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Abstract
Participation among users is one of the most important source of information in the
Requirements Engineering Process. The results of the process is depending on the
users attitude and engagement. If users commitment is not achieved there is an
overwhelming risk that the documentation used in design and implementation of
information systems is incomplete and inconsistent. Methods and techniques used by
developers must therefore support the communications whit users.

This report gives a framework for the user communication support provided by System
Developers Methods and Techniques. It also gives an example of the use of this
framework.



Sammanfattning
Ett informationssystem syftar till att förse ett företag med information för att förbättra
dess kompetens och effektivitet. Acceptansen av informationssystemet, och den effekt
det får i företaget, är beroende av hur väl systemet motsvarar kundens krav. Trots
denna vetskap är den främsta kritik som riktas mot informationssystem idag att de inte
motsvarar intressenternas krav och således inte används i avsedd omfattning.

Den viktigaste informationskällan, som systemutvecklarna har vid undersökning av
problemdomänen och kraven på det tänkta systemet är intressenterna. För att resultatet
av systemutvecklingsprojektet skall bli så bra som möjligt kräver det att intressenterna
är engagerade och involverade i processen att samla in information. Risken är annars
att den insamlade kunskapen är ofullständig och inkonsistent. De metoder och tekniker
som systemutvecklarna använder måste dels dokumentera informationen på ett explicit
sätt och dels stödja kommunikationen med intressenterna.

I detta examensarbete undersöks de krav som ställs på metoder och tekniker för att de
skall stödja kommunikationen med intressenterna. Resultatet av denna undersökning
presenteras i ett ramverk som kan användas som underlag vid en undersökning av
denna fråga. Ett exempel på användandet av ramverket utvecklas också.
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1. Introduktion
Informationssystem börjar alltmer bli en integrerad del av arbetslivet. Individer,
verksamheter och offentliga institutioner är ofta beroende av exaktheten och
effektiviteten hos dessa system (Loucopoulos et al, 1995). Målet med ett
informationssystem är att vara ett medel för att producera information, vilken används
för att förbättra kompetensen och effektiviteten i företaget (Flynn, 1992).

Ett informationssystem har alltså inget självändamål utan skall stödja de slutanvändare
och den verksamhet det installeras i (Andersen, 1994). Effektiviteten hos och
acceptansen för ett informationssystem är beroende av hur väl det motsvarar kundens
krav och behov. Trots denna vetskap, är den främsta kritiken som riktas mot
informationssystem idag att de inte motsvarar intressenternas krav och som en följd av
detta används de implementerade systemen inte i avsedd omfattning (Flynn, 1992).

En av de mest kritiska faserna i systemutvecklingsprocessen är Requirements
Engineering (RE), där intressenternas krav utvecklas och hanteras samt sammanfattas i
en kravspecifikation (Sommerville et al, 1997) (Loucopoulos et al, 1995). Figuren
nedan visar kravspecifikationens centrala roll i systemutvecklingsprocessen. Starkt
förenklat kan systemutvecklingsprocessen delas upp i två stora delar. Den vänstra
delen (1) är RE-processen. Här samlas kunskap om problemen in, för att etablera en
gemensam förståelse för problemdomänen och för det problem som skall lösas.
Systemutvecklarna utvecklar, analyserar och förhandlar fram de krav som
intressenterna har på systemet. All denna kunskap sammanfattas i kravspecifikationen
och valideras av kravägarna. Valideringen kräver att kravägarna kan förstå
dokumentationen så att systemutvecklarna kan förlita sig på valideringen. Den högra
delen (2) är design- och implementationsprocessen. Aktörerna i denna process
använder kravspecifikationen som underlag för sitt arbete.

Problemanalys Design

Verksamhetsmodellering (1) Krav- (2) Implementation

Utveckling av krav specifikation Verifiering av

Validering av krav- systemet
specifikationen

Figur 1: En förenklad modell av systemutvecklingsprocessen [Persson, 1998]

En kravspecifikation har två grundläggande syften (Loucopoulos et al, 1995):

• Kravspecifikationen skall vara en användarorienterad modell som skall tjäna som en
överenskommelse mellan analytikern, kunden och slutanvändaren. ((1) i figur 1)

• Kravspecifikationen skall vara en utvecklarorienterad modell som beskriver
egenskaper hos systemet, liksom resurs- och designbegränsningar. Denna modell
skall var underlag för kommande utvecklingssteg ((2) i figur 1).
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De aktörer (2) som tar emot kravspecifikationen förlitar sig på att den är konsistent,
fullständig och motsvarar kundens krav. Om det underlag som man får är inkonsistent
och ofullständigt, är det svårt att designa och implementera ett system som motsvarar
kundens krav och behov (Pohl, 1996).

För att kunna utveckla en konsistent och fullständig kravspecifikation i RE-processen
krävs det att systemutvecklarna använder sig av metoder och tekniker för att
strukturera sitt arbete (Bubenko, 1993). Dessa metoder och tekniker skall å ena sidan
beskriva kraven tillräckligt explicit för att kunna användas som underlag för design och
implementering. Å andra sidan skall de stödja kommunikation med intressenterna, då
kunskapen om problemet och kraven på det tänkta systemet finns hos intressenterna
(Loucopoulos et al, 1995)(Macaulay, 1996)(Pohl, 1994). De metoder och tekniker
som används i RE-processen skall stödja systemutvecklaren i en mängd olika
situationer som uppstår vid kommunikationen med intressenterna. Detta kan vara
alltifrån att vara ett stöd vid arbetet att nå konsensus i olika frågor till att erbjuda klara
riktlinjer för hur systemutvecklarna skall uppnå en högre grad av kunskap om
problemdomänen.

Att uppfylla båda dessa roller ställer hårda krav på de metoder och tekniker som
används i RE-processen. Detta examensarbetet kommer att innehålla en utredning om
de krav som ställs på metoder och tekniker för att de skall stödja kommunikationen i
RE-processen. Det kommer främst att inriktas på de krav som ställs på metoder och
tekniker för att de skall stödja kommunikationen med intressenterna. Denna utredning
kommer sedan att resultera i ett ramverk. Målet med detta ramverk är att det kan
användas som stöd för att undersöka i vilken omfattning metoder och tekniker i RE-
processen stödjer kommunikation med intressenterna.

Examensarbetet börjar med en bakgrundsbeskrivning, där begrepp som är centrala för
arbetet definieras. Dessa begrepp är krav, kravspecifikation och Requirements
Engineering. I bakgrunden beskrivs även aktiviteter och aktörer i RE-processen och
kapitlet avslutas med en diskussion om de problem som finns inom RE.

Diskussionen om ovanstående problem används sedan som underlag för
problemställningen. Examensarbetets övergripande frågeställning är vilka krav som
ställs på metoder och tekniker för att de skall stödja kommunikationen i RE-processen.
Dessa krav kommer att sammanfattas i kriterier/frågor, vilka utgör stommen i mitt
ramverk.

Arbetet med frågeställningarna börjar med en diskussion kring begreppet
kommunikation och störningar av kommunikation. Även hantering av störningar tas
upp. Denna diskussion ligger sedan till grund för utveckling av ett ramverk. Målet med
detta ramverk är att vara ett stöd vid utvärdering av huruvida metoder och tekniker
stödjer kommunikation med intressenterna.

Då ramverket är definierat presenteras ett exempel på användning av ramverket. Till
detta exempel har två metoder valts, vilka representerar två helt skilda skolor i sin
attityd till intressenterna. Detta exempel syftar till att validera ramverket.

Avslutningsvis diskuteras resultatet av denna analys och slutsatserna från arbetet
presenteras.
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2. Bakgrund
I denna bakgrund beskrivs de begrepp som är centrala för examensarbetet. Det finns
många olika uppfattningar om vad de olika begreppen innebär och här tas några av
dessa speglingar upp och diskuteras.

Även RE och de aktiviteter som ingår i RE-processen beskrivs, då kunskap om denna
process är av central betydelse för att kunna ta del av arbetet. Det finns även här olika
perspektiv på vad RE innebär.

Ett antal generella problem i RE-processen tas upp och diskuteras för att belysa
komplexiteten i processen och vilka faktorer som bör förbättras.

De olika avsnitten i bakgrunden är:

• Krav och kravspecifikation - en definition

• Requirements Engineering

• Aktiviteter i RE-processen

• Aktörerna i RE-processen

• Problem i RE-processen

• Diskussion

 

2.1 Krav och kravspecifikation - en definition

Det finns många olika definitioner på vad ett krav är. En av de vanligaste och mest
använda är IEEEs Standard 610 (1990) (Loucopoulos et al, 1995) som definierar ett
krav som:

1 En funktion eller en egenskap som kunden behöver för att lösa ett problem eller
för att nå ett mål

2 En funktion eller en egenskap som måste uppnås av systemet för att satisfiera
ett kontrakt, standard, specifikation eller annat formellt dokument.

3 En representation som beskriver en funktion eller en egenskap som i 1 eller 2.

Pohl (1996), Loucopoulos (1995) och Macaulay (1996) använder bl.a. denna definition
för att beskriva vad ett krav är.

Det pågår idag en diskussion om huruvida kraven skall beskriva vad ett system skall
göra, eller om kraven skall beskriva hur ett system skall designas (Sommerville et al,
1997)(Karlsson, 1996). Då ett krav beskriver vad ett system skall göra innehåller det
uppgifter om vilka funktioner och egenskaper detta skall ha. Då krav beskriver hur det
skall göras innehåller det uppgifter om hur systemets funktioner och egenskaper skall
realiseras. IEEEs definition ovan tillhör paradigmen som anser att ett krav skall
beskriva vad ett system skall göra.

Enligt Sommerville och Sawyer (Sommerville et al, 1997) beskriver ett krav vad som
skall implementeras. Det kan beskriva alltifrån hur systemet skall bete sig till dess
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egenskaper och attribut. Krav ses därför som en blandning av information om
problemet, beskrivning av systembeteende (funktionella krav), egenskaper hos
systemet och design- och realiseringsbegränsningar (icke-funktionella krav).

En kravspecifikation är ett dokument där den kunskap och de krav som samlats in
under RE-processen representeras. Enligt Loucopoulos (Loucopoulos et al, 1995)
består en kravspecifikation av tre delar:

• Verksamhetsmodeller

• Funktionella krav

• Icke-funktionella krav

Verksamhetsmodellerna beskriver den miljö, i vilken systemet skall installeras. All
kunskap om problemdomänen representeras här och det är i denna del som syftet med
systemet beskrivs. De funktionella kraven beskriver vad systemet skall göra, dvs den
önskvärda servicen systemet skall ge till verksamheten. Dessa krav definierar de
fundamentala funktioner som systemet skall bestå av. De icke-funktionella kraven
beskriver eventuell begränsningar vad gäller systemet, omgivning eller utvecklingen av
systemet. Detta kan vara t.ex. säkerhet, tillgänglighet, användbarhet och prestation.

Skillnaden mellan IEEEs och Sommervilles (1997) definition av krav är att enligt
Sommerville hanterar kraven även implementationstekniska frågor. Författaren tillhör
den skola som anser att ett krav både kan beskriva vad ett system skall göra och hur
det skall göras.

Grunden till detta kan ligga i att Sommerville anser att den viktigaste intressenten till
kravspecifikationen oftast är programmerare, vilka arbetar bättre med
implementationsbeskrivningar än mer abstrakta beskrivningar av systemet. Exakt vad
Sommerville menar med bättre är svårt att utröna ur källan. Detta kan tolkas som att
en programmerare har lättare att implementera då underlaget består av
implementationsbeskrivningar. Mer abstrakta beskrivningar måste tolkas och en
lösning avseende hur kravet skall implementeras måste utformas. Detta gör att det
tillkommer moment i implementationsfasen som gör den omständigare.

Grundantagandet för detta examensarbete är dock att kravspecifikationen även kan
fylla andra viktiga funktioner än de som beskrivits ovan. Dessa kan vara (Loucopoulos
et al, 1995):

• Kommunikation mellan aktörerna i RE-processen.
Kravspecifikationen är underlaget för att skapa en gemensam förståelse för
problemdomänen, verksamheten och det tänkta systemet.

• Ett kontrakt mellan kunden och systemutvecklarna.
Kravspecifikationen är ett kontrakt på vilket system som skall levereras. Detta är
särskilt relevant då en beställare kontaktar en utomstående firma för att utveckla
systemet i stället för att stå för utvecklingen själv.

• Underlag för utvärdering av den slutliga produkten.
Kravspecifikationen kan även användas för att utvärdera det färdiga systemet.

För att en kravspecifikation skall kunna användas för dessa syften måste den vara fullt
förståelig för personer utan djupare kunskap om implementations- och designtekniska
frågor. Detta innebär inte alltid att ett krav enbart skall beskriva vad ett system skall



Bakgrund

5

göra utan även kan innefatta hur det skall göras. Det kan förekomma situationer där
intressenterna ställer krav på hur systemet skall designas och detta måste
dokumenteras i kravspecifikationen så att kravet tillgodoses vid implementationen
(Karlsson, 1996).

2.2 Requirements Engineering

Förhållandet till Requirements Engineering (RE) varierar mellan olika författare. De
olika synsätten kan delas upp i två vida kategorier, den “hårda” och den “mjuka”
paradigmen. Den hårda paradigmen kännetecknas av två antaganden. För det första är
problemet logiskt beskrivbart och har en datoriserad lösning. Detta begränsar de
problem som kan lösas till matematik- och logikbaserade. För det andra anser den
hårda paradigmen att lösningen kan placeras in i en psyko-social miljö (dvs en
verksamhet) utan att ta hänsyn till lösningens samverkan med denna (Flynn, 1992).

Inom den mjuka paradigmen tillåts en grundligare undersökning av problemsituationen
där målet är att upptäcka nyckelaktiviteter och strategier i verksamheten. Mycket vikt
läggs vid en förståelse för problemdomänen för att konstatera att rätt problem löses.
Lösningen behöver inte alltid vara datoriserad. Den mjuka paradigmen undersöker
även verksamheten och tar hänsyn till sociala- och psykologiska faktorer som t.ex.
behov av organisatoriska förändringar och en bra arbetsmiljö för de anställda.

De definitioner som beskrivs nedan är både från den hårda och den mjuka skolan.
Uppdelningen av definitionerna efter de olika skolorna har jag själv gjort dels efter
författarens åsikter dels efter vad definitionen innefattar. Följande definitioner
representerar den hårda paradigmen:

Requirements Engineering är ett gemensamt namn för alla aktiviteter för att
upptäcka, dokumentera och underhålla en mängd krav.
(Sommerville et al, 1997)

Requirements Engineering består av analysering av krav och specificering av
hur systemet skall bete sig.
(Wieringa, 1996)

IEEEs Standard 610.12 (1991) (Pohl, 1996) definierar RE som:

1) Processen att studera intressenternas behov för att åstadkomma en
definition av systemet, hårdvaran, eller mjukvarukrav.

2)  Processen att studera och förbättra systemet, hårdvaran, eller
mjukvarukrav.
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Följande definition representerar den mjuka paradigmen och innehåller då även en
analys av problemområdet:

Requirements Engineering kan definieras som en systematisk process att
utveckla kraven. Denna process är iterativ och består av analysering av
problemet, dokumentera resultatet av observationerna i olika
representationsformer och att kontrollera exaktheten hos den förståelse som
uppnåtts.
(Pohl, 1996) (Macaulay, 1996) (Loucopoulos et al, 1995)

Ett av de viktigaste kvalitetskriterierna för ett informationssystem är att det motsvarar
kundens krav. För att detta skall uppnås måste systemutvecklarna få en fullständig bild
över vad problemet är och kraven på systemet måste upptäckas, analyseras och
förhandlas. Eftersom det finns en mängd olika intressenter med olika referensramar och
förhållande till problemet är en viktig del av RE-processen att komma fram till en
gemensam syn på problemdomänen och det tänkta systemet (Curtis et al, 1988)
(Bubenko, 1993). Detta innebär en grundlig utredning av problemdomänen och
kravägarnas önskemål. Detta examensarbete tillhör alltså den mjuka paradigmen i sitt
förhållande till RE.

2.3 Aktiviteter i RE-processen

Nedan följer en beskrivning av de aktiviteter som finns i RE-processen. De olika
aktiviteterna kan ha olika namn beroende på författare och förhållande till RE-
processen. Olika situationer kräver olika tillvägagångssätt i RE-processen. Beroende
på situation kan en systemutvecklare använda sig av olika tillvägagångssätt och lägga
större vikt vid vissa aktiviteter (Macaulay, 1996).

I detta examensarbete delas RE-processen upp i fyra aktiviteter1 (Pohl, 1996). Dessa
är:

• Requirements Elicitation

• Requirements Negotiation

• Requirements Specification

• Requirements Validation

RE-processen är inte vattenfallsbetonad, dvs den sker inte sekvensiellt, utan iterativt
(Macaulay, 1996)(Flynn, 1992)(Loucopoulos et al, 1995)(Bubenko, 1993). Indata till
Requirements Specification kan komma både från Requirements Elicitation,
Requirements Negotiation och Requirements Validation. Det är inte ovanligt att nya
krav uppstår då kraven förhandlas, dokumenteras eller valideras.

                                               
1 Jag har valt att behålla de engelska termerna för att inte förlora begreppens explicita
betydelse. Jag vill inte riskera att begreppen misstolkas då olika individer kan ha olika
svenska benämningar för dessa begrepp.
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2.3.1 Requirements Elicitation

Målet med Requirements Elicitation är att samla in kunskap om problemet och de krav
som intressenterna har på det tänkta systemet. Informationen skall göras tillräckligt
tydlig för att alla aktörer involverade i processen skall förstå den (Pohl, 1996). Det
första man måste göra då man skall lösa någon annans problem är att skaffa relevant
kunskap om problemet. Att skaffa sig kunskap om problemdomänen är därför en
central aktivitet i Requirements Elicitation. Kunskapen som samlas in används för att
producera en specifikation, vilken beskriver den mjukvara som behövs för att lösa
problemet (Loucopoulos et al, 1995).

Den viktigaste informationskällan som systemutvecklarna har vid insamlandet av krav
på systemet och kunskap om problemdomänen, är intressenterna (Loucopoulos et al,
1995) (Macaulay, 1996) (Pohl, 1994). En grundläggande del av Requirements
Elicitation är därför att identifiera de intressenter som har relevant kunskap om
problemet. Denna kunskap går oftast inte att få från en källa utan måste letas upp bland
en mängd olika berörda aktörer. Komplexiteten ökar ytterligare då kunskapen finns
representerad i många olika former, allt från bilder, skisser och beskrivningar i naturligt
språk till formella modeller av problemdomänen. Kunskapen finns även representerad
mentalt hos intressenterna, och är då inte dokumenterad (Pohl, 1996)(Loucopoulos et
al, 1995).

2.3.2 Requirements Negotiation

Målet med Requirements Negotiation är att upprätta en överenskommelse mellan de
olika intressenterna i processen, angående vilka krav de har på systemet. I idealfallet är
resultatet av denna aktivitet en gemensam systemvision, dvs ett gemensamt mål för
systemet som alla deltagare i projektet strävar mot. Denna aktivitet är nödvändig då de
olika intressenterna i processen har olika bakgrund och referensramar och följaktligen
brukar ha varierande och motstridiga krav på systemet (Pohl, 1996).

En stor del av denna aktivitet är att lösa de konflikter som uppstår mellan
intressenterna angående kraven på systemet. Det är viktigt att konflikterna uttrycks
klart för att de skall kunna hanteras. Då en konflikt klargörs tar systemutvecklarna
reda på de olika argumenten för eller emot ett visst krav och de underliggande
orsakerna till konflikten förs fram i ljuset. Det är viktigt att rent emotionella konflikter
undviks.

2.3.3 Requirements Specification

I denna aktivitet skall de krav och den kunskap som upptäckts och förhandlats fram i
Requirements Elicitation och Requirements Negotiation dokumenteras. Under
dokumentationen måste en vid variation av modeller, representerade i en mängd olika
format, hanteras. Dessa format kan vara formella modeller, grafiska modeller eller
naturligt språk. Dokumentationen skall under denna process även hållas konsistent
(Pohl, 1996). De olika sätten att representera krav kommer att behandlas senare i
examensarbetet (se kap. 7.2.4).
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Under Requirements Specification är målet ta sig från en informell till en formell
representation av kraven (Pohl, 1994). En kravspecifikation beskriven i informellt
språk är ofta abstrakt och svår att förstå. Den har ett stort utrymme för tolkning, dvs
olika personer kan uppfatta specifikationen på olika sätt (Lubars et al, 1993)(Pohl,
1994)]. En mer formell representation har mindre utrymme för tolkning men är också
oflexibel och svår att ändra i (se IEEEs definition av en bra kravspecifikation nedan,
vad gäller att en kravspecifikation bör vara modifierbar) (Lubars et al, 1993). Då en
kravspecifikation är uttryckt i formellt språk är det lättare att kontrollera dess
konsistens och fullständighet. Graden av formellt språk bör anpassa efter situationen,
dvs vem som är mottagare till kravspecifikationen.

Det mesta av indata kommer från Requirements Elicitation och Requirements
Negotiation men även från Requirements Validation. Denna information är ofta
representerad i en mängd olika format och måste översättas till det format som
används i kravspecifikationen. En korrekt översättning av denna information kräver
feedback (återkoppling, hanteras i kapitel 5.3.1) från de olika intressenterna, för att
motverka inkonsistens och motsägelser (Pohl, 1996).

Enligt IEEEs definition (830, 1994) (Pohl, 1996) bör en bra kravspecifikation vara:

• otvetydig

• fullständig

• verifierbar

• konsistent

• modifierbar

• spårbar

• användningsbar under användnings- och underhållsfasen.

I detta arbete kommer inte alla dessa begrepp att definieras utan enbart de behandlas i
examensarbetet.

En fullständig kravspecifikation innehåller all, för situationen relevant kunskap. En
konsistent kravspecifikation överensstämmer med den verklighet den beskriver. Den
innehåller inte felaktigheter eller motstridig information. Det är även viktigt att
spårbarheten är hög i dokumentationen för att motverka inkonsistens och motsägelser.
Detta för att kunna hantera ändringar av krav och beslut (Pohl, 1996). När ett krav är
spårbart kan en systemutvecklare ta reda på dels vilket mål som är relaterat till kravet,
dels hur just detta krav har realiserats i systemet.

Resultatet av denna aktivitet är en mängd modeller som (Pohl, 1996):

• tar hänsyn till de olika kravägarnas synsätt

• inte bara representerar den slutliga kravspecifikationen utan också delresultat av
RE-processen

• är spårbara och konsistenta
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2.3.4 Requirements Validation

Requirements Validation kan delas upp i två delar:

• validering av de specificerade kraven

• verifiering av de specificerade kraven.

Validering av kraven är processen att säkerställa att dokumentationen av det tänkta
systemet motsvarar intressenternas krav. Validering kan inte utföras av analytikerna
själva utan det är nödvändigt att kravägarna deltar i processen. Vid validering
kontrollerar man att kravspecifikationen beskriver en relevant lösning på
verksamhetens problem, dvs svara på frågan - skapar vi rätt system (Pohl, 1996).

En verifiering av kraven innebär att man undersöker begränsningar i
kravspecifikationen och om kravet är korrekt. Vid verifiering kontrollerar man att det
inte finns felaktigheter, inkonsistens och tvetydigheter i representationen, dvs svarar på
frågan - skapar vi systemet rätt. ([Pohl, 1996).

Vid validering kontrolleras även att lösningen är optimal dvs att det inte finns onödigt
många eller alldeles för få krav. Utveckling av ett nytt informationssystem är en dyrbar
process, därför finns det oftast inte ekonomiskt utrymmer för krav som inte tillför
något till lösningen av problemet. Om kravspecifikationen innehåller för få krav löser
den inte problemet på ett tillfredsställande sätt.

Behovet av validering uppstår då ett krav eller en mängd krav specificeras eller
integreras. Validering är en ständigt pågående process utförd både på den slutliga
specifikationen och på delresultaten (Pohl, 1996)(Loucopoulos et al, 1995).

Validering skall, som tidigare nämnts, säkerställa att dokumentationen motsvarar
intressenternas krav och att den är korrekt. Detta kräver att validering utförs i nära
samarbete med kravägarna. För att dessa skall kunna validera dokumentationen måste
intressenterna förstå dokumentationen. Ju mer formella representationen av
information är, desto mer förhandskunskaper om semantiken i representationen måste
de som validerar ha, för att förstå denna (olika sätta att representera information finns i
kapitel 7.2.4 Graden av formalitet i representationen). Det är mycket viktigt att
systemutvecklarna kan lita på att den validering som utförs är korrekt.

2.4 Aktörer i RE-processen

Det arbete som utförs i RE-processen görs av olika aktörer. Dessa aktörer har olika
roller i olika delar av processen. Bilden nedan (se figur 2) beskriver de olika aktörerna i
processen och deras förhållande till varandra.

Aktörerna i RE-processen delas i detta arbete upp i två kategorier, intressenter och
systemutvecklare. Dessa kategorier överlappar varandra då en intressent även kan vara
en systemutvecklare, t.ex. genom att vara delaktig i analysen. En systemutvecklare kan
även vara en intressent, t.ex. om de sedan skall vara ansvariga för underhållet av
systemet (närmare bestämt en kravägare i detta fall). De kan då ha krav och önskemål
på utformandet av systemet, för att underlätta underhållet av det implementerade
systemet.
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Figur 2: De olika aktörerna i RE-processen

En systemutvecklare står för utveckling och implementation av systemet. Det är
systemutvecklarens ansvar att systemet motsvarar kundens krav (Loucopoulos et al,
1995). Systemutvecklarrollen kan delas upp i analytiker, designer och programmerare.
En analytiker studerar verksamheten och analyserar de krav och önskemål som finns på
systemet. En designers arbetsuppgifter kan innebära att uppfinna, välja, utveckla,
utforma och bestämma “någots” funktion, kännetecken, form, beteende, möjligheter
och begränsningar (Sjöberg, 1994). Programmeraren är den som sköter
programmeringen och implementering av systemet.

Systemets intressenter är de som kommer att bli påverkade av det implementerade
systemet och de är uppdelade i slutanvändare, kravägare och kund. Slutanvändare är
de som kommer att använda det slutliga systemet i sitt arbete. Kravägarna är de som
har direkt eller indirekt inflytande på kraven (Sommerville et al, 1997). Kunden betalar
för systemet och förväntar sig en ekonomisk vinst av de resurser som satsats i
systemet. Kunden kan vara företagsledare eller andra individer som är involverade i
organisationen. Även verksamhetens kunder kan uttrycka krav på systemet. Detta kan
exempelvis gälla hur fakturor skall vara utformade eller att systemet skall stödja ISO
90002.

Hirschheim (Hirschheim et al, 1989) beskriver fyra olika paradigmer för
systemutveckling. Dessa paradigmer bygger på systemutvecklarens roll i processen och
hans förhållande till de andra aktörerna. Hur kommunikationen med intressenterna
hanteras och hur viktig den är påverkas av vilken paradigm man tillhör. Paradigmerna
baseras på två antaganden:

1)  hur systemutvecklaren förvärvar kunskap för att designa systemet.

2)  synen på den sociala och tekniska världen.

Av dessa två antaganden görs sedan en skala där de olika paradigmerna placeras in (se
figur 3 nedan).

                                               
2 För vidare information om ISO 9000 se (Sandholm, 1995)



Bakgrund

11

O b je k tiv is m S u b je k tiv is m

O rd n in g

K o n fl ik t

S ys te m u tv e c k la r e n  
s o m  s y s te m e x p e r t

S ys te m u tv e c k la r e n  
s o m  u n d e r lä t ta r e

S ys te m u tv e c k la r e n  
s o m  a n h ä n g a r e  t i l l  
s lu ta n v ä n d a r e n  e lle r  
k u n d e n

S ys te m u tv e c k la r e n  
s o m  f r ig ö r a r e  e lle r  
s o c ia l  te r a p e u t

Figur 3: De fyra olika paradigmerna för systemutveckling (efter Hirschheim et al, 1989)

För att åstadkomma denna skala delas antagandena in i två ytterligheter.

Det första antagandet delas upp i, objektivism och subjektivism. Om en
systemutvecklare tillhör objektivismen använder han modeller och tekniker från
naturvetenskapen för att studera det mänskliga beteendet. Systemutvecklare som
tillhör denna ytterlighet anser att det finns ett enda sätt att se på verksamheten och en
enda uppsättning korrekta krav. Om en systemutvecklare i stället hör till
subjektivismen används inga specifika metoder utan systemutvecklaren försöker skapa
en förståelse för det mänskliga beteendet genom att använda sig av egna erfarenheter.
Målet i denna ytterlighet är att uppnå en gemensam syn på omgivningen och kraven på
det tänkta systemet.

Det andra antagandets ytterligheter är ordning och konflikt. En social miljö som tillhör
ytterligheten ordning kännetecknas av stabilitet, konsensus och samarbete. De olika
individerna i verksamheten har en bra relation och kommunicerar med varandra. Om
den sociala miljön i stället tillhör den andra ytterligheten kännetecknas den av konflikt,
främst mellan de anställda och ledningen. Kommunikationen i verksamheten är dålig
och de anställda är hårt styrda av ledningen. De anställda har ingen medverkan i beslut
utan tvingas på de lösningar som ledningen föreslår.

Den första paradigmen (objektivism-ordning), där systemutvecklaren ses som en
expert på systemet är den vanligaste. Ett grundläggande antagande här är att
verkligheten är mätbar och likadan för alla i verksamheten. Det finns bara en
uppsättning “korrekta” krav och det är dessa som skall samlas in. Systemutvecklarens
främsta uppgift är att vara en expert på tekniker, verktyg och metoder för
systemutveckling. De skall se till så att processen blir så formell och rationell som
möjligt. Kundens roll är att ta fram de mål som systemet skall uppfylla och
slutanvändaren skall bidra med organisatoriska mål.

Nästa paradigm (subjektivism-ordning), ser systemutvecklaren som en underlättare av
arbetet i systemutvecklingsprocessen. I denna paradigm anses det att kunskap om det
mänskliga beteendet i verksamheten är svårt att samla in. Denna åsikt grundar sig på
antagandet att verkligheten är mycket komplex och svårfångad. Det finns inte en enda
“korrekt” syn på verkligheten utan olika personer kan ha olika åsikter.
Systemutvecklarens arbetsuppgift är att samarbeta med kunden för att utröna hur det
tänkta systemet skall se ut. Systemutvecklaren skall arbeta utifrån slutanvändarnas
perspektiv och hjälpa dem att finna det optimala lösningen. Kravägarna är de som
besitter kunskapen om verksamheten och som kan ställa krav på den tänkta lösningen.
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Den tredje paradigmen (objektivism-konflikt) bygger på en konflikt mellan
slutanvändarna och kunden. Kunden ses som förmånstagaren för informationssystemet
medan slutanvändaren blir ett offer för den rationalisering som systemet medför. Här
måste systemutvecklaren välja sida och besluta om han skall tillgodose kundens
intressen eller slutanvändarnas.

I den fjärde och sista paradigmen (subjektivism-konflikt) är systemutvecklaren en
frigörare eller en social terapeut. De två nyckelaktörerna i denna process är kravägarna
och systemutvecklaren. De olika kravägarna har här olika åsikter om kraven och
systemutvecklaren fungerar som en medlare i diskussionen om hur systemet skall se ut.
Det är systemutvecklaren som samlar de olika kravägarna för att få en öppen
diskussion om kraven på det tänkta systemet.

I detta examensarbete ses ingen av dessa paradigmer som den rätta, då de
representerar vissa ytterligheter av förhållandet mellan de olika aktörerna. Det synsätt
som speglas i detta arbete är ett mellanting mellan dessa.

Skillnaden mellan objektivism och subjektivism är relativt stor. Redan tidigare i detta
arbete har det nämnts att aktörerna i RE-processen är olika individer med olika
bakgrund och referensramar. Detta innebär att dessa har olika syn på verksamheten
och problemet, samt olika krav på lösningen (subjektivism). Ett av målen med RE-
processen är att skapa en gemensam syn på problemdomänen och lösningen. Även
vikten av användningen av metoder och tekniker i RE-processen har betonats. För att
denna skall genomföras på ett systematiskt sätt, och att resultatet (kravspecifikationen)
skall vara konsistent och fullständig, krävs det metoder och tekniker som stödjer
aktiviteterna i RE-processen. Detta arbete tillhör subjektivismen men har tagit med sig
en del av objektivismens syn på användandet av metoder och tekniker.

Även för det andra antagandet ligger detta arbete mellan de två ytterligheterna
(ordning och konflikt). Som jag nämnt ovan så är aktörerna i RE-processen olika
individer, som trots olika åsikter skall samarbeta i en verksamhet. Detta innebär att det
kan uppstå konflikter då dessa individer inte tycker likadant. Den sociala miljön i
verksamheten kännetecknas alltså inte enbart av stabilitet och harmoni. Detta behöver
inte betyda att det är en konstant konfliktsituation där bara den ena sidans intressen
kan uppfyllas. Visst uppstår det konflikter, både mellan olika anställda och mellan
anställda och företagsledning, men konfliktsituationer kan även vara bra för
verksamheten, om situationen kan hanteras (Pohl, 1994). En lösning av problemet kan
leda till en bättre konsensus i verksamheten och att kommunikationen mellan de olika
individerna förbättras.

2.5 Problem i RE-processen

RE-processen är en kritisk fas i systemutvecklingsprocessen, för att kunna utveckla ett
informationssystem, som motsvarar kundens krav. Det forskas idag mycket om olika
aspekter på RE-processen (Pohl, 1994) (Flynn et al, 1994) för att förbättra denna. Det
har även gjorts en del fältundersökningar för att belysa de vanligaste problemen i RE-
processen (Curtis et al, 1988) (Lubars et al, 1993) (El Emam et al, 1995).

Här nedan tas ett par exempel på problem inom RE-processen upp och diskuteras.
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2.5.1 RE-processen är mycket komplex

En av de främsta orsakerna till komplexiteten är den mänskliga faktorn (Macaulay,
1996). Det finna många olika aktörer i RE-processen med olika bakgrund och olika
referensramar. Genom bl.a. diskussioner och seminarier skall en gemensam syn på
problemdomänen och lösningen, en gemensam systemmodell (Curtis et al, 1988),
arbetas fram. Under detta arbete skall de olika individerna samarbeta och målet är att
uppnå en konsensus under diskussionen. För att lyckas med detta behövs strukturerade
tillvägagångssätt för att hantera de diskussioner och konflikter som uppstår.

Under RE-processen skall en stor mängd information samlas in och analyseras. För att
kunna hantera denna informationsmängd är det vanligt att den delas upp i mindre delar.
Analysen av dessa delar görs vanligtvis av olika grupper inom
systemutvecklingsprojektet. Vid hantering av dessa delar är det viktigt att de olika
grupperna kontinuerligt stämmer av mot helheten, för att de övergripande målen för
projektet skall upprätthållas. En vanlig missuppfattning är att de olika delanalyserna
kan sättas ihop till en helhet utan att ta hänsyn till att integrationen av delarna medför
ny information. Det är nödvändigt att de olika grupperna inom
systemutvecklingsprojektet koordineras, så att de stävar mot samma mål och har
samma syn på helheten och det övergripande målet.

2.5.2 Intressenterna har ej möjlighet eller är ovilliga att delta i processen.

Vikten av användarmedverkan i RE-processen har även tidigare betonats. Men
problemet är inte så enkelt att det bara är att ta ställning till i vilken grad intressenterna
skall medverka. Det kan också vara så att intressenterna inte har möjlighet eller är
ovilliga att delta i arbetet med att utveckla systemet (El Emam et al, 1995).

De intressenter som besitter en bred kunskap om verksamheten och problemområdet är
ofta nyckelpersoner. Det är vanligt att dessa har mycket att göra och har inte möjlighet
att delta i utvecklingsprojektet. Det är oftast mindre verksamheter som inte har
möjlighet att avvara en nyckelperson i den omfattning som är nödvändigt för
projektarbetet. I stora verksamheter ligger svårigheten mer i att hitta personer som är
tillräckligt kunniga inom verksamheten och problemdomänen.

Det finns även intressenter som är ovilliga att medverka i projektet. Detta beror ofta på
att de känner sig hotade av det nya systemet. De är rädda för att deras arbetsuppgift
skall rationaliseras bort då systemet installeras. Det finns även de som vägrar att delta
om systemet inte utvecklas enligt deras önskemål. I dessa fall kräver det mycket
psykologi från projektledarens sida för att få dessa individerna att ändra uppfattning
och delta i projektet.

2.5.3 Dålig spridning av kunskap om problemdomänen hos systemutvecklarna

Den djupa kunskap om problemdomänen, som är nödvändig för att skapa ett
informationssystem, är dåligt utbredd bland systemutvecklarna. Individuella
medlemmar i projektet har kunskap om olika delar av domänen, men få har kunskap
om helheten. Detta innebär att mycket tid måste läggas ner på att öka
systemutvecklarnas kunskaper. Även programmerare måste ha kunskap om
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problemdomänen för att kunna tolka kundens avsikter med kraven i
kravspecifikationen (Curtis et al, 1988).

“Writing the code isn´t the problem,
understanding the problem is the problem.”

(Curtis et al, 1988)

Då kunskapen om problemdomänen är dåligt utbredd är det viktigt att de olika
deltagarna i systemutvecklingsprojektet delar syn på det tänkta systemet, dvs att en
gemensam systemmodell arbetas fram (Curtis et al, 1988).

Mycket av problemdomänskunskapen finns hos några få systemutvecklare, sk
“superdesigners”. Dessa personer får en anmärkningsvärt stor inverkan på projektets
inriktning och ses ofta som projektets “räddare”. Det finns en tendens att
superdesigners riskerar att förtäras av projektarbetet då de bl.a. spenderar mycket tid
på att förmedla kunskap till andra projektdeltagare om problemdomänen (Curtis et al,
1988).

Det är även viktigt att ta tillvara kompetensen hos dessa superdesigners. Vid
befordringar flyttas ofta kompetent och kunnig personal bort från sitt vanliga
kunskapsområde. Om anställda byter arbete, är risken också stor att viktig kunskap går
förlorad för projektet eller verksamheten (Curtis et al, 1988). Det bör finnas
tillvägagångssätt i företaget för att ta tillvara denna kunskap, sk kompetensöverföring.

2.5.4 Varierande och motstridiga krav

Kravs flyktighet är ett vanligt förekommande problem som orsakas av (Curtis et al,
1988):

• förändring av behov hos kunden
Under projektets gång ökar kunskapen om problemdomänen och de möjligheter
som det tänkta systemet har. Detta leder till att kundens krav förändras och
utvecklas.

• missförstånd av applikationsdomänen hos systemutvecklarna
Kraven uppfattas som flyktiga då systemutvecklarna gör en ofullständig analys av
kraven p.g.a. brister i domänkunskapen.

• avsaknaden av ett definierat mål för systemet
Då ett definierat mål för systemet saknas är det svårt att formulera klara krav på
systemet.

En liten ändring i kraven kan medföra stora förändringar i designen och öka både
kostnader och tidsåtgång för projektet. Det är viktigt att kunna hantera de varierande
kraven, för att kontrollera att de inte medför förändringar i designen, som inte är
genomförbara inom ramen för projektet (Lubars et al, 1993).

Då kraven samlas in måste det kontrolleras att de inte är motsägelsefulla. Vid tillfällen
då kraven är motstridiga måste åtgärder vidtas för att lösa konflikten, t.ex. genom att
prioritera de olika kraven. Konsensus angående vilka krav som skall ingå i
kravspecifikationen är svårt att uppnå utan stark projektledning (Curtis et al, 1988).
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2.5.5 Missförstånd mellan kund, analytiker och programmerare.

Missförstånd mellan intressenter och systemutvecklare är ett vanligt och stort problem
(Bubenko, 1993) (Lubars et al, 1993). En stor anledning till dessa missförstånd är dålig
kommunikation mellan de olika aktörerna i RE-processen. För att undvika
missförstånd är det viktigt att ha en djup och bred förståelse för problemdomänen.
Enligt Lubers et al (1993) är inte systemutvecklare tillräckligt mottagliga för kundens
behov och de samverkar inte tillräckligt med kunden.

Ett systemutvecklingsprojekt är ofta uppdelat i små delprojekt som analyserar olika
delar av systemet. Aktiviteterna för dessa grupper skall koordineras för att helheten
och de övergripande målen skall behållas. Detta kräver ett bra kommunikationsnät
mellan de olika grupperna då mycket av informationen om systemet delas. Detta är ett
stort problem inom systemutveckling då det är svårt att ta fram kommunikationsmedel
som alla grupperna accepterar. Förlorad information och dålig kommunikation gör
koordinationen mellan de olika grupperna till en svår uppgift.

2.5.6 Få metoder och tekniker som stödjer RE-processen

Få av de metoder för utveckling av informationssystem stödjer RE-processen. De
flesta metoder är framtagna för att stödja det senare steget i utvecklingsprocessen (se
figur 1, sid 1) i utvecklingsprocessen. Mycket få metoder stödjer verksamhetsstudier
och insamlandet av kunskap om problemområdet och är inte utformade för explicit
insamling och dokumentation av denna kunskap. Länken mellan
verksamhetsmodellerna och specifikationen av kraven underhålls inte och därför kan
inte en konstant uppdatering av varierande krav göras (Bubenko, 1993).

2.6 Diskussion

Målet med ett informationssystem är att vara ett medel för att producera information,
vilken används för att förbättra kompetensen och effektiviteten i företaget (Flynn,
1992). Ett informationssystem skall stödja de slutanvändare och den verksamhet det
installeras i (Andersen, 1994). Acceptansen av ett informationssystem är beroende av
hur väl det motsvarar kundens krav.

En av de kritiska faserna i systemutvecklingsprocessen är RE, där intressenternas krav
utvecklas, analyseras och representeras i kravspecifikationen (se (1) i figur 1)
(Loucopoulos et al, 1995) (Sommerville et al, 1997). Kravspecifikation används som
underlag vid implementering och design och aktörerna som utför detta arbete (se (2) i
figur 1) tar för givet att kravspecifikationen är konsistent och fullständig.

För att kunna utveckla en konsistent och fullständig kravspecifikation i RE-processen
krävs det metoder och tekniker som stödjer arbetet i processen (Bubenko, 1993).
Dessa metoder och tekniker skall å ena sidan beskriva kraven tillräckligt explicit för att
kunna användas som underlag för design och implementering. Det innebär vanligtvis
att systemutvecklaren försöker ta sig från en informell representation av kraven till en
mer formell. Å andra sidan skall de metoder och tekniker som används stödja
kommunikationen med intressenterna, då det är hos intressenterna som kunskapen om
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problemet och kraven på det tänkta systemet finns (Loucopoulos et al, 1995)
(Macaulay, 1996) (Pohl, 1994).

RE-processen är mycket komplex och de metoder och tekniker som används i
processen skall stödja systemutvecklarna i en mängd olika situationer. Dessa kan vara:

• att kontinuerligt stämma av mot helheten då informationen analyseras i olika delar.

• stödja konfliktlösning vid arbetet att uppnå konsensus.

• att tillhandahålla ett strukturerat tillvägagångssätt för att uppnå bättre kunskap om
problemdomänen.

• underlätta kommunikationen för att minska risken för missförstånd mellan kund,
analytiker och programmerare.

• att hantera varierande och motstridiga krav.

Metoderna och teknikerna skall alltså underlätta för systemutvecklaren i de
problemsituationer som kan uppstå i RE-processen (se exempel i kapitel 3.5). Många
av dessa problemsituationer uppstår då systemutvecklarna skall kommunicera med
kunden.

Att uppfylla alla dessa roller ställer hårda krav på de metoder och tekniker som skall
användas inom RE-processen.
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3. Problemställning
Den främsta kritiken som riktas mot informationssystem idag är att de inte motsvarar
kundens krav. Den kritiska fas i systemutvecklingsprocessen som hanterar kundens
krav är RE-processen. För att informationssystemet på bästa möjliga sätt skall
motsvara kundens krav måste man i denna process göra grundlig undersökning om
problemdomänen, för att få en förståelse för det problem som skall lösas. Man måste
även utveckla, analysera och förhandla fram krav och önskemål på det tänkta systemet.
Kunskapen om problemdomänen samt krav och önskemål på det tänkta systemet finns
hos intressenterna. Detta kräver att systemutvecklarna kommunicerar med
intressenterna för att samla in denna kunskap.

Resultatet av RE-processen är en kravspecifikation. För att få ett system som motsvara
kundens krav måste även denna kravspecifikation, som bl.a. skall användas som
underlag vid fortsatta utvecklingssteg, vara konsistent och fullständig. Detta kräver att
analytikerna arbetar på ett systematiskt och strukturerat sätt. Till detta behövs det
metoder och tekniker som stödjer arbetet i RE-processen. Dessa metoder och tekniker
skall både användas för kommunikationen med intressenterna och för att uttrycka
kraven så explicit och formellt som möjligt. Detta examensarbete är fokuserat på hur
metoder och tekniker skall vara utformade för att stödja kommunikationen med
intressenterna.

RE-processen är alltså en mycket komplex process och de metoder och tekniker som
används i där, måste stödja systemutvecklaren i en mängd olika situationer.
Komplexiteten ökar då intressenterna i RE-processen kommer från olika bakgrunder
och har olika förutsättningar att hantera metoder och tekniker. Processen försvåras
ytterligare då alla metoder och tekniker inte kan användas i alla situation. Vilken metod
eller teknik som är lämplig beror på vem kunden är och på det problem som finns i
verksamheten. En stor del av skickligheten hos en systemutvecklare ligger i att välja
metoder och tekniker som passar den aktuella situationen.

3.1 Examensarbetets frågeställningar

Detta examensarbete kommer att innehålla en utredning om de krav som ställs på
metoder och tekniker för att stödja kommunikationen med intressenterna i RE-
processen. De krav som tas fram kommer att var mycket generella då olika situationer
kräver olika egenskaper hos metoder och tekniker.

De delfrågeställningar som jag kommer att belysa i mitt arbete är följande:

• Vilka  krav ställs på metoder och tekniker för att de skall stödja kommunikation
med intressenterna?
Jag vill undersöka vilka krav som ställs på metoder och tekniker för att de skall
stödja kommunikationen med intressenterna i RE-processen. Vilka egenskaper en
metod bör ha och hur den skall vara utformad för att stödja kommunikationen med
intressenterna.
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• Hur väl stödjer dagens metoder kommunikationen med intressenterna?
Jag vill här göra en generell överblick över några ledande systemutvecklingsmetoder
för att försöka utreda hur väl dessa stödjer kommunikationen med intressenterna i
RE-processen. Detta med utgångspunkt från de krav som föregående frågeställning
kommer att ta fram.

3.2 Avgränsning

I detta arbete kommer jag inte att ta hänsyn till behov hos systemutvecklarna vid
design och implementation. Jag kommer att koncentrera mig på att utreda metoderna
och teknikerna med fokus på kommunikation med intressenterna

Jag kommer inte heller att göra en generell översikt över alla metoder och tekniker
inom RE-processen. Jag kommer att välja ut några olika metoder där ett förslag på ett
tillvägagångssätt i RE-processen finns med.

3.3 Förväntade resultat

Jag vill utveckla ett ramverk där jag kan jämföra olika steg i RE-processen från olika
metoder. Detta ramverk kommer att bestå av olika kvalitetskriterier för hur de olika
metoderna och teknikerna skall vara utformade för att stödja kommunikationen med
intressenterna. Målet med ramverket är att det skall kunna användas som underlag för
att undersöka i vilken omfattning metoder och tekniker stödjer kommunikationen med
intressenterna.
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4. Metod
Detta kapitel behandlar olika tillvägagångssätt för att undersöka frågeställningarna i
examensarbetet. Kapitlet inleds med en diskussion kring de metoder som är möjliga att
använda för att undersöka specifikt detta examensarbetes frågeställningar. Även de för-
och nackdelar som tillvägagångssättet innebär för frågeställningarna tas upp. Utifrån
denna diskussion väljs metod och kapitlet avslutas med en plan för hur arbetet med
frågeställningarna skall läggas upp.

4.1 Möjliga metoder

Det finns en mängd olika metoder för att samla in information till ett arbete. Det
vanligaste är att man inte använder sig av enbart en metod utan flera av de som är
möjliga för att undersöka problemet.

Det är viktigt att man utgår från sin problemställning och väljer en metod som kan
användas för att undersöka det aktuella problemet. Vid val av metod måste man även
beakta den tid och de medel som står till förfogande vid arbete (Patel et al, 1994]).

Nedan presenteras fyra metoder som är möjliga att använda för att undersöka arbetets
frågeställningar. Dessa tillvägagångssätt är bland de vanligaste och mest använda
metoderna. Det finns även en del metoder som direkt valts bort då de inte kan
användas i detta examensarbete. Dessa är bokföring/dagbok och experiment. Vid
bokföring/dagbok får några utvalda individer anteckna sitt beteende under en viss
period (Dahmström, 1991) (Patel et al, 1994). Det beteende individerna antecknar är
det som skall undersökas. Det är mycket svårt att ta ställning till hur en så abstrakt
företeelse som kommunikation, fungerar, utan vägledning av t.ex. i förväg formulerade
frågor. De individer som skriver dagbok måste då vara väl insatta i vilka aspekter av
deras arbete som skall uppmärksammas och antecknas. Risken är att man i det här
fallet får för kortfattade svar eller helt felaktiga aspekter av frågeställningen.

Experiment används då man vill studera några enstaka variabler i en situation och vad
som påverkar dessa. Detta görs genom manipulering av andra variabler för att se hur
detta påverkar de variabler som studeras (Patel et al, 1994). Inte heller denna metod är
av intresse för frågeställningarna då det i detta fall inte är genomförbart att manipulera
variabler i ett systemutvecklingsprojekt. Detta kräver stora resurser i form av olika
systemutvecklingsprojekt där det finns möjlighet att gå in och manipulera variabler.
Det måste dessutom vara möjligt att upprepa samma process flera gånger med olika
ingångsvärden på de variabler som manipuleras.

De metoder som är möjliga att använda i detta arbete är:

• Intervjuer

• Enkätundersökningar

• Fallstudier

• Litteraturstudier
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4.1.1 Intervjuer

Intervju är en teknik som bygger på att intervjuaren tar kontakt med intervjupersonen
för att ställa en rad frågor. Det finns en mängd olika varianter av intervjuer och dessa
kan delas upp i två breda kategorier, besöksintervjuer och telefonintervjuer
(Dahmström, 1991). Besöksintervju innebär att intervjuaren efter överenskommelse
söker upp intervjupersonerna för att ställa, mer eller mindre, i förväg formulerade
frågorna.

Vid telefonintervjuer tar intervjuaren i stället kontakt med intervjupersonen via telefon.
Det är viktigt att poängtera att intervjuaren här inte har samma möjlighet att få så
detaljerade och inträngande svar som vid besöksintervjuer.

Då man arbetar med frågor för att samla in information, t.ex. vid intervjuer eller
enkäter måste graden av standardisering och strukturering beaktas (Patel et al,1994).
Graden av standardisering beror på i vilken omfattning intervjuaren är tvungen att följa
en viss utformning eller ordning på frågorna. En intervju med låg standardisering
innebär att intervjuaren formulerar frågorna under själva intervjun och ställer dem i den
ordning som är lämplig. Vid en intervju med hög grad av standardisering används
samma eller liknade frågor i en exakt ordning vid varje intervju.

Graden av strukturering beror på i vilken utsträckning frågorna är fria för
intervjupersonens tolkning. Tolkningen av frågorna, och då också svaret, påverkas av
intervjupersonens inställning och tidigare erfarenheter. En helt strukturerad intervju
lämnar lite utrymme för intervjupersonens individuella åsikter och oftast kan de möjliga
svaren förutsägas (t.ex. ja eller nej frågor). En ostrukturerad intervju lämnar maximalt
utrymme för den intervjuades personliga åsikter.

För min första frågeställning skulle besöksintervjuer där man använder sig av
ostrukturerade frågor, med en låg grad av standardisering passa bäst. Frågeställningen
kräver sk öppna frågor där intervjupersonen kan beskriva och förklara sina åsikter.
Intervjuaren måste också kunna ställa följdfrågor och be om förtydligande. Det skall
även finnas möjlighet för intervjuaren att anpassa ordningen och formen på frågorna
för de olika intervjupersonerna. Trots detta måste det ändå finnas en viss grad av
standardisering för att de olika svaren skall kunna jämföras.

Om intervjuer skulle användas för att undersöka den andra frågeställningen i
examensarbetet skulle jag välja att använda mig av en högre grad av strukturering.
Frågorna som skulle utformats för denna frågeställning är betydligt mer styrda än för
den första frågeställningen. Vid utformningen av frågorna måste jag främst ta hänsyn
till strukturen på ramverket, vilket är resultatet av första frågeställningen, men även
strukturen på den metoder som skall undersökas. Frågorna kräver därför en högre grad
av strukturering.

Intervjuer ger ofta utförliga svar med hög kvalitet. Detta är mycket fördelaktigt för
examensarbetets frågeställningar då det är en kvalitativ undersökning. Syftet med en
kvalitativ undersökning är att få en djupare förståelse för problemområdet. Man vill
förstå och analyser helheten och inte fragment av problemet (Patel et al,1994).

Nackdelen med intervjuer är att det är ett tidsödande arbete (Dahmström, 1991). För
att få en korrekt bild över examensarbetets ämnesområde så kräver detta att individer
från flera olika kategorier av aktörer intervjuas. Risken med att använda intervjuer i
detta arbete är att det inte finns tillräckligt med tid att intervjua så många personer som
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krävs för att ge en korrekt bild av ämnesområdet. En annan nackdel är att det är svårt
att få kontakt med kompetenta personer som har tid att vara med om en intervju.

Det kräver också en hel del förstudier, inom ämnesområdet för att jag skall kunna
formulera frågorna till intervjuerna. Ett alternativ är att använda detta tillvägagångssätt
tillsammans med ett annat, t.ex. litteraturstudier, för att få tillräckligt med underlag för
mina intervjuer.

4.1.2 Enkätundersökningar

Enkätundersökningar är en metod som, liksom intervjuer, bygger på frågor. Därför
måste man även här ta hänsyn till vilken grad av standardisering och struktur frågorna
bör ha (Patel et al,1994).

Vid en enkätundersökning skickas ett frågeformulär ut till ett urval av personer eller
företag. Mottagaren svarar på enkäten då han har tid och skickar sedan tillbaka den.

Den stora nackdelen med enkätundersökningar är de inte ger möjligheten till så
utförliga svar, som vid en intervju. Det finns ingen chans att ställa följdfrågor eller att
be om ett förtydligande från den person som besvarar enkäten, för att få så utförliga
svar som möjligt. En annan stor nackdel med enkäter är att bortfallet är mycket stort
och mottagaren på något sätt måste motiveras till att svar på enkäten.

4.1.3 Fallstudier

En fallstudie är en undersökning av ett avgränsad grupp. Ett “fall” kan vara en individ,
en grupp, ett projekt eller en organisation. Man kan välja att studera mer än ett fall
t.ex. två eller fler systemutvecklingsprojekt. Detta är det mest aktuella för detta
examensarbete då de olika projekten skiljer sig mycket åt beroende på verksamhet och
de metoder som används. Målet med en fallstudie är att få så heltäckande information
som möjligt och man utgår ifrån ett helhetsperspektiv. Fallstudier används ofta vid
studier av processer eller förändringar och för att få ett helhetsperspektiv är man ofta
med under hela processen (Patel et al, 1994).

Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att det är svårt att hitta fall att studera. För
detta examensarbete måste jag hitta flera passande projekt som har en tidsram som
passar mitt arbete. Tyvärr så är ofta systemutveckling en mycket komplex och
omfattande process som tar lång tid. Det är då nästintill omöjligt att utföra en fallstudie
under den tiden examensarbetet pågår.

4.1.4 Litteraturstudier

Befintlig litteratur är den vanligaste källan då kunskap samlas in och denna kunskap
hämtas från böcker, artiklar och forskningsrapporter. Böcker innehåller oftast
sammanställningar och systematisering av kunskapen inom ett område. Där finns
fullständiga teorier och modeller som är viktiga för problemområdet. I artiklar och
forskningsrapporter redovisas de allra senaste rönen inom området (Patel et al, 1994).

Vid litteraturstudier är det av största vikt att man granskar sina källor kritiskt. Det är
viktigt att man ställer dig frågan - är detta verk tillförlitligt. Detta kan man gör genom
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att titta på om författaren har refererat till många andra verk dvs att det finns en
gedigen grund för det författaren vill framföra. Om många andra författare har
refererat till detta verks så innebär det ofta att det har fått stor betydelse för fortsatt
forskning inom ämnet. Det kan även vara givande att titta på hur författaren har gått
tillväga för att samla in kunskap. Om inte denna process har genomförts ordentligt är
inte heller innehållet i arbetet något att förlita sig på. Det är här bra att titta på om
författaren har missat någon aspekt vid processen att samla in kunskap.

Vid litteraturstudier är det viktigt att de källor man använder sig av inte är inaktuella.
Det undersöks genom att kontroller utgivningsår på verket. Ett verk kan också vara
klassiskt dvs mycket av forskningen som bedrivs inom ett ämne bygger på just detta
material. Detta upptäcks genom att studera andra stora verk och se om de har refererat
till det eventuellt klassiska verket.

Den största fördelen med denna metod är att det inom ämnet RE finns en hel del
material varifrån information och kunskap kan hämtas. Mycket material bygger på
fältstudier, där olika projekt inom RE studerats. Materialet representerar alltså en stor
mängd erfarenheter både från forskningen och från dem som praktiserar metoder och
tekniker inom RE.

Nackdelen med litteraturstudier är att det tar lång tid att sätta sig in i materialet. En
fältstudie eller undersökning bedrivs också för ett särskilt syfte och detta påverkar
resultatet av undersökningen. Om fältstudien undersökningen hade bedrivits i ett annat
syfte, hade kanske helt andra aspekter av ämnet framhävts. Då man använder en källa
som underlag för sitt eget arbete måste man vara klar över i vilket syfte källa
framställdes, då detta påverkar de aspekter som betonas och beskrivs i källan.

4.2 Val av metod

Utifrån ovanstående diskussion om för- och nackdelarna med de olika metoderna skall
tillvägagångssätt för varje frågeställning väljas. Det är viktigt att den metod som väljs
verkligen passar frågeställningen för att resultatet av undersökningen skall bli så bra
som möjligt.

Eftersom mitt arbete är en kvalitativ undersökning behövs utförlig och beskrivande
information som underlag. Vid enkätundersökningar är det mycket svårt att få in svar
som är tillräckligt utförliga för en undersökningen av denna art. Jag kommer därför
inte att använda mig av detta tillvägagångssätt i mitt arbete. Jag kommer inte heller att
använda mig av fallstudier då jag anser att tiden inte räcker till för att göra en
tillräckligt grundlig undersökning av flera fall. Dessutom är det svårt att hitta
systemutvecklingsprojekt i min närmiljö, som jag kan studera.

Vid undersökningen av den första frågeställningen kommer jag att främst att använda
mig av litteraturstudier. Det har idag gjorts en hel del undersökningar inom området
RE där olika systemutvecklingsprojekt har studerats och analyserats och de problem
som finns inom RE-processen har diskuterats. Då det redan finns ett gott underlag för
mitt arbete finns det ingen anledning att gå in och göra ytterligare undersökningar inom
samma område. Detta är den största anledningen till varför jag inte gör intervjuer. Vid
intervjuer finns också problemet att få tag på kompetenta personer med erfarenhet
inom mina frågeställningar.



Metod

23

Även för den andra frågeställningen kommer jag att använda mig av litteraturstudier då
det inom detta område finns mycket kunskap att hämta från befintlig litteratur. Jag
kommer här att utgå från de böcker som tar upp olika metoder och tekniker inom RE-
processen. Jag kommer även att använda mig av det ramverk som jag tagit fram i den
första frågeställningen. Jag vill även här poängtera att jag inte gör anspråk på att göra
en fullständig studie av metoderna. Det finns en hel del aspekter i arbetet som skulle
behöva genomgå en mer ingående studie men detta har inte varit möjligt i mitt
examensarbete, p.g.a. av tidsmässiga aspekter (se fallstudier kapitel 4.1.2).

Jag kommer inte heller att få ett fullständigt svar på den andra frågeställningen då en
genomgång av alla dagens metoder inte är möjligt att genomföra inom ramen för detta
examensarbete. Jag kommer i stället att undersöka två metoder som representerar helt
motsatta skolor. Syftet med denna undersökning är att dels vara ett exempel på
användning av mitt ramverk och en validering av detta, dels ett försök att genom att
studera två extremer få en uppfattning om mellan vilka intervall som dagens metoder
kan ligga.

4.3 Plan för arbetet

För att kunna bedöma huruvida metoder och tekniker stödjer kommunikationen i RE-
processen behöver begreppet kommunikation diskuteras. Jag börjar därför mitt arbete
med en ingående diskussion av detta begrepp. I detta kapitel kommer jag även att
studera olika faktorer i kommunikationen som orsaker störningar och konflikter mellan
deltagarna. Denna kunskap, tillsammans med informationen i avsnittet Bakgrund, kan
sedan användas som underlag för att utveckla kriterier för hur metoder och tekniker
bör vara utformade för att undvika störningar och konfliktsituationer.

Nästa steg i arbetet är att beskriva olika kommunikationssituationer som kan uppstå i
RE-processen. Kommunikation fungerar på olika sätt och har olika fördelar och
nackdelar beroende på i vilken form kommunikationen sker. Skillnaden är störst mellan
kommunikation i grupp och kommunikation mellan två individer. I detta kapitel
kommer jag även att studera de olika aktörernas behov och syfte med
kommunikationen.

Med denna kunskap som underlag kommer jag att utvecklat mitt ramverk. Målet är att
de kriterier/frågor som tas fram kan användas som underlag för att utreda ifall metoder
och dess tekniker stödjer kommunikationen med intressenterna, genom att skapa en
god relation och en god kommunikationssituation mellan intressenter och
systemutvecklare.

Detta ramverk kommer sedan att användas i ett exempel för att utreda om olika
metoder och tekniker stödjer kommunikationen med intressenterna. Jag kommer här
att välja ut ett par metoder som representerar olika skolor inom systemutveckling. Jag
kommer inte, vilket jag betonat tidigare, att göra en fullständig studie av dessa metoder
och tekniker men jag kommer beskriva ett exempel på hur man kan på tillväga vid
utvärdering av denna företeelse med mitt ramverk som underlag.
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5. Kommunikation
Examensarbetets första frågeställning gäller vilka krav som ställs på metoder och
tekniker för att de skall stödja kommunikationen med intressenterna. Vid en
undersökning av denna frågeställning är det viktigt att definiera vad begreppet
kommunikation innebär. Detta kapitel inleds därför med en övergripande diskussion
om begreppet kommunikation för att fortsätta med en beskrivning av olika faktorer
som påverkar kommunikation. Även skillnader mellan kommunikation i grupp och
kommunikation mellan två individer kommer att beskrivas. Kapitlet avslutas med en
diskussion kring olika konflikter och störningar av kommunikation, då detta har stor
inverkan på hur väl kommunikationen lyckas.

5.1 Definition av begreppet kommunikation

Kommunikation är ett vagt begrepp och det finns en mängd olika definitioner och
infallsvinklar för att beskriva det. I ett försök att generalisera definitionerna kan man
säga att i de flesta ingår tanken om en överföring av ett budskap från en
individ/institution till en annan (Svensson, 1988).

Enligt Nilsson et al (1990) kan kommunikation innebära att man meddelar eller delar
med sig av något. Detta kan vara t.ex. upplevelser, tankar, känslor eller värderingar.
Grunder för kommunikation är att de människor som deltar i kommunikationen har
något gemensamt och använder detta för att prata och agera i förhållande till varandra.

Nilsson (1993) anser att kommunikation kan beskrivas som den process där två eller
flera människor skickar budskap till varandra, dvs det är en samspelsprocess mellan
människor. Detta samspel sker via en mängd olika kanaler, t.ex. via tal, språk, mimik,
ögonkontakt, kroppsspråk och avstånd. Det är totalresultatet av kanalerna som utgör
budskapet.

Det är här viktigt att poängtera att det inte är enbart via tal och kroppsspråk, dvs då
individer möts, som kommunikation sker. Individer kan även kommunicera via
skriftliga dokument. Detta är relativt vanligt i ett systemutvecklingsprojekt, där mycket
av den information som samlas in dokumenteras skriftligt. Dessa dokument är sedan
underlag för de fortsatta stegen i systemutvecklingsprocessen.

Något som ofta utelämnas vid en diskussion om kommunikation är att det händer
något med både sändaren och mottagaren (Svensson, 1988). Man kan säga att de
individer som deltar i kommunikationen är både mottagare och sändare samtidigt
(Nilsson, 1993). Detta sker t.ex. genom att den som pratar hela tiden lyssnar på
budskap från mottagaren i form av t.ex. kroppsspråk och mimik.

Nilsson (1993) ser kommunikation som ett redskap för kontakt, överföring av idéer,
påverkan och utveckling. Vilken effekt redskapet har beror på hur det används och den
som använder det. Används redskapet skickligt kan det skapa mycket bra relationer
mellan individer men det kan även skapa konflikter och missämja mellan individer.
Resultatet beror på färdighet, kunskap, samarbete och vilja hos både sändaren och
mottagaren.
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5.2 Faktorer som påverkar kommunikationen

Budskapen, som skickas mellan sändaren och mottagaren, kan delas in i två olika delar,
en innehållsdel (“vad”) och en relationsdel (“hur”) (Nilsson, 1993). Innehållsdelen är
ofta av informationskaraktär. Relationsdelen är ett uttryck för relation och är beroende
av hur man framför innehållsdelen. Detta är ofta en spegling av förhållandet mellan
mottagaren och sändaren, vilka rättigheter och skyldigheter dessa har i förhållande till
varandra. Hur ett budskap framförs, genom vilka kanaler, påverkar hur budskapet
uppfattas.

Även förväntningar och attityder påverkar de budskap som utväxlas genom
kommunikation. Individer tolkar budskap olika beroende på varje individs bakgrund
och referensram (Nilsson et al, 1990). Grunden för kommunikation är, som tidigare
nämnts, att två eller flera människor hittar något gemensamt (Nilsson, 1993). För att
mottagaren och sändaren (se figur 5, sid 26) skall förstå varandra krävs att de har ett
gemensamt sätta att tolka tal, språk, mimik och kroppsspråk. De måste ha en
referensram som, till en viss del, är gemensam.

Det finns flera andra saker som påverkar kommunikationen och möjligheten att
kommunicera. Syftet med samspelet, varför individerna kommunicerar, påverkar hur
sändaren skickar sitt budskap och hur mottagaren uppfattar detta (Nilsson et al, 1990).
Människor har ett s.k. mentalt filter som används för att tolka innebörden i olika
budskap. För att individer skall kunna kommunicera med varandra måste detta filter till
viss del fungera på samma sätt, dvs tolka samma budskap på ett likartat sätt.

5.3 Skillnader mellan kommunikation i grupp och mellan två
individer

Det är stor skillnad mellan att kommunicera i grupp och att kommunicera mellan två
individer. Kommunikationssituationen i en grupp är mer dynamisk än vid
kommunikation mellan två individer, och det finns många fler störande faktorer i
omgivningen. Curtis et al (1988) har utvecklat en beteendemodell, där författarna har
delat upp systemutvecklingsprocessen i olika kommunikationsskikt (se figur 4 nedan).

Individ

Grupp/lag

Projekt

Företag

Affärsmiljö

Figur 4: Curtis beteendemodell (Curtis et al, 1988)
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Denna modell är ett hjälpmedel för att skapa en förståelse för hur mänskliga och
organisatoriska faktorer kan påverka utförandet av de olika momenten i
systemutvecklingsprocessen. Den kan i detta fall även användas för att påvisa mellan
vilka grupper kommunikation kan vara aktuellt i en systemutvecklingsprocess.

På individnivå undersöks den kognitiva processen och motivationen hos de enskilda
individerna i systemutvecklingsprocessen. Man ser här till den enskilda individen och
dennes kommunikation med sig själv. På lagnivå studeras hur de olika medlemmarna i
laget kommunicerar med varandra, hur ett lag av individer fungerar ihop. Likaså på
projektnivå studeras interaktionen mellan olika medlemmar i projekt men även hur de
olika lagen i projektet kommunicerar med varandra. Kommunikation på företagsnivå
innebär samspel mellan olika avdelningar och projekt i företaget och på affärsnivå
undersöks interaktionen mellan olika företag.

Av denna modell kan man dra slutsatsen att det sker en hel del samspel mellan olika
grupper i ett systemutvecklingsprojekt. Visst kommunicerar de olika individerna också
men det är ofta på de olika gruppernas premisser, t.ex. genom att de skall ta tillvara
gruppens intressen.

5.3.1 Kommunikation inom en grupp

Kommunikation är ett samspel mellan människor och således en grundläggande
förutsättning för en relation mellan människor och för gruppers existens (en grupp kan
t.ex. vara ett systemutvecklingsprojekt). Det är kommunikationen som styr en grupps
existens och förändring samt klimat och effektiviteten i denna (Nilsson et al, 1990).
Effektiviteten i en grupp beror både på gruppmedlemmarnas kunskaper om vad som
händer i gruppen och på deras förmåga att bete sig på ett korrekt sätt (Nilsson, 1993).

Kommunikation i en grupp skiljer sig från kommunikation mellan två personer och
Nilsson (1993) tar upp några grundläggande skillnader. Vid kommunikation i en grupp
måste man även ta gruppens dynamik samt dess uppgifter, roller, relationer och
historia med i beräkningen vid tolkning av budskapen. Gruppen har ofta en ledare som
styr och samordnar dess beteende och arbete. I en grupp är man bara en del av
helheten och personliga behov och motiv måste till viss del komma i andra hand. Det
finns färre tillfällen för varje individ att själv tala, det är fler som lyssnar och fler
samtalsämnen avhandlas. Ju större gruppen är desto mindre andel får varje deltagare av
det totala samspelet.

Det händer ofta mycket mer i en grupp än vid kommunikation mellan två individer. Det
är många som pratar, människor avbryter varandra, man skämtar och byter
samtalsämne. Allianser och mönster mellan olika deltagare uppstår. Man stödjer vissa
deltagare eller åsikter och går emot andra och flera samtal kan vara igång samtidigt i en
grupp.

Återkoppling (feedback) är en viktig del av kommunikationen i grupp. Återkoppling är
en process där sändaren får reda på hur mottagaren uppfattat det som sagts och gjorts.
Det visar hur gruppen uppfattar sändaren och dennes beteende. Om mottagaren låter
bli att reagera på sändarens budskap får denne otillräckliga och dåliga speglingar av sig
själv. Detta skapar en osäkerhet hos individen och gör att denne fungerar sämre i en
grupp. Återkoppling kan öka förståelsen och fördjupa relationerna i en grupp, om den
framförs på rätt sätt.
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5.4 Störningar

Kommunikation är en skör process och den finns en mängd olika situationer som ger
upphov till störningar. För att kunna skapa en bra kommunikationssituation bör man
undvika de faktorer som skapar störningar och konflikter. Detta är särskilt viktigt vid
t.ex. ett systemutvecklingsprojekt, där mycket tid och resurser är satsade för att nå ett
bra resultat.

Ett systemutvecklingsprojekt är ett grupparbete och detta kräver kommunikation
mellan olika grupper och individer. För att nå bästa möjliga resultat måste dessa
individer och grupper arbete så bra som möjligt tillsammans och kommunicera på ett
avspänt och korrekt sätt. Finns det konflikter och spänningar i kommunikationen är
risken större att viktiga moment eller faktorer utelämnas vid arbetet, än vid ett avspänt
kommunikationsklimat. Man bör alltså undvika att hamna i situationer som leder till
störningar och konflikter.

I detta avsnitt kommer olika störningar att behandlas samt hur man kan handskas med
dessa störningar.

5.4.1 Typer av störningar i kommunikation

Störningar är oundvikliga i kommunikation och förvanskar det budskap som sändaren
vill överföra till mottagaren. Dessa störningar kallas brus och är allt det som läggs till
budskapet men som inte ingick i sändarens avsikt (se figur 5 nedan). Brus delas upp i
fysiskt, semantiskt och psykologiskt brus. Fysiskt brus kan t.ex. vara att sändaren eller
mottagaren är berusade, oväsen eller knatter på telefonledningen. Semantiskt brus
ligger i missförstånd av betydelsen av budskapet och kan t.ex. vara mångtydighet,
vaghet eller att sändaren och mottagaren talar olika språk. Psykologiskt brus är
konsekvenser av fördomar, misstänksamhet och psykologiskt försvar hos deltagarna
(Nilsson et al, 1990).

Kanal 
--------- 
Brus

X
x

Figur 5: Visar kommunikation mellan två individer (efter Nilsson et al, 1990).

Nilsson et al (1990) har beskrivit olika störningar i kommunikationen mycket ingående.
Han anser att man normalt kopplar ihop störningar med konflikter mellan människor
och störningarna antingen är upphov till eller resultatet av konflikten. Det finns många
olika typer av störningar men deras funktion är oftast likartad. Genom dunkla och
ofullständiga budskap försöker man komma undan ansvar för vad man sagt och gjort.
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Man undviker att ta ställning, slipper visa vad man känner eller döljer en inre
osäkerhet.

Nilsson et al (1990) tar upp och diskuterar olika källor till störningar. En vanlig
störningskälla, som ger upphov till konflikter, är argumentationer om vad som
verkligen sagts och gjorts. När sändaren använder vissa ord räcker det inte med en
ordbok för att förstå vad denne säger. Man måste ta hänsyn till både situation och
mottagarens upplevelsevärld. Ett ord kan betyda helt olika saker vid olika situationer,
även för samma människor. Det är därför meningslöst att haka upp sig på bokstavliga
betydelser eller vad någon sagt ordagrant.

Man kan också vända på detta faktum och se det från sändarens sida. Det är ganska
enkelt för sändaren att veta vad han sa men inte hur han lät. Relationsdelen i budskapet
är, som redan diskuterats, lika viktigt som innehållsdelen vid tolkning. Ganska ofta så
är det sättet att kommunicera som skapar problemet och inte enbart själva innehållet.
Konflikter på relationsnivå är dessutom ganska svåra att lösa.

En annan källa till störningar som Nilsson et al (1990) tar upp uppstår då mottagaren
drar slutsatser från outtalade förutsättningar. Människor i allmänhet är snara att dra
slutsatser från sin iakttagelser men även från det de sett indirekt, dvs det de gissar sig
till. Det är lätt att blanda ihop iakttagelser och gissningar, då de har samma form, men
det är viktigt att undvika detta, eftersom de har olika grad av sannolikhet.

Då relationen mellan sändare och mottagare är en maktrelation försvåras normalt
kommunikationen, då det ofta är fråga om över- och underlägsenhet. En person som
utsätts för nedlåtande kommunikation kan uppleva sig som underlägsen sändaren i
fråga om kunskap, erfarenhet eller värde. Detta stör uppfattningsförmågan, snedvrider
tolkningar och försvårar sändandet av budskapet.

Vikten av återkoppling har redan nämnts tidigare i kapitlet och bristen av återkoppling
är en källa till störningar. Nilsson et al (1990) påpekar också vikten av återkoppling.
Att inte bekräfta sändarens budskap gör relationen osäker och diffus. En bra relation
kännetecknas av att man reagerar på varandras budskap både verbalt och icke-verbalt.
Man för en dialog där förståelse och intresse visas och man svarar på frågor och
undringar.

Att vara klar och otvetydig i sina budskap och sitt sätt att kommunicera är mycket
viktigt för att inte skapa störningar och konflikter. Det är lika viktigt att vara tydlig i
sina svar på sändarens budskap som att skicka klara budskap. Undvikande svar och
obestämda ord som t.ex. nog eller senare kan skapa oklarhet. Det finns många exempel
på sätt att skapa störningar genom att inte vara tillräckligt tydlig. Nilson et al (1990)
tar upp en del av dessa vilket beskrivs nedan.

Man kan skapa sk dimridåer, vilket innebär att det svar som mottagaren ger verkar
normalt men har ingen klar innebörd då man funderar på det. Detta får en avledande
funktion där mottagaren av svaret letar efter en rimlig tolkning. Man kan också skicka
budskap som ger upphov till sidospår. Detta är svar som hakar upp sig på en liten
detalj av det som sagts och innehåller långa utläggningar om irrelevanta vinklingar.
Mottagaren undviker kärnpunkten i samtalet. Sändaren kan skicka ofullständiga
budskap där han utelämnar viktiga delar som mottagaren behöver för att gör en riktig
tolkning av det som sagt eller gjorts. Viktiga delar i sammanhang, resonemang och
argument utelämnas genom att man slutar mitt i en mening eller kommer av sig på
slutet. Detta kan få allvarliga konsekvenser i kommunikationen om sändaren då kräver
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att mottagaren skall reagera på helheten dvs, gissa sig till de delas som sändaren
utelämnat och, inte att förglömma, gissa rätt.

Att skicka oklara budskap är en vanlig källa till störningar. Detta innebär givetvis inte
att bara man är klar och tydlig så undviks all störningar och missförstånd, men man har
kommit en bit på vägen. Att skicka klara budskap är särskilt viktigt i början på en
relation för att störningar inte skall bli ett mönster där missförstånd ständigt uppstår.

När man som sändare skall skicka ett budskap skall man akta sig för både
generalisering och indirekta budskap. Generaliseringar är ofullständiga och överfyllda
budskap som ofta leder till att budskapen blir svåra att konkretisera. Indirekta budskap
riktar sig till eller handlar om någon annan än den man talar med. Man talar då via
någon annan än mottagaren eller om mottagaren då denna är närvarande eller svarar i
stället för mottagaren. Att vara indirekt på detta sätt innebär förnekande eller
avvisande av den person som det egentliga budskapet gäller.

Nilsson et al (1990) tar också upp en störningskälla där denna ligger insluten i själva
budskapet. Detta kallas störande budskap och sker då innehålls- och relationsnivån i
budskapet motsäger eller är otydliga i förhållande till varandra. Detta kan t.ex. vara
antydningar som ligger dolt i budskapet eller sk bubbla budskap där innehållsdelen
innebär en sak medan relationsdelen säger det motsatta.

5.4.2 Att handskas med störningarna

Nilsson et al (1990) diskuterar även kring hur man skall gå tillväga för att handskas
med störningar. Han börjar med att beskriva kärnpunkten i att komma överens.

“Kärnpunkten i att komma överens är att fokusera på vad den
andre förstått, inte på vad någon sagt. Man måste försöka förstå

den andres förståelse för att få en effektiv kommunikation.”
(Nilsson et al, 1990, sid 76)

Detta är ett mål som aldrig blir uppnått men som man hela tiden bör sträva mot.
Information om kommunikationens olika aspekter bidrar till kunskaper som kan
användas för att undvika störningar. En grundläggande förutsättning för att kunna
handskas med störningar som t.ex. oklarheter och störande budskap är att det finns en
öppenhet i samspelet och relationen. Öppen kommunikation är konkret,
probleminriktad och tillitsfull samt visar på möjligheterna. En annan grundläggande
förutsättning är återkoppling. För att få insikt i vad den andre förstått kräver det att
både sändaren och mottagaren återkopplar.

Nilsson et al (1990) anser att man skall undvika att vara värderade, kontrollerande och
neutral vid ett samspel. Då man är värderande innehåller budskapet kritik och negativa
anmärkningar och detta leder till en defensiv kommunikation, dvs den är diffus och
hopplös i sin ton. Även att var kontrollerande, dvs att sträva efter makt, bidrar till
negativismen. Att vara neutral innebär att inte visa känslor eller ge återkoppling på
sändarens budskap. Detta gör relationen mellan sändaren och mottagaren osäker och
ostabil.

Vid kommunikation skall man försöka undvika defensiv kommunikation och sträva
mot ett öppet klimat som kännetecknas av acceptans, trygghet och stödjande. Detta
gör man genom att vara beskrivande i stället för värderande, inriktade på gemensamma
problem i ställer för kontroll och att vara förstående i stället för neutral (Nilsson et al,
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1990). Detta innebär att man skall visa att man är intresserad av sändaren och dennes
budskap, att man svarar och ställer nya frågor för att visa att man engagerar sig. Man
skall visa att man anser att den andres avsikter och innebörder är av större vikt för
förståelsen än ens egna förhandstolkningar.

Nilsson et al (1990) poängterar att klargörande är ett mycket viktigt redskap i
kommunikation. Vid ett klargörande specificerar och konkretiserar man innebörden i
ett budskap. Det bästa sättet att klargöra är att fråga och undra, dvs att be om
återkoppling. Man tar då reda på om man har förstått rätt och delger den andre sin
uppfattning. Det är viktigt att man sådana här tillfällen verkligen frågar och inte
kommer med påståenden. Det sistnämnda leder lätt till anklagelser om vem som har
rätt och vem som har fel.

5.5 Diskussion kring kommunikation

Det finns en mängd olika definitioner på begreppet kommunikation men i de flesta
ingår tanken om en överföring av ett budskap från en sändare till en mottagare.
Budskapet kan innehålla information om upplevelser, tankar eller värderingar och kan
överföras via tal, språk, dokument, mimik eller kroppsspråk.

Kommunikation är en mycket skör process och det finns många faktorer som kan ge
upphov till störningar. De flesta av dessa faktorer härrör från hur ett budskap framförs,
inte exakt vad det innehåller. Budskap med samma innehålla kan ge två helt skilda
reaktioner beroende på hur de är framförda, vilken relation sändaren och mottagaren
har. Konflikter på den s.k. relationsnivån är dessutom de som är svårast att lösa. För
att undvika störningar och konfliktsituationer bör mottagaren vara uppmärksam och
intresserad av sändarens budskap samt noggrann med att återkoppla dvs svar på
sändarens budskap. Återkoppling är mycket viktigt för en bra relation mellan sändare
och mottagaren. Om mottagare inte återkopplar sändarens budskap blir relationen
osäker och diffus. Mottagaren bör visa sändaren att dennes budskap är viktigt och
intressant samt att sändarens avsikter och innebörder är viktigare för förståelsen av
budskapet än mottagarens förhandstolkning.

Det är även mycket viktigt att både sändaren och mottagaren är klara och otvetydiga i
sina budskap och återkopplingar. Detta är särskilt viktigt i början på en relation för att
störningarna inte skall bli konstanta. För att vara klar och otvetydig bör deltagarna
undvika obestämda och undvikande svar samt ofullständiga budskap. De bör även
undvika generaliseringar och indirekta budskap.

Kommunikation är grundläggande för all kontakt mellan människor och för gruppers
existens. Kommunikation i en grupp är ganska olika kommunikation mellan två
individer. Vid kommunikation i grupp måste även hänsyn tas till gruppens dynamik
samt dess uppgift, roller och relationer mellan individer, vid tolkning av budskapen.

I systemutvecklingsprojekt sker mycket av arbetet i olika grupper och resultatet av
arbetet måste stämmas av mot helheten och andra gruppers arbete. Detta kräver
kommunikation både mellan och inom grupper samt mellan enskilda individer. För att
ett systemutvecklingsprojekt skall vara så framgångsrikt som möjligt bör de olika
individerna som är involverade i processen arbeta så bra som möjligt tillsammans. För
att de skall kunna göra detta måste kommunikationen i grupperna och mellan
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individerna fungera på smidigt sätt. Det är då viktigt att undvika konfliktsituationer
och arbeta för en bättre relation mellan deltagarna.

Vad man skall tänka på för att skapa ett gott kommunikationsklimat är beroende av
hur kommunikationssituationen ser ut. Man hanterar t.ex. kommunikation i grupp på
ett annat sätt än kommunikation mellan två individer. Även det syfte och de behov som
olika individer har påverkar hur kommunikationen fungerar. Nästa kapitel kommer att
behandla olika kommunikationssituationer i RE-processen samt vilka behov och syften
de olika aktörerna har i kommunikationen.
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6. Olika kommunikationssituationer i RE-processen
Med kommunikationssituationer åsyftas olika situationer där två eller flera individer
utbyter budskap. Detta kapitel innehåller inte en beskrivning av varför
kommunikationen sker t.ex. för att diskutera ett krav eller själva uppdraget, dvs detta
är inte en beskrivning av tillvägagångssättet i RE-processen. Här beskrivs olika
situationer där två eller flera personer möts och utbyter någon form av budskap t.ex.
genom möten, seminarier eller intervjuer. Metoders inverkan på kommunikationen
behandlas inte i detta kapitel.

Vilka mål och avsikter som sändaren har med sitt budskap påverkar hur detta framförs.
Därför kommer även varje deltagares syfte med kommunikationen och vilka behov
som skall uppfyllas, att tas upp.

6.1 Requirements Elicitation

I Requirements Elicitation-fasen skall kunskap om problemet samlas in. Detta kan ske
på en mängd olika sätt, dels genom kontakt med olika intressenter eller genom studier
av verksamhetens arbetsgång och dokumentation. De mest utpräglade
kommunikationssituationerna inträffar vid kontakt med intressenterna men även
dokumentation är en form av kommunikation, då via skrift och ej tal. Det budskap som
dokumentet står för visar bara innehållsdelen, vilket medför att relationsdelen är i
princip obefintlig. Budskapet kan då lätt missförstås och utvecklar inte relationen på
samma sätt som vid en direkt kontakt.

6.1.1 Olika kommunikationssituationer

Två vanliga kommunikationssituationer i Requirements Elicitation-fasen är intervju och
seminarier. Vid en intervju, tar systemutvecklaren kontakt med en intressent i taget,
och ber denne att svara på ett antal frågor. Det största ansvaret för en lyckad
kommunikation ligger här hos den som intervjuar. Det är upp till intervjuaren att odla
en relation och att få intervjupersonen att känna ett förtroende för honom (se kapitel
5.4.2 Att handskas med störningar). Det kan vara bra att ha en erfaren intervjuare som
kan avläsa intervjupersonens sinnesstämning och som är van att handskas med många
olika människor, dvs har en god social kompetens.

Det är viktigt att intervjuaren inte inger intervjupersonen en känsla av osäkerhet och
obehag. För att undvika detta skall intervjuaren vara klar och konkret i sin budskap
och tydligt reagera, dvs återkoppla på den intervjuades åsikter. En stor fördel här, ur
kommunikationssynpunkt, är att miljön vid en intervju är en mindre komplex situation
än vid kommunikation i grupp. Det finns betydligt färre störande element och
intervjuaren kan koncentrera sig på intervjupersonen (se kapitel 5.3 Skillnader mellan
kommunikation i grupp och kommunikation mellan två individer).

Vid seminarium samlas en grupp av människor och diskuterar problemdomänen.
Seminariet leds av en seminarieledare, vanligtvis en av systemutvecklarna. Under dessa
möten finns, i idealfallet, en öppen relation mellan deltagarna. Detta kan medföra att
deltagarna har lättare att var delaktiga i diskussionen, att uttala sina åsikter och komma
med ny information. Detta gäller givetvis inte alla. Vissa personer kan hämmas av den
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dynamiska situation som dessa möten innebär, eller helt enkelt ha svårt och tala inför
en så stor grupp. Här gäller det för seminarieledaren att vara uppmärksam på de olika
individerna i gruppen. Det ligger på hans ansvar att se till att ta fasta på det väsentliga i
diskussionen, att de som har svårt att komma in diskussionen också får komma med
sina åsikter och att de som är för högljudda eller pratar för mycket låter andra komma
till tals.

Vid ett seminarium är deltagarna bara en del av en helhet (se kapitel 5.3.1). Personliga
behov och motiv måste till viss del komma i andra hand. Man måste här försöka lägga
bort personliga konflikter och inte ta med sig dem in i diskussionen. Det är inte helt
ovanligt att allianser och delgrupper skapas mellan olika deltagare. Dessa stödjer då en
viss deltagare eller åsikt. Dessa allianser bör inte vara grundade på en personlig
konflikt utan att gruppen verkligen står för en annan åsikt, som de anser vara den
riktiga.

Det finns även en hel del mindre formella kommunikationssituationer där olika
personer träffas för att diskutera vissa delar av arbetet. Det kan gälla detaljer som
personen har nämnt vid intervjuer/seminarier eller delar av personens arbetsuppgift
som är oklar. För att möten av den här sorten skall vara möjliga måste det råda en god
relation mellan de olika deltagarna i RE-processen. Den som ställer frågorna måste
känna att han kan uppsöka den andra personen utan att frukta att t.ex. få oklara eller
dubbla budskap tillbaka eller att den andre inte ens återkopplar hans budskap.

6.1.2 Aktörernas behov

Systemutvecklarens roll i kommunikationssituationen är inte speciellt komplicerad.
Denne har fått i uppdrag att skapa ett informationssystem med mer eller mindre stöd
från intressenterna. Det är på systemutvecklarnas ansvar att det befintliga systemet
motsvarar kundens krav (kapitel 2.4). Systemutvecklaren mål i Requirements
Elicitation-fasen är att samla in relevant kunskap om verksamhet, problem och krav för
att kunna utveckla en lösning till kunden. Systemutvecklaren vill samla in omfattande
kunskaper från intressenterna och undvika så mycket onödig information som möjligt.

Intressenterna har ett mer komplext förhållande till kommunikationssituationen.
Intressenternas första mål är att ta till vara på sitt arbete och värna om sin arbetsmiljö.
Ingen vill hjälpa till att skapa en sämre arbetsmiljö eller att skaffa en ersättare till sig
själv i form av t.ex. datorer. För intressenten bygger kommunikationen på ett
förtroende för systemutvecklaren och en förståelse och ett accepterande av målet.
Systemutvecklarna bör sträva mot en öppen relation med intressenterna (se kapitel
5.4.2), då dessa är en av de viktigaste informationskällorna i Requirements Elicitation-
fasen. Om systemutvecklarna lyckas skapa en bra relation till intressenterna kan dessa
bli lika engagerade och intresserade av att systemutvecklingsprojektet skall lyckas, som
systemutvecklarna. Om så inte är fallet kan intressenterna i stället vara mycket ovilliga
att delta i projektet och att förse systemutvecklarna med information (se kapitel 2.5.2).
Detta kan få allvarliga konsekvenser för projektets resultat.

Intressenterna kan även delas upp i två grupper som har olika intressen i
systemutvecklingsprojektet. Dessa är kund och slutanvändare. Kunden är den som har
beställt systemet och skall betala detta. Denne är mycket mån om att lösningen skall
vara bra och ställer givetvis gärna upp med information. Slutanvändaren är de som
skall använda lösningen i sitt dagliga arbete och är därför mer kritisk till behovet av
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lösningen. Den viktigaste informationskällan är oftast slutanvändaren, och dennes
medverkan och positiva inställning till projektet är mycket viktigt för resultatet.

6.2 Requirements Negotiation

Målet med Requirements Negotiation är att få till stånd en överenskommelse mellan de
olika intressenterna angående kraven på den tänkta lösningen. I denna fas skall man
försöka medla mellan de olika intressenterna och fasen kännetecknas av
konfliktlösning. Det är viktigt att konfliktlösningen baseras på samarbete och att den är
konstruktiv och inte upplevs som ett maktövertagande (se kapitel 5.4.1 och 5.4.2). Det
är här extra känsligt med potentiella störningar av kommunikationen, som kan leda till
konflikter mellan de olika deltagarna.

6.2.1 Olika kommunikationssituationer

Förhandlingarna mellan intressenterna kan gå tillväga på många olika sätt, men det
vanligaste är seminarier. I denna fas skall en gemensam syn på hur det tänkta systemet
skall se ut diskuteras fram. Därför är enskilda intervjuer med kravägare ganska
ovanligt. I stället samlas en grupp av individer och diskuterar igenom de olika kraven
samt hur dessa påverkar lösningen och företagets övergripande mål. En viktig del här
är kundens, dvs den som betalar för systemet, åsikter och krav.

6.2.2 Aktörernas behov

Systemutvecklaren försöker i denna fas att få fram de behov som är viktigast att uppnå.
Detta gäller då inte för varje person utan för företaget och dess mål i allmänhet.
Mycket av systemutvecklarens roll är här att vara en medlare mellan de olika
intressenterna och att försöka prioritera de olika kraven. Systemutvecklarens mål är att
utveckla ett system som intressenterna accepterar, främst ett som kunden accepterar
men det är även viktigt att slutanvändarna accepterar det. Det är då viktigt för
systemutvecklarna att denna fas resulterar i en mängd krav som verkligen motsvarar ett
system som intressenterna kan acceptera.

Intressenternas syfte med kommunikationen här är att får fram de krav och behov som
de anser vara viktiga. Det är av största intresse för intressenterna att det tänkta
systemet verkligen blir bra och underlättar deras arbete (se kapitel 6.1.2).
Intressenterna vill här få med alla de krav och önskemål de har på systemet. Här
åligger det systemutvecklarna att förklara varför inte alla krav kan uppfyllas t.ex. på
grund av kostnader eller att det strider mot något annat krav eller ett av
organisationens mål.

6.3 Requirements Specification

I denna fas skall de krav och den kunskap som samlats in dokumenteras. De
kommunikationssituationer som uppstår i denna fas är inte så många då fasens mål är
att få ner kraven och kunskapen “på papper”.
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6.3.1 Olika kommunikationssituationer

Den kommunikation som kan förekomma i denna fas är främst diskussioner mellan
olika systemutvecklare t.ex. angående hur informationen skall modelleras eller vilka
beslut som tagits om problemdomänen och om kraven.

6.3.2 Aktörernas behov

Systemutvecklarnas mål med kommunikationen här är att få fram en bra och korrekt
dokumentation av den kunskap som samlats in. Mycket av diskussionen här går ut på
att utreda vad intressenterna verkligen har sagt eller hur verksamheten fungerar.

6.4 Requirements Validation

I denna fas valideras och verifieras kravspecifikationen. Då kravspecifikationen
valideras är målet att fastställa om dokumentationen motsvarar intressenternas
information. Systemutvecklarna kontrollerar att kraven är relevanta. Vid verifiering
kontrolleras att dokumentationen och kraven är korrekta dvs att de överensstämmer
med verkligheten. Detta är en mycket viktig fas i systemutvecklingsprocessen. Här kan
systemutvecklarna kontrollera att kravspecifikationen speglar ett system som
motsvarar kundens krav och förväntningar. Det är även en kontroll av att
kravspecifikationen är fullständig och otvetydig.

Systemutveckling är en dyrbar process som kräver hushållning med resurserna. Det är
viktigt att inte slösa resurser på krav som inte löser problemet eller tillför något viktigt
till lösningen. Därför kontrolleras även i denna fas att informationen är optimal, dvs att
kravspecifikationen inte består av för många krav (kräver onödigt mycket resurser)
eller för få krav (ingen tillfredsställande lösning på problemet eller försämrar
arbetsmiljön för slutanvändarna).

I denna fas används dokumentationen som underlag, både vid valideringen och
kommunikationen. Utefter den dokumentation som finns skall intressenterna försöka
tala om huruvida kraven är relevanta och korrekta samt att dokumentationen är
fullständig. För att intressenterna skall kunna uttala sig om dokumentationen måste den
vara representerad i en form som dessa kan förstå. Det är mycket viktigt att alla
deltagare i fasen kan förstå dokumentationen, så att systemutvecklarna kan förlita sig
på valideringen.

6.4.1 Olika kommunikationssituationer

Validering av kravspecifikationen kan utföras på många olika sätt. De två vanligaste är,
liksom vid Requirements Elicitation, intervjuer och seminarier. Det som uppnås då
seminarier används vid validering är, i idealfallet, en gemensam syn på lösningen. Här
undersöks kravens relevans, om de verkligen löser problemet och kravens korrekthet
dvs om det motsvarar verkligheten. Systemutvecklarna vill här kontrollera att
kravspecifikationen är ett bra underlag för ett system. Även aspekten om informationen
är optimal undersöks på detta sätt.
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Vid intervjuer söker systemutvecklaren upp kravägarna, en och en. Vid denna intervju
är det främst kravens korrekthet som undersöks, dvs om dokumentationen av kraven
motsvarar den information som intressenten uppgav.

6.4.2 Aktörernas behov

De som har störst behov av denna fas är systemutvecklaren. Det är här de kan
kontrollera med intressenterna att den dokumentation de gjort är korrekt och giltig.
Det är alltså i systemutvecklarens intresse att denna fas genomgås. Mycket av det som
sker i denna fas ser intressenterna som ganska omständigt och onödigt dubbel arbete
då det antigen är självklart för dem t.ex. hur en arbetsprocess fungerar eller för att de
redan har diskuterat saken t.ex. ett önskemål från en slutanvändare.
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7. Ramverk
I detta kapitel av rapporten ska ett ramverk upprättas, som kan användas som underlag
för att undersöka i vilken omfattning metoder och tekniker stödjer kommunikation
med intressenterna. Ramverket kommer att bestå av ett antal kriterier som metoder
och/eller tekniker bör uppfylla för att gynna kommunikationen i
systemutvecklingsprocessen. Detta ramverk kommer sedan att användas för att
undersöka hur några av dagens ledande metoder stödjer kommunikationen med
intressenterna.

7.1 Ramverk - en beskrivning

7.1.1 Definition av begreppet ramverk

Ett ramverk kan ses som en meta-modell (en modell på en högre abstraktionsnivå) för
att strukturera någons tänkande och tillvägagångssätt. Det kan användas för att
klargöra, kategorisera eller utvärdera en företeelse som t.ex. begrepp, modeller,
tekniker eller metoder (Jayaratna,1994).

Ett ramverk består av vissa kriterier eller stolpar vilka skall användas som stöd eller
riktlinjer för att studera företeelsen.

7.1.2 Mätbarhet

Då man undersöker en företeelse med hjälp av ett ramverk, försöker iakttagaren att
göra en bedömning huruvida de olika kriterierna uppfylls och i vilken grad. För att
kunna göra detta måste de olika kriterierna vara mätbara och detta är viktigt att tänka
på vid utveckling av ett ramverk.

I detta arbete används en mycket vid definition av begreppet mätbarhet. Det måste gå
att göra en värdering av kriteriet i förhållande till företeelsen. Detta kan innebära att
det är möjligt att göra bedömning av huruvida ett kriterium är uppfyllt eller ej. Det kan
också innebära att det är möjligt att kategorisera företeelsen efter de alternativ som
kriteriet presenterar. Mätbarhet behöver alltså inte innebära möjligheten att tilldela
företeelsen ett visst exakt mått.

7.1.3 Metoders struktur

Redan tidigare i detta examensarbete har begreppen metod och teknik nämnts utan en
närmare beskrivning av dessa och skillnaden mellan dem. Detta har inte varit
nödvändigt förrän nu, då jag skiljer på dessa begrepp i mitt ramverk. Metoders struktur
och beståndsdelar kommer därför att beskrivas i detta avsnitt.

Andersen (1994) diskuterar metoder struktur och egenskaper och hans definition på
begreppen kommer att användas i detta examensarbete. Metoder är en detaljerad
beskrivning av ett sätt att lösa ett visst problem. En metod består av en beskrivning av
metodens användningsområde, vilket arbete som skall genomföras och vilka tekniker
som skall användas. Bakom beskrivningen av tillvägagångssättet ligger metodens
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filosofi. Filosofin omfattar vilket synsätt som metoden har i förhållande till vissa
aspekter som t.ex. intressenternas medverkan, en samtida utveckling av personal,
system och organisation (PSO-utveckling) (Andersen, 1994) och leverans av
lösningen. Metodens filosofi ligger till grund för dess sätt att angripa vissa problem och
arbetsuppgifter.

En metod delas in i ett antal faser eller steg (se figur 6 nedan). Dessa metodsteg
motsvarar en specifik del av arbetet mot lösningen som t.ex. föranalys.

  7.2.1

   Metodsteg 1    Metodsteg 2     Metodsteg 3

        Tekn       Tekn ------ ------

        7.2.4
            --

         7.2.2         7.2.3

Figur 6: Visar en generell strukturen för metoder.

I varje metodsteg används ett antal tekniker. En teknik är ett arbetssätt, en beskrivning
av hur det faktiska arbetet i varje steg skall gå till. Denna beskrivning består av en
uppsättning regler för hur verkligheten skall uttryckas och dokumenteras. Teknikerna
utnyttjas av olika individer, som deltar i projektet. I varje metodsteg produceras en
mängd olika dokument m.h.a teknikerna. Dessa dokument kan se ut på olika sätt,
d.v.s. informationen kan representeras i olika strukturer.

7.2 Framtagning av kriterierna

Huvudförutsättningen för en bra kommunikation är förmågan hos individen att skapa
relationer till andra individer (se kapitel 5). Detta är kunskap som varje individ själv
måste arbeta med och som människor är mer eller mindre skickliga på. Detta är också
något som de olika metoderna och teknikerna har liten eller ingen möjlighet att
påverka. Vad dessa däremot kan koncentreras på är att skapa gynnsamma
kommunikationssituationer, som inte hämmar relationer och kommunikation, utan
tvärtom stödjer kommunikation mellan de olika deltagarna. Kontakt och möten mellan
de olika intressenterna skall utformas på ett sådant sätt att alla känner sig betydelsefulla
och delaktiga.

Nedan beskrivs ett antal kriterier som metoder och tekniker bör uppfylla för att skapa
en gynnsam kommunikationssituation. Uppfyllandet av dessa är givetvis ingen garanti
för att kommunikationen i ett projekt kommer att fungera utan komplikationer men
många onödiga störningar och konfliktsituationer bör kunna undvikas.

Xxxx
xxxx

Xxxx
xxxx Xxxxxx

xxxxx
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Inspirationen till de kriterier som tagits fram har hämtats från tidigare kapitel om RE,
RE-processen och dess problem. Detta har kombinerats med den information om
kommunikation som studerats och beskrivits. Det finns inte mycket information att
hämta från olika källor, som kombinerar dessa två områden, vilket innebär att
kriterierna och ramverket är ett resultat av min egen analys och mina egna slutsatser.
Stöd har dock hämtats från en del av den litteratur, som används som underlag tidigare
i arbetet.

Nedan presenteras ramverkets fyra kriterium. Jag har valt att utforma mina kriterier
som frågor, vilka skall besvaras då ramverket används.

• Vilken attityd har metoden till intressenternas medverkan?

• Stödjer metodens process återkoppling?

• Finns det specifika tekniker i metoden som syftar till att underlätta
kommunikationen?

• Hur formell är representationen av domänkunskap och krav?

7.2.1 Vilken attityd har metoden till intressenternas medverkan?

Ett av de viktigaste kriterierna i detta ramverk är vilket förhållande och attityd
metoden har till intressenternas medverkan vid insamlandet av kunskap och krav.
Andersen (1994) har beskrivit olika systemutvecklingsstrategier och tar bl.a. upp
strategier för hur experter och intressenter skall involveras i utvecklingsarbetet. De två
ytterligheterna är expertdominerad respektive användarledd.

I ett expertdominerat systemutvecklingsprojekt har systemutvecklarna ansvaret för
utvecklingen av systemet och tar fram den lösning de anser vara den bästa.
Intressenterna har inte något direkt inflytande på lösningens yttre egenskaper utom i de
fall då systemutvecklarna finner det lämpligt att utnyttja slutanvändarnas kompetens.
Systemutvecklarna har, åtminstone formellt, full frihet att ignorera slutanvändarnas
synpunkter.

I ett användarlett systemutvecklingsprojekt leder intressenterna utvecklingen själva,
utan styrning från systemutvecklare. Det är intressenterna som väljer om de finner det
lämpligt att kontakta experter för att få hjälp med metodmässiga och tekniska frågor.

Det viktigaste för kommunikationen är dock inte var på Andersens skala metoden
befinner sig. Det viktigaste är huruvida metoden stödjer en relation mellan deltagarna
som kännetecknas av deltagande, åtagande och konsensus. Intressenterna är
systemutvecklarnas viktigaste informationskälla (se kapitel 2.3.1). Det är viktigt att
intressenterna är engagerade och insatta i projektets mål, för att de helhjärtat skall
stödja detta. Om intressenterna inte involveras i processen är det stor risk för att dessa
är ovillig att delta i projektet, då de inte vet hur lösningen kommer att påverka de egna
arbetssituationen (se kapitel 6.1.2 och 2.5.2).

Intressenterna måste också att behandlas på ett sådant sätt att en god relation mellan
systemutvecklarna och intressenterna skapas. Det är mycket viktig att i början på en
relation att uttrycka sig klart och tydligt (se kapitel 5.4.1) för att undvika störningar
och konflikter. Systemutvecklarna bör alltså från början förklarar projektets syfte och
mål för intressenterna. Detta för att undvika onödiga missförstånd, misstänksamhet och
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andra störningar av kommunikationen. Andra sätt att skapa en god relation är att
undvika maktrelationer (se kapitel 5.4.1) som bygger på över- och underlägsenhet samt
kontrollerande (se kapitel 5.4.2), där systemutvecklarna utmärks av ett “vi
bestämmer”-beteende (strävar efter makt).

Intressenternas engagemang och intresse för projektet är starkt förbundet med det
tillvägagångssätt som systemutvecklarna använder sig av då de samlar in kunskap från
intressenterna. Det är stor skillnad mellan att samla in kunskapen från intressenterna,
utan att dessa vet syftet med den information de ger i från sig (maktrelation och
kontrollerande från systemutvecklarnas sida), och att låta intressenterna bli viktiga
deltagare i processen att samla in information. De flesta människor är inte emot
förändringen i sig utan att miljön förändras av utomstående, utan deras medverkan.

Att intressenterna är delaktiga i processen innebär också att de får vara med i arbetet
med att skapa en gemensam systemvision (se kapitel 2.3.2). En systemvision är det
övergripande mål, som alla deltagare i projektet har accepterat och som alla strävar
mot. Genom denna diskussion får intressenterna en bättre förståelse för varför ett
system är viktigt och hur systemet kan gynna dem. Detta ger, förhoppningsvis, en
positiv inställning till arbetet och ett förtroende för systemutvecklarna som leder
arbetet.

Det första som bör studeras vid en undersökning angående en metods attityd till
intressenternas medverkan, är om detta överhuvud taget nämns i metodens
tillvägagångssätt. Finns det i metoden något plan eller några riktlinjer för hur
intressenterna skall involveras i processen? Om metoden inte nämner något om detta,
anser jag att det ger ett mycket litet stöd för intressenternas deltagande.

Om metoden har riktlinjer för hur intressenterna skall involveras är nästa steg att
undersöka hur detta, enligt metoden skall behandlas. Hur samlas kunskapen in och vad
är intressenternas roll insamlandet? Innehåller metoden någon information om hur
intressenterna skall bli delaktiga i processen? Är intressenterna involverade i processen
att skapa en systemvision? Innehåller metoden något initierande steg där intressenterna
sätts i projektets syfte och vad målet med projektet är?

7.2.2 Stödjer metodens process återkoppling?

En av de viktigaste faktorerna för en väl fungerande kommunikation är återkoppling
(se kapitel 5.3.1, 5.4.1 och 5.4.2). Detta innebär att systemutvecklarna visar att
intressenternas krav och kunskap är av största vikt och att den information som
intressenterna kommer med verkligen tas tillvara av systemutvecklarna.

Återkopplingen i RE-processen sker i fasen Requirements Validation. Det är i denna
fas som systemutvecklarna kan kontrollera att kravspecifikationen motsvarar
intressenternas intentioner, dvs de återkopplar den information som intressenterna
uppgett. En faktor, som gör Requirements Elicitation till en komplicerad process, är att
det är svårt att få intressenterna och systemutvecklarna att prata samma språk. Genom
Requirements Validation kan även denna faktor kontrolleras och föra
systemutvecklarnas språkbruk närmare intressenternas.

I detta kriterium undersöks om metodens struktur innehåller validering. Detta görs
genom att undersöka om metoden har någon fas eller något steg där
kravspecifikationen valideras och verifieras. Om validering finns med i metodens
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struktur bör även tillvägagångssättet vid valideringen att uppmärksammas. Även här,
liksom i första kriteriet, måste hänsyn tas till hur väl tillvägagångssättet stödjer en god
relation mellan systemutvecklare och intressenter och således också kommunikationen.

7.2.3 Finns det specifika tekniker i metoden som syftar till att underlätta
kommunikationen?

I detta kriterium studeras de olika teknikerna i respektive metod. Här undersöks
huruvida någon teknik i metoden har utvecklats för att stödja kommunikationen mellan
de olika aktörerna i RE-processen.

Ett av de grundläggande kraven för att två individer skall kunna kommunicera är att de
har något gemensamt, dvs att deras referensramar, till viss del är gemensam (se kapitel
5.1). En stor källa till förvirring och missförstånd är s.k. semantiskt brus (se kapitel
5.4.1). Detta innebär att olika individer lägger skilda betydelser i olika ord eller att de
helt enkelt pratar olika språk. Detta kan undvikas genom att ha beskrivningstekniker
som skapar en gemensam begreppsmodell eller en gemensam systemvision.

I tidigare kapitel har problemet med bristen av problemdomänskunskaper hos
systemutvecklaren tagits upp (se kapitel 2.5.3). Detta påverkar även kommunikationen
mellan intressenter och systemutvecklare då de sistnämnda har svårare att förstå
intressenternas synpunkter. Om systemutvecklarna skaffar sig en gedigen kunskap om
och en förståelse för problemdomänen kan en hel del konflikter och störningar
undvikas i senare skeden.

7.2.4 Hur formell är representationen av domänkunskap och krav?

Enligt Pohl (1994) är målet med Requirements Specification att ta sig från en informell
till en formell beskrivning av informationen (se kapitel 2.3.3). En formell beskrivning
av informationen lämnar mindre utrymme för individuell tolkning och är lättare
kontrollera angående representationens konsistens och fullständighet (se kapitel 2.3.3).
Men hänsyn måste även tas till att de intressenter som skall validera dokumentationen
måste förstå representationen. Kravspecifikationen måste därför dokumenteras i en
sådan form att alla intressenter kan förstå den, för att systemutvecklarna skall kunna
lita på valideringen (se kapitel 2.1).

Pohl (1994) tar upp tre olika sätt att representera information:

• formell representation

• semiformell representation

• informell representation

Pohl (1994) beskriver de olika begreppen på följande sätt och en liknande beskrivning
kan hittas i Loucopoulos et al (1995).

En formell representation av information har en rik och väl definierad semantik. En
formell representation kan vara sk “specification languages” som t.ex. VDM och Z
eller språk som representerar kunskap som t.ex. ERAE och Telos. En formell
representation är systemorienterad. Nackdelen med en formella representation är att
läsaren måste kunna språket för att förstå dokumentationen. Då få eller ingen av
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intressenterna kan de olika språken innebär en formell representation att validering är
omöjlig eller mycket osäker. Det är däremot enklare att kontroller fullständighet och
konsistensen i kravspecifikationen, då en formell representation inte lämnar mycket
utrymme för individuella tolkningar.

En semiformell representation, som t.ex. datamodeller (Elmasri et al, 1994), är baserad
på en strukturerad grafisk visualisering av systemet. Representationen är klar och
skapar en god överblick över systemet. I kontrast till informell representation, har
semiformell representation en viss definierad semantik, men den är fattig jämfört med
formella språk. Även för denna representationsform måste intressenterna lära sig
betydelsen av de olika symbolerna i tekniken. Detta kan vara mer eller mindre
genomförbart, beroende på representationens komplexitet. En semiformell
representation som är känd för att vara lätt att lära sig är t.ex. MBI-grafen medan det
finns andra representationer som är mycket svåra för intressenterna att sätta sig in i.

Informell representation kan vara allt ifrån godtyckliga bilder till beskrivningar genom
exempel till naturligt språk. Den är användarorienterad och är välkänd bland
intressenterna då representationen ofta används i det dagliga arbetslivet. Nackdelen är
att det inte finns någon definierad semantik för informell representation och risken för
missförstånd och feltolkning är stor. Risken vid validering av informell representation
ligger inte i att intressenterna inte förstår dokumenteringen utan att de missförstår den.

7.3 Sammanfattning

I detta kapitel har ett ramverk utvecklats, som kan användas som underlag för att
undersöka huruvida metoder och tekniker stödjer kommunikationen med
intressenterna. Detta ramverk har fyra kriterier. De olika kriterierna behandlar olika
delar i processen att utveckla ett informationssystem, dvs olika delar av metoderna (se
figur 6). Ramverkets första kriterium behandlar metoders attityd till deltagande hos
intressenterna. Detta innefattar metodens alla steg och teknikerna som används i dessa
steg ( nr 7.2.1 i figur 6). Här skall metoden sträva mot att skapa en relation mellan
systemutvecklarna och  intressenterna som bygger på deltagande, åtagande och
konsensus. Metoden bör även ha klara riktlinjer för hur intressenterna skall involveras i
processen och de skall behandlas som viktiga deltagare vid insamlandet av kunskap.

Ramverkets andra kriterium behandlar huruvida metodens process innefattar
återkoppling. Med detta kriterium kontrolleras att det finns ett metodsteg som innebär
en validering av dokumentationen. Detta innebär inte bara en kontrollering av att
representationen är korrekt utan även att intressenterna får bekräftat att deras åsikter
och krav är uppfattade och nedtecknade. Validering innefattar och påverkar
metodstegets tekniker och de individer som arbetar i projektet (nr 7.2.2 i figur 6).

Det tredje kriterier berör de olika teknikerna i metoden separat och syftar till att
undersöka om någon av dessa stödjer kommunikationen (nr 7.2.3 i figur 6). Detta kan
t.ex. vara huruvida de hjälper till att skapa en gemensam referensram, som kan
användas vid tolkning av budskap. Denna referensram kan bestå av t.ex. en
begreppsmodell eller en gemensam systemvision.
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Det fjärde och sista kriteriet behandlar möjligheten till återkoppling i metoden. Detta
innebär en undersökning om strukturen på dokumentationen tillåter validering från
intressenterna. För att dessa skall kunna avgöra graden av relevans och korrekthet i
representationen måste dessa förstå dokumentationen. Ju högre grad av formalitet i
representationen desto svårare att förstå och desto osäkrare blir valideringen.
Valideringen behandlar de dokument som skapas i RE-processen (se 7.2.4 i figur 6).
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8. Ett exempel på användning av ramverket vid
bedömning av metoder
I detta avsnitt kommer två metoder, SSADM och F3 Enterprise Modelling att studeras,
med ramverket som underlag. Jag har här valt att använda mig av dessa två metoder då
de representerar två motsatta skolor i sitt förhållande till intressenterna. En fullständig
genomgång av olika metoder är inte möjlig att genomföra inom ramen för detta
examensarbete. Därför har ovan nämnda metoder använts som illustrerande exempel
på ramverkets användning. Härigenom kan också ramverket valideras.

Den litteratur som jag använt mig av för att samla in kunskap om de båda metoderna är
följande:

För SSADM:

• SSADM Techniques an introduction to Version 4 av Meldrum et al (Meldrum et al,
1993)

• Structured Systems Analysis and Design Methods Application and Context av
Down et al (Down et al, 1992)

För F3:

• Requirements Engineering Handbook (F3 Consortium, 1995)

• Extending the Scope of Information Modelling av J.A. Bubenko (Bubenko, 1993)

• Using the F3 Enterprise Model för Specification of Requirements - an Initial
Experience Report av A. Persson (Persson, 1997).

8.1 SSADM

SSADM är en förkortning på “Structured System Analysis and Design Method” och är
en metod för att utveckla datorbaserade informationssystem (Downs et al, 1992).

SSADM ägs av Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) vilket är
en del av det brittiska finansdepartementet. Metoden utvecklades för CCTA 1980 och
de kommer även fortsättningsvis att vara ansvarig för metodens design. Även om
metoden ägs av CCTA kan den fritt användas utan licens eller betalning till CCTA.
Vem som helst kan utveckla guider till SSADM för användning med andra metoder
och tekniker, databassystem mm. (Meldrum et al, 1993).

SSADM behandlar analys- och designfasen vid systemutveckling och är inriktad på att
leverera ett datorbaserat informationssystem. SSADM består av fem olika moduler
(Meldrum et al, 1993) (Down et al, 1992) och varje modul består av ett antal faser som
är indelade i olika steg. Faserna i SSADM är:

• Feasibility Study (FS)
FS har som syfte att undersöka miljö och omgivningar i företaget och ta reda på om
det föreslagna informationssystemet är möjligt att utveckla.

• Requirements Analysis (RA)
Under RA-fasen undersöks hur det existerande systemet fungerar. En mängd olika
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alternativ för att lösa problemen och implementera kraven tas fram. Sedan skall ett
av dessa alternativ väljas, i samarbete med intressenterna.

• Requirements Specification (RS)
Den lösning som valts i RA dokumenteras nu noggrant i kravspecifikationen. Inför
nästa fas måste kravspecifikationen, med problemdomänskunskapen och de olika
kraven, vara väl dokumenterad och klar. Det är viktigt att kravspecifikationen är
helt accepterad av användarna innan man går vidare i systemutvecklingsarbetet.

• Logical System Specification (LS)
I detta steg skall de möjliga lösningarna för att implementera det önskade systemet,
tas fram. Därefter väljs ett av alternativen av företagsledningen med hänsyn till
kostnader och utförande. Den fysiska designen förses även med en logisk design i
denna fas.

• Physical Design (PD)
I denna fas omvandlas den logiska designen från föregående steg till en fysisk
specifikation.

8.1.1 Vilken attityd har metoden till intressenternas medverkan?

Ingen av de två källor som studerats har tagit upp intressenternas deltagande något
nämnvärt. Båda källorna nämner att intressenterna är viktiga för arbetets utförande och
att de måste vara med i processen men inget nämns om hur detta skall gå till. Down et
al (1992) nämner t.o.m. att vissa projektadministrativa aktiviteter, som t.ex.
intressenternas deltagande ligger utanför metoden. Källorna nämner däremot att
intressenterna måste godkänna arbetet efter varje modul innan systemutvecklarna
fortsätter.

Det finns inget i metoden som hindrar att en skicklig systemutvecklare kan integrera
intressenterna i processen, men det finns inte heller något i metoden som stödjer detta.
Eftersom metoden inte har några riktlinjer för hur systemutvecklarna skall förhålla sig
till intressenterna och hur informationen skall samlas in så är det upp till
systemutvecklarna eller projektledaren att bestämma hur detta skall gå till.

Jag har gjort en bedömning om var på Andersens (1994) skala som jag anser att
SSADM kan placeras (se figur 7 nedan).

Expertledd Användarledd

Figur 7: SSADMs placering på Andersens skala

Ett systemutvecklingsprojekt som använder SSADM i analys- och designfasen är enligt
min uppfattning starkt expertlett, dvs det är systemutvecklarna som leder och utför
merparten av arbetet. Intressenterna deltar i projektet på så sätt att de bidrar med
kunskapen om verksamheten och önskemål på kommande system. Det är denna
kunskap som intressenterna skall överföra till systemutvecklarna.

Att inte litteraturen som studerats tagit upp intressenternas deltagande kan kanske vara
kritik som bör riktas mot författarna, men om deltagande hos intressenterna vore en
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mycket viktig del för resultatet så anser jag att detta borde diskuterats i åtminstone
någon av källorna.

Litteraturen tar, som jag tidigare nämnt, inte upp någon nämnvärt om hur kunskapen
och kraven skall samlas in, utan de koncentrerar sig på hur informationen skall
representeras. Detta kan lätt få till följd att de systemutvecklare som använder sig av
metoden koncentrerar sig på hur kunskapen representeras och behandlar intressenterna
som någon form av kunskapsbank ur vilken de kan “tanka” information. Risken är stor
att kommunikationen i en sådan här situation kännetecknas av att intressenten
uppfattar systemutvecklarna som överlägsna (en maktrelation) och kontrollerande (det
är systemutvecklarna som bestämmer hur systemet skall se ut).

Denna situation borgar inte för någon god relation mellan intressenterna och
systemutvecklarna. En av grunderna för en bra relation i ett systemutvecklingsprojekt
ligger i att intressenterna har förtroende för systemutvecklarna samt att de har
förståelse för och har accepterat arbetets mål. Detta kan inte uppnås om intressenterna
inte är aktiva i arbetet utan bara används som kunskapsbank utan att vara insatta i
varför deras kunskap behövs.

8.1.2 Stödjer metodens process återkoppling?

Litteraturen som studerats tar inte heller upp något om återkoppling av intressenternas
krav och information. Det finns ingen fas eller steg i SSADM som innehåller validering
av informationen. Det närmaste en validering som metoden kommer är att de flesta
beskrivningstekniker utvecklas successivt och byggs på med mer information. Detta
kan leda till att felaktigheter m.m. upptäcks vid de tillfällen då nästa del skall införas i
modellen och bitarna ej stämmer överens.

Även här åligger det systemutvecklarna att utföra momentet, i detta fall validering av
den dokumenterade kunskapen. Metoden i sig stödjer inte återkoppling.

8.1.3 Finns det specifika tekniker i metoden som syftar till att underlätta
kommunikationen?

Det finns en mängd olika beskrivningstekniker i SSADM och det läggs stor tyngdvikt
vid att beskriva dessa i de böcker som använts i detta arbete. Dock finns inte någon
information om syftet med de olika teknikerna, dvs svaret på frågan “vad tillför denna
teknik till slutresultatet”. Därför går det inte, med litteraturen som underlag gå in och
peka på att vissa tekniker direkt syftar till att underlätta kommunikationen med
intressenterna.

De sammantagna beskrivningsteknikerna ger en god dokumentation av nuvarande
system och de krav som intressenterna har på systemet. Detta kan vara en källa till
bättre kommunikation mellan de olika aktörerna om intressenterna är med under
processen att ta fram resultatet, och arbetet leder till någon form av konsensus. En
gemensam systemmodell (se kap 2.3.2) har då skapats, och detta kan underlätta
kommunikationen.

Nackdelen med SSADM är just att metodutvecklarna i detta fall har inriktas sig på att
få de olika beskrivningsteknikerna så explicita och semantiskt rika (se kapitel 7.2.4)
som möjligt. Min uppfattning är att det inte spelar någon större roll hur bra de olika
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beskrivningsteknikerna är om inte processen att samla in den information, som skall
representeras, är bra. Om den information som samlats in är ofullständig, inkonsistent
och tvetydig så kommer även dokumentationen att ha dessa brister (se kapitel 2.3.3).
Bra beskrivningstekniker uppväger inte ett dåligt tillvägagångssätt för att samla in
information från intressenterna.

8.1.4 Hur formell är representationen av domänkunskap och krav?

De olika beskrivningsteknikerna i SSADM är en blandning av semiformella och
informella representationer. De olika semiformella representationerna är mer eller
mindre semantiskt rika, dvs det finns mer eller mindre möjlighet att uttrycka olika
saker. För att intressenterna skall kunna förstå den semiformella representationen
måste de lära sig vad varje symbol i tekniken betyder. Beroende på hur många olika
figurer det finns och vilka företeelser de motsvarar så är de mer eller mindre lätta att
sätta sig in i.

Min uppfattning av de olika beskrivningsteknikerna är att de inte är alltför enkla att
förstå och sätta sig in i. För att få en fullständig förståelse för användandet av dessa
tekniker krävs att man använder dem kontinuerligt t.ex. hjälper till att utveckla de olika
modellerna.

8.1.5 Diskussion kring SSADM

Det viktigaste kriteriet för att en metod skall stödja kommunikationen är dess attityd
till intressenternas medverkan samt hur dessa involveras i arbetet. Detta ligger helt
utanför SSADM och tillhör, enligt Down et al (1992) de projektadministrativa
aktiviteterna i ett projekt. Detta kräver att en systemutvecklare som använder sig av
SSADM måste involvera intressenterna i processen att samla in kunskap och skapa en
bra relation till dessa, helt utan stöd från metoden.

Återkoppling av en individs budskap är mycket grundläggande för en god relation och
bra kommunikation. SSADM innehåller ingen återkoppling av intressenternas
information, då det inte existerar någon validerings-fas i SSADM.

I ett systemutvecklingsprojekt, där SSADM används, är risken stor att processen att
samla in information kommer lite i skymundan. Den litteratur som studerats angående
SSADM beskriver de olika teknikerna mycket ingående. Intressenterna används som
en form av kunskapsbank, och deras inställning och engagemang i projektet är inte av
så stor vikt. Intressenterna blir inte involverade i processen och den information de ger
från sig återkopplas inte. Relationen mellan intressenterna kan då kännetecknas av en
maktrelation och/eller kontrollerande från systemutvecklarnas sida. Detta skapar lätt en
negativ och i vissa fall fientlig inställning från intressenternas sida. Dessa kan då bli
ovilliga att delta i projektet och att förse systemutvecklarna med information vilket
försämrar resultatet och möjligheten att lyckas med projektet.

Denna syn, eller rättare sagt brist på syn, vad gäller återkoppling kan relateras till ett av
antagandena på Hirschheims (Hirschheim et al, 1989) skala (se figur 3, sid 10), hur
systemutvecklarna förvärvar information. Eftersom det enligt SSADM inte finns något
behov av att återkoppla intressenternas information, bör de också anse att den
informationen som samlas in är entydig, dvs objektivism (se kapitel 2.4). Även
objektivismens betonande av metoder och tekniker kan sättas i samband med SSADM.
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Informationen som samlas in dokumenteras med informella och semiformella
representationstekniker. Att utveckla bra och semantiskt rika beskrivningstekniker är
en stor del av SSADM och källorna innehåller detaljerade beskrivningar om dessa
tekniker. Vad litteraturen däremot inte tar upp är syftet med de olika
beskrivningsteknikerna, varför de olika teknikerna skall användas. Detta gör att det blir
svårt att utreda om vissa tekniker är utvecklade för att stödja kommunikationen.

SSADM stödjer inte återkoppling utan det är upp till systemutvecklaren att validera
dokumentationen om denne anser det nödvändigt. Problemet med SSADM är att
intressenterna inte har varit med att ta fram dokumentationen. De är inte insatta i hur
teknikerna skall användas eller den semantiska betydelsen. Det är en sak att förstå och
validera dokumentationen, om den som validerar har varit med i processen att ta fram
dokumentationen, men att förstå och validera semiformell, och även informell
representation, utan att ha sett den förut kan vara oerhört svårt. Även om då
systemutvecklarna själva beslutar att en validering av kravspecifikationen skall utföras,
är risken stor att intressenterna har mycket svårt att förstå dokumentationen.
Systemutvecklarna kan då inte förlita sig på intressenternas validering.

8.2 F3 Enterprise Modelling

F3 Enterprise Modelling (F3) är en verksamhetsorienterad modell, och används således
för framtagning av krav samt verksamhetsbeskrivningar. F3 är en förkortning av “From
Fuzzy to Formal, och syftar på ett av modellens mål att underlätta processen att gå från
luddigt formulerade krav till ordnade och formella krav (Bubenko, 1993).

F3 Enterprise Modelling har utvecklats inom ett ESPRIT-projekt och baseras på en
verksamhetsmodell som utvecklats av Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU).
Målet med F3 Enterprise Modelling är att skapa en förståelse för och att dokumentera
verksamheten, dess mål, problem, begrepp, aktörer och aktiviteter på ett bättre och
mer strukturerat sätt än med naturligt språk (Persson, 1998) (Bubenko, 1993).
Metoden stödjer de tidiga stegen i systemutvecklingsprocessen där verksamheten och
intressenternas krav undersöks och diskuteras. Den vänder sig främst till samarbetet
mellan slutanvändarna, kunden och systemutvecklaren (Bubenko, 1993).

F3s verksamhetsmodell används för att dokumentera “vad”-delen (se kapitel 2.1) och
“varför”-delen i kravspecifikationen. Varför-delen innebär en motivering till varför
kravet skall tas med i kravspecifikation. Detta kan t.ex. vara en koppling till
verksamhetens mål (Bubenko,1993). Denna verksamhetsmodell, med varför-delen, har
haft en del positiva effekter som t.ex. en förbättring av intressenternas förståelse för sin
egen kunskapsdomän och problemen i denna. Den förbättrar kommunikationen mellan
intressenterna och systemutvecklarna samt underlaget för design och implementation.

F3 verksamhetsmodell består av fem submodeller, som dokumenteras med grafiska
tekniker. Dessa submodeller är (Persson, 1997):

• The Objectives Model (OM)
OM används för att beskriva verksamheten mål samt de problem som måste lösas
för att nå dessa mål. Med hjälp av OM mäts relevansen i den information om
problemdomänen och kraven på systemen som samlas in.
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• The Concepts Model (CM)
CM huvudsyfte är att definiera begrepp och data på en konceptuell nivå.
Huvudkomponenten i CM är begrepp, och dessa relateras till varandra m.h.a
semantiska länkar.

• The Activities and Usage Model (AUM)
AUM är designad för att representera och analysera processerna och
informationsflödet i verksamheten, dvs den är ett sk dataflödesdiagram (se kapitel
7.2.4)

• The Actors Model (AM)
AM definierar de aktörer som är involverade i verksamhetens aktiviteter samt deras
relation till varandra och deras användande av verksamhetens resurser.

• The Information Systems Requirements Model (ISRM)
ISRM är designad för att bestämma och analysera de mål, problem och krav som
intressenterna har på det tänkta systemet. Sättet att modellera är det samma som i
OM.

8.2.1 Vilken attityd har metoden till intressenternas medverkan?

Ett genomgående drag i de källor som studerats är att de alla betonar vikten av
intressenternas medverkan i processen att samla in och dokumentera kunskapen och
kraven. Ett av målen med F3 verksamhetsmodell är att förbättra kommunikationen
mellan intressenterna och systemutvecklarna.

Arbetet i F3 är uppbyggt i fyra olika faser, som upprepas om och om igen. Dessa faser
är :

1)  Den kreativa fasen: Här samlas kunskap och idéer i på ett fritt och obundet sätt.

2)  Konsolideringsfasen: I denna fas strukureras och valideras den kunskap och de idér
som samlas in, så att den lättare kan överblickas av medlemmarna i projektet.

3)  Konsensusfasen: Här betonas upptäckten av och förhandlingarna angående
inkonsistens eller tvetydigheter.

4)  Kritikfasen: I denna fas utvärderas antagande som gjorts i tidigare steg samt
utveckling av idéer för förbättringar.

Arbetet med modelleringen sker i grupper där kunden och deltagarna i projektet deltar.
Klimatet i gruppen bör vara sådant att seminariet leder till kollektiva, konsensus-
orienterade beslut. Gruppen bör vara en välbalanserad sammansättning av
verksamhetsexperter (intressenter), analytiker och programmerare. Metoden
rekommenderar även intervjuer med varje deltagare i projektet dels för att lära känna
dem samt problemdomänen, dels för att samla in material och att förbereda deltagaren
inför seminariet. Detta sätt att involvera intressenterna i projektet leder ofta till att
dessa känner sig delaktiga och till stor del ansvariga för att uppnå resultat.

Jag har även placerat in F3 på Andersens (1994) skala. Jag anser att även ett
systemutvecklingsprojekt som använder sig av F3 är expertlett (se figur 8 nedan).
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Expertledd Användarledd

Figur 8: F3s placering på Andersens skala

Intressenternas medverkan i ett F3 projekt är inte samma sak som att de leder
projektet, utan intressenterna är här värdefulla medarbetare. Det är dock fortfarande
systemutvecklarna som ansvarar för och leder projektet.

I ett F3-projekt är intressenterna med från ett tidigt stadium i diskussionen kring
projektet. Intressenterna blir från början insatta vad projektet innebär och vad målet är
med att starta projektet. Detta gäller även vid modelleringsseminarierna. Inför varje
seminarium sätts deltagaren in i bakgrund, syfte, ambitioner och detta skapar från
början en öppen relation mellan intressenterna och systemutvecklarna (se kapitel
5.4.1).

8.2.2 Stödjer metodens process återkoppling?

Validering är också en faktor som nämns en hel del i litteraturen kring metoden. Denna
sker genom en dialog mellan intressenterna och systemutvecklarna, där de olika
modellerna gås igenom. Även sättet att modellera bidrar till att förbättra validering och
verifiering av dokumentationen p.g.a. länkningen mellan de olika modellerna. Vid
modelleringen gäller det att behålla de explicita länkarna mellan kraven (ISRM-
modellen) och deras motivering (OM-modellen).

Den största formen av återkoppling av intressenternas information sker under
seminarierna, där systemutvecklarna och andra deltagare kan reagera direkt på
intressenternas åsikter, krav och idéer. De olika faserna (se ovan) en modellering
genomgår innefattar explicit validering. Det är modelleringsdeltagarna som “äger”
modellen, vilket innebär att de måste validera den.

8.2.3 Finns det specifika tekniker i metoden som syftar till att underlätta
kommunikationen?

De fem modellerna i F3 är alla utvecklade för att bl.a. stödja insamlandet av kunskap
om problemdomänen och intressenternas krav. Den främsta faktorn för att
åstadkomma detta är att för varje krav beskriva varför det skall dokumenteras. Detta
görs genom att länka ihop de olika modellerna. Verksamhetens mål (OM) motiverar
kraven (IRSM) och aktiviteterna i verksamheten (AUM). De olika kraven refereras till
aktiviteterna i verksamheten. Aktörerna i företaget (AM) utför de olika aktiviteterna i
verksamheten och ansvarar för att dessa utförs (AUM) samt att verksamhetens mål
(OM) uppnås. Så fort ett nytt krav har uppstått dokumenters dettas inverkan på målen
(OM) samt i vilken aktivitet den skall stödja. Om det inte finns någon koppling är
kravet inte giltigt.

Detta sätt att modellera medför en hel del positiva effekter. Det förbättrar
intressenternas förståelse för sin egen problemdomän och således också
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systemutvecklarnas kunskap om problemdomänen. Det förbättrar kommunikationen
mellan intressenterna och utgör en bättre bas för designen av informationssystemet.

F3 består också av en begreppsmodell. I denna dokumenteras och definieras alla de
begrepp som tas upp i de andra modellerna. Detta medför ett underlag för ett
gemensamt språkbruk för deltagarna i projektet, vilket också är ett av
begreppsmodellens uttalade syften. Då en individ använder sig av ett visst begrepp
tolkar de andra individerna det på samma sätt.

8.2.4 Hur formell är representationen av domänkunskap och krav?

Dokumentationen i F3 är informell och semiformell. I källorna poängteras dock att
trots att informationen inte representeras formellt så är den strukturerad. Ett av de
viktigare målen i F3 är att ta sig från luddiga och ostrukturerade krav till ordnade och
formella krav (From Fuzzy to Formal). Detta innebär att deltagarna i projektet eller i
modelleringsseminarierna måste lära sig betydelsen av de olika symbolerna i
teknikerna.

Att kraven skall representeras formellt, tolkar jag som så formellt som möjligt,
beroende på vem som är mottagaren av dokumentationen, då det i litteraturen även
betonas att intressenterna är de enda som kan validera dokumentationen.

8.2.5 Diskussion kring F3 Enterprise Modelling

All den litteratur som studerats angående F3 poängterar vikten av att involvera
intressenterna i processen att samla in och dokumentera kunskapen. Ett av målen med
F3 är att förbättra kommunikationen mellan intressenterna och systemutvecklarna.
Intressenterna involveras tidigt i projektet och modellerna arbetas fram i samarbete
med dessa. Även validering av dokumentationen ses som en viktig del i F3 och detta
sker liksom utvecklandet av modellerna som en kontinuerlig processen i F3.

De tekniker som finns i F3 representerar “vad”- (se kapitel 2.1) och “varför”-delen i
kravspecifikationen. Idén att motivera kunskapen och kraven som dokumenteras i
kravspecifikationen med en varför-del har en hel del positiva effekter. En av dessa är
bättre kommunikation mellan intressenterna och systemutvecklarna. Enligt källorna så
medför F3s tekniker att intressenterna förstår sin egen problemdomän bättre. F3

begreppsmodell kan också medföra en förbättring av kommunikationen då det
semantiska bruset bli mindre (se kapitel 5.4.1).

De beskrivningstekniker som används i F3 är informell och semiformella. För att
deltagarna i projektet skall förstå beskrivningsteknikerna behöver de sättas in i varje
tekniks semantik. Då de flesta intressenter som skall ta de av dokumentationen är med
och utvecklar modeller är detta inget problem i F3. Intressenterna har vid modellerings-
fasen lärt sig de olika teknikerna och då de även har varit med och utvecklat
modellerna är valideringen av dessa inte svårt ur detta perspektiv (dvs det kan givetvis
finnas andra svårigheter).

Jag anser att F3 är en metod som stödjer kommunikationen med användarna och som
hjälper systemutvecklarna att skapa en relation mellan deltagarna i projektet som
kännetecknas av deltagande, åtagande och konsensus. Intressenterna involveras redan
från början i projektet och är en viktig deltagare vid modelleringsseminarierna. De är
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med i diskussionerna kring problemdomänen och kraven samt är en viktig källa vid
validering av dokumentationen (deltagande). Detta sätta att involvera intressenterna i
processen och låter dessa vara viktiga deltagare leder ofta till att intressenterna känner
sig ansvariga för projektets resultat (åtagande). Vid arbetet med de olika
submodellerna är strävan att uppnå konsensus angående hur intressenterna ser på
verksamheten och kraven på det tänkta systemet (konsensus).

8.3 En jämförelse mellan SSADM och F3 Enterprise Modelling

SSADM och F3 representerar helt motsatta skolar vad gäller sitt förhållande till
intressenterna. SSADM nämner inte intressenterna eller deras medverkan i RE-
processen något nämnvärt utan anser att det tillhör de projektadministrativa
aktiviteterna. F3 däremot, betonar intressenternas roll och medverkan i processen att
samla in och representera problemdomänkunskapen och kraven på det tänkta systemet.
Ett av målen med F3 är att förbättra kommunikationen med intressenterna.

SSADM nämner inte heller någonting om hur informationen skall samlas in utan enbart
hur de olika teknikern fungerar och hur de skall användas. F3 beskriver dels hur de
olika teknikerna skall användas och när, liksom SSADM, men beskriver även hur
processen att samla in den kunskap och de krav, som skall representeras, skall fungera.
Metoden beskriver vilka som bör delta, hur förberedelserna skall gå till mm.

Återkoppling är en viktig företeelse för kommunikationen och SSADM har inte heller
någon information om hur detta skall gå till och om intressenternas information
överhuvudtaget återkopplas. I F3 sker återkoppling eller validering i nära samarbete
med intressenterna, och anses vara en viktig del i processen att samla in korrekt
information.

SSADM har fler och mer detaljerade beskrivningstekniker, men dessa stödjer inte
kommunikationen då de inte utvecklas i samarbete med intressenterna och därför inte
motsvarar en överenskommelse (konsensus) angående problemdomänen och kraven på
det tänkta systemet. De tekniker som finns i F3 utvecklas dels tillsammans med
intressenterna dels stödjer en del av dem direkt kommunikationen med intressenterna.
Hela processen att samla in och representera informationen i F3 leder till att förbättra
kommunikationen mellan intressenterna och systemutvecklarna samt även till en bättre
förståelse för problemdomänen. F3 har även en begreppsmodell som kan minska det
semantiska bruset i kommunikationen mellan intressenterna och systemutvecklarna.

Graden av formalitet vid representationen av information är ganska lika mellan
SSADM och F3. Skillnaden för förståelsen mellan de olika metoderna ligger främst i att
intressenterna i F3 har varit med och utvecklat de olika modellerna och på så sätt lärt
sig beskrivningsteknikerna. I SSADM står intressenterna helt utanför
modelleringsprocessen och har således mycket svårt att förstå beskrivningsteknikerna.
Detta innebär att en validering av kravspecifikationen i F3 är betydligt mer pålitlig än en
validering av kravspecifikationen i SSADM.
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Skillnaden är, vilket kan utläsas ovan, mycket stor mellan de olika metoderna.
Metodutvecklarna i SSADM har koncentrerat sig på att utveckla så detaljerade och
semantiskt rika beskrivningstekniker som möjligt för att kunna beskriva många olika
situationer. Vid utvecklandet av F3 har tyngdpunkten i stället lagts på att ta fram en bra
process för att samla i kunskap om problemdomänen och om de krav som
intressenterna har på det tänkta systemet. Jag har tidigare i mitt arbete (se kapitel
8.1.3) nämnt att jag anser att det inte spelar någon roll hur bra beskrivningsteknikerna
är om processen att samla in information är mindre bra, dvs den kunskap som skall
dokumenteras är ofullständig och inkonsistent.



Slutsatser och diskussion

54

9. Slutsatser och diskussion
Innan jag började detta arbeta hade jag gått en del kurser som behandlade
systemutveckling och Requirements Engineering. Jag hade därför en vissa kunskaper
om vad ämnet innebar och ansåg att detta var ett utmärkt tillfälle att fördjupa dessa
kunskaper. Vi har under mina tre år på högskolan studerat en del metoder och tekniker
för att representera information och data. Dessa har varit mer eller mindre
komplicerade att förstå och sätta sig in i, och inte minst att använda. Jag har då
funderat över hur de olika intressenterna ute på företaget, vilka aldrig har sett en
beskrivningsteknik förut, skall kunna förstå och använda dessa. Ur dessa funderingar
har två frågeställningar formulerats för detta examensarbete. I detta kapitel kommer
mina slutsatser för var och en av dessa frågeställningar att presenteras och diskuteras.
För varje frågeställning finns ett separat avsnitt. Därefter diskuteras och granskas
resultatet.

9.1 Vilka krav ställs på metoder och tekniker för att de skall stödja
kommunikationen med intressenterna?

Problem i kommunikationen mellan intressenter och systemutvecklare är mycket
allvarligt och kan få förödande konsekvenser för ett systemutvecklingsprojekts
resultat. Många av de problem som finns inom RE-processen kan sammankopplas med
kommunikationsproblem, t.ex. att intressenterna är ovilliga att delta i projektet (se
kapitel 2.5.2), dålig spridning av kunskap om problemdomänen hos systemutvecklarna
(se kapitel 2.5.3) och missförstånd mellan kund, analytiker och programmerare (se
kapitel 2.5.5).

Ett av de viktigaste kraven på en metod är att den stödjer intressenternas medverkan i
systemutvecklingsprojektet. Intressenterna är en central informationskälla i processen
att samla in kunskap om problemdomänen och intressenternas krav. För att resultatet
skall bli så bra som möjligt måste därför intressenterna vara engagerade i projektet och
stödja dess mål. Risken är annars att viktig information missas och underlaget för
kommande steg i systemutvecklingprocessen blir bristfälligt.

Då intressenterna involveras i RE-processen bör metoden stödja en relation mellan
intressenterna som kännetecknas av deltagande, åtagande och konsensus.
Intressenterna bör redan från början sättas in i projektets syfte och mål. De bör även
under projektets gång vara delaktiga i arbetet med att utveckla modellerna och
diskutera problemdomänen och kraven (deltagande). Om intressenterna engageras i
projektet och de behandlas som viktiga medarbetare, t.ex. genom att undvika
maktrelationer och kontrollerande, så kan de börja känna sig ansvariga för projektets
framgång (åtagande). Dessa två kan leda till, vilket också bör eftersträvas, att en
gemensam syn på problemdomänen och kraven på det tänkta systemet arbetas fram
(konsensus).

Vikten av återkoppling för en bra kommunikation mellan två individer har poängterats
flera gånger i detta examensarbete. Nästa krav gäller huruvida metodens process
stödjer återkoppling av intressenternas information. För att detta skall uppfyllas måste
metoden behandla validering och beskriva ett tillvägagångssätt för validering av
intressenternas information. Det måste även vara möjligt för systemutvecklarna att
genomför valideringen. Informationen måste vara representerad i en sådan form att alla
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deltagarna i projektet kan förstå den. Om så inte är fallet kan inte systemutvecklarna
sätta någon tillit till valideringen.

Det sista kravet är lite sammankopplat med det första. Det är inte bara metodens
process som skall stödjs återkoppling. Informationen måste vara representerad i ett
format som alla intressenter kan förstå, så att det är möjligt för dessa att validera
kravspecfikationen. Intressenterna kan validera ganska komplicerade semiformella
representationer om de bara har varit med och utvecklat modellerna. De har då lärt sig
de olika beskrivningsteknikerna, genom användning, och har dessutom varit med och
utvecklat dem. Det är en helt annan situation ifall intressenterna varken sett
beskrivningstekniken förut, och inte heller varit med i diskussionen innan.

Jag har i mitt arbete diskuterat kring de enskilda metodernas inverkan på
kommunikationen mellan intressenter och systemutvecklare. Det som metoderna bör
innehålla, för att stödja kommunikationen är tekniker som på något sätt syftar till att
stödja kommunikationen med intressenterna. Detta kan vara tekniker som tex skapar
en gemensam begreppsmodell eller en gemensam syn på problemdomänen. Om så är
fallet skapas, till viss del, en gemensam referensram för tolkning av budskap, bland
aktörerna i RE-processen.

9.2 Hur väl stödjer dagens metoder kommunikationen med
intressenterna?

Jag insåg tidigt att denna frågeställning inte riktigt skulle få ett tillfredsställande svar i
mitt arbete. Orsaken till detta är att mitt ramverk inte är fullständigt (se vidare under
diskussion) och för att tiden inte räckte till för att göra en fullständig studie av
tillräckligt många metoder för att analysen skulle bli riktigt tillförlitlig. Jag har i stället
valt att studera två extremer bland systemutvecklingsmetoder för att bilda mig en
uppfattning av inom vilka ramar som de flesta metoder ligger i sitt förhållande till
intressenterna. De metoder jag valt att studera är SSADM och F3 Enterprise
Modelling.

De slutsatser som kan dras av denna studie är att det är en anmärkningsvärd skillnad
mellan dessa båda metoders förhållande till intressenterna. SSADM tar inte upp någon
nämnvärt om intressenternas medverkan utan anser däremot att det tillhör
projektadministrativa frågor. F3 däremot, är mycket inriktat på relationen mellan
intressenter och systemutvecklare. Inom den sistnämnda metoden sker mycket av
arbetet mot att förbättra kunskapen om problemdomänen och kommunikationen mellan
intressenter och systemutvecklare samt att skapa en bättre grund till kommande steg i
systemutvecklingsprocessen.

Det finns en stor mängd systemutvecklingsmetoder och alla har sin egen filosofi och
sitt eget angreppssätt på systemutvecklingsprocessen(Nilsson, 1995). Jag tror att de
flesta utvecklingsmetoder ligger någonstans på skalan mellan de två ytterligheter som
beskrivits i detta examensarbete. På grund av detta tror jag att det skulle vara svårt att
säga något generellt om samtliga existerande metoder, något som en mer uttömmande
studie skulle kunna ge svar på. Dessutom är metoder ofta en blandning av varandra
(Nilsson, 1995), vilket gör en kategorisering av dagens metoder ännu mer komplicerat.
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En personlig reflektion i sammanhanget är att oavsett hur metoden ser ut så är en
kritisk framgångsfaktor för systemutvecklingsprojekt en duktig systemutvecklare. För
att handskas med kommunikationssituationer krävs att systemutvecklaren är duktig på
att handskas med olika människor, d.v.s. har en god social kompetens.

9.3 Diskussion

I detta kapitel kommer en diskussion kring utfört arbete att göras. Jag kommer att göra
en utvärdering av arbetet samt beskriva de erfarenheter jag gjort under projektet.

9.3.1 Utvärdering av arbetet

Då jag har arbetat med examensarbetets frågeställningar har jag först studerat RE och
RE-processen. Inom detta område finns det en hel del källor i form av artiklar och
litteratur att ha som underlag och att stödja sitt resonemang på. Jag fortsatte arbetet
genom att studera kommunikation och störningar i kommunikationen. Även inom detta
område fanns det en hel del litteratur att stödja sig på. Det var när jag sedan skulle
kombinera dessa ämnen och skriva om kommunikation i RE-processen som jag insåg
att detta var ett område där det inte fanns speciellt mycket information att hämta från
olika källor. Detta har resulterat i att jag har fått dra mina egna slutsatser genom att
studera och kombinera dessa ämnen själv. Det finns många aspekter på dessa område
som skulle behöva en djupare studie för att säkert kunna befästa mycket av det jag
säger. Jag har inte heller några omfattande praktiska erfarenheter från ämnet
systemutveckling vilket innebär att jag dragit min slutsatser helt från de källor, om RE
och kommunikation, som jag läst.

Jag har i kapitel 6 beskrivit olika kommunikationssituationer i RE-processen och de
olika aktörernas behov i dessa situationer. I detta kapitel har jag försökt sätt mig in i
vilka kommunikationssituationer som skulle kunna uppstå i ett
systemutvecklingsprojekt. Här har jag saknat en djupare studie i vilka
kommunikationssituationer som verkligen uppstår i ett systemutvecklingsprojekt samt
vilka krav och behov de olika aktörerna har i dessa situationer.

Jag vill i denna diskussion även poängtera att jag inte gör anspråk på att göra ett
fullständig ramverk för att studera huruvida metoder och tekniker stödjer
kommunikationen med intressenterna i RE-processen. Jag har tagit fram kriterier efter
den diskussion jag fört i föregående kapitel. En mer fullständig studie av ämnet kan
leda till betydligt fler kriterier och en bättre dokumentation av kommunikation i RE-
processen.

Något jag saknat information om är tillvägagångssätt för att involvera intressenterna i
RE-processen och hur de reagerar på olika metoder. Detta skulle med andra ord kräva
en studie av de olika metoderna i ett antal olika projekt för att undersöka hur de olika
intressenterna reagerar. Frågor som kan besvaras här är: Hur skall man gå tillväga för
att involvera intressenterna i processen? Hur skapar man ett engagemang och ett
intresse för projektets mål?
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9.3.2 Kritisk granskning av literaturen

Den litteratur jag har använt mig av behandlar främst områdena Requirements
Engineering, kommunikation samt de två studerade metoderna.

Vid beskrivninga av viktiga begrepp, främst då av RE, i bakgrunden har jag använt mig
av ett flertal stora verk som underlag. Jag har i denna del beskrivit olika författares syn
på de aktuella aspekterna och jämfört deras definitioner och åsikter. Jag har även tagit
ställning kring de aspekter som diskuterats och anget vad jag anser i de olika fallen.
Många av författarna är respekterade och väl ansedda och jag har på ett flertal ställen
hittat referenser till dessa verk. Litteraturen representerar även, till viss del, olika
skolor. Jag anser därför att jag, med avseende på min begränsade erfarenhet har gjort
en tillräckligt kritisk granskning av dessa källor.

Då jag beskrivit och diskuterat kring begreppet kommunikation har jag till stor del
använt mig av två källor, av samma författare, som underlag. Orsaken till att jag varit
så begränsad i mitt urval är främst att jag bara har beskrivit grundläggande
kommunikationslära och således inte gått in på de mer komplicerade delarna. Därför
ansåg jag att behovet av en större granskning av flera källor inte var av större vikt för
mitt arbete. Författaren som skrivit böckerna heter Björn Nilsson och har skrivit ett
antal böcker inom ämnet kommunikation. Björn Nilsson är psykolog och har
undervisat på Göterborg universitet samt arbetat som pedagogisk konsult vid
Linköpings universitet. Han har en gedigen referenslista i båda de refererade verken,
vilken tyder på en stark förankring för åsikterna i böckerna. Jag har därför gjort
bedömningen att denna information räckte som underlag för min studie av begreppet
kommunikation.

Vid min studie av metoderna SSADM och F3 Enterprise Modelling har jag i båda fallen
använt mig av två eller fler källor som underlag. Detta för att bedömningen av
metoderna inte skall färgas alltför mycket av författarnas åsikter om dem, utan att den
skall motsvara en mer generell syn på metoderna.

9.3.3 Erfarenheter under arbetets gång

Efter en diskussion kring olika metoder och tillvägagångssätt för att undersöka mina
problemställningar, bestämde jag mig för att använda mig av litteraturstudier (se
kapitel 4). Jag tycker att jag har fått lära mig att kritiskt granska källor och framförallt
att hämta information från flera olika källor och väga dessa emot varandra.

En svårighet som jag inte räknat med då jag valde litteraturstudier var att det skulle ta
så lång tid att sätta sig in i materialet. Detta trots att jag i metoddelen (kapitel 5) själv
betonat att litteraturstudier är en tidskrävande process. Ett annat problem som jag inte
räknat med var det svåra i att sätta sig in i och bedöma en metod, bara genom att läsa
litteratur kring metoden. Detta ger inte alls den insyn i och kunskap om metoden som
vid praktisk erfarenhet.

Det har varit mycket intressant att genomföra ett analyserade arbete i denna
omfattningen. Jag anser att jag har fått betydligt bättre kunskaper inom
examensarbetets ämnesområde. Det har även varit nyttigt att utveckla sig inom skriftlig
framställning och att granska en stor mängd material.
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9.4 Förslag till fortsatt arbete

Den mest intressanta fortsättningen på detta arbete är helt klart att vidareutveckla det
ramverk som tagits fram. För att göra detta behövs det mer omfattande studier av
kommunikationen i RE-processen. Det finns många olika aspekter som kan studeras
inom detta område. Ett exempel är en djupare studie av de olika
kommunikationssituationer som uppstår i RE-processen och de olika aktörernas behov
i dessa situationer.

En annan intressent fortsättning på detta arbete är en studie av olika sätt att involvera
intressenterna i processen. Målet med denna studie skulle kunna vara att ta fram ett
antal kriterier för hur systemutvecklarna bör gå tillväga för att involvera intressenterna
i processen. Vad de skall tänka på och vad de skall undvika. Hur de skall skapa
engagemang och åtagnande hos intressenterna. Detta skulle var mycket värdefullt för
att utveckla ramverkets första kriterium.

För att utveckla ramverkets andra och fjärde kriterium skulle en undersökning av
valideringsfasen vara mycket intressant. Denna undersökning bör ta upp hur
systemutvecklarna skall gå tillväga för att få en så säker validering som möjligt. Det
kan även vara intressant att undersök i vilken utsträckning och under vilka förhållande
som intressenterna kan validera semiinformell representation.
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