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Abstract
Today, the participation of the user in the development of information systems is re-
garded to be of significant importance. Any system development process could be
described in terms of a number of general steps: The analyze-phase, in which the
problem domain is defined. The requirement elicitation, specification and validation
phases. The focus in this report is on the analyze-phase. During this general phase, the
problem domain is described. Since decisions etc. in the latter steps of the process
rests heavily upon the description resulting from the analyze-phase, it is of crucial
importance that this description is adequate and correct. In order to describe the
problem domain the developer has a set of notation techniques to her/his help. A typi-
cal notation technique is built up of a set of rectangles, circles, rhomboids etc. which
could be hard for a layman to learn and understand. When the problem domain is de-
scribed the user has to verify its correctness. If the user is not familiar with the nota-
tion technique used, he/she may not be able to make a correct verification. This report
discusses the question whether the use of an alternative notation technique, built on
analog representations, could be advantageous over traditional (symbolic) notation
techniques. A memory test has been carried out, in which the aim was to prove that
the use of notation techniques built up of analog representations is advantageous over
the traditional ones built up of symbolic representations? An assumption was made
that understanding is closely related to memory. The test failed to show any signifi-
cant difference in memory between subjects studying analog and symbolic represen-
tations. In the latter part of the report the reasons to the outcome of the test is dis-
cussed.
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Sammanfattning
Idag påpekas mer och mer att användaren skall vara delaktig vid utvecklandet av in-
formationssystem. Ett systemutvecklingsprojekt kan generellt sägas ha ett antal faser:
En förstudie, en genomförandedel och någon form av efterarbete. Fokus i denna rap-
port riktas mot förstudien där det görs en analys av problemdomänen. Eftersom beslut
som tas i senare delar av projektet är väldigt beroende av hur väl problemdomänen är
beskriven är det viktigt att mycket tid läggs ned på att se till att denna beskrivning är
korrekt. För att kunna beskriva problemdomänen har systemutvecklaren en mängd
beskrivningstekniker till sin hjälp. En typiskt beskrivningsteknik är uppbyggd av ett
antal rektanglar, cirklar, romboider etc som kan vara väldigt svåra för en lekman att
lära sig och förstå. När problemdomänen är beskriven måste användaren verifiera att
det är korrekt gjort. Om användaren inte är väl insatt i hur beskrivningsteknikerna är
uppbyggda kommer denne inte kunna göra en korrekt verifiering. Denna rapport dis-
kuterar huruvida en beskrivningsteknik uppbyggd på analoga representationer kan
vara mer fördelaktig än en traditionell (symbolisk) beskrivningsteknik. En minnestest
har utförts, med målet att bevisa att analoga representationer underlättar förståelse i
jämförelse med symboliska representationer. Innan försöket genomfördes gjordes ett
antagande att förståelse och minne har ett starkt samband. Testet misslyckades med
att visa någon signifikant skillnad mellan symboliska och analoga representationer.
Orsaken till försökets utfall diskuteras i de senare delarna av rapporten.
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1 Bakgrund

Förra året gjorde jag och en kurskamrat ett projekt åt Lidköpings kommun. Vår upp-
gift var att göra en nulägesbeskrivning av material- och informationsflödena i de
kommunala köken. Våra beskrivningar var avstampet i kommunens stora EDI-projekt
(EDI - Electronic Data Interchange, elektronisk handel). För att beskriva flödena ut-
vecklade vi en egen beskrivningsteknik som byggde på analoga representationer. Om
tex en faktura skulle arkiveras använde vi en bild på ett arkivskåp. Anledningen till att
vi inte använde en befintlig teknik var dels att vi inte hittade någon som vi tyckte pas-
sade riktigt för ändamålet, dels att vi ville att användarna lätt skulle kunna förstå vad
vi beskrivit. Det visade sig att alla förstod beskrivningen till fullo och dessutom fann
vi att de kände sig delaktiga och nyttiga när de såg och kunde förstå resultatet.

Efter att ha genomfört projektet väcktes ett intresse hos mig gällande analoga repre-
sentationer. Skulle det gå att generellt använda sig av sådana beskrivningstekniker vid
systemutveckling och integrera dem i befintliga systemutvecklingsmodeller. Detta är
det mitt examensarbete i korthet kommer att handla om.

1.1 Allmänt om systemutvecklingsmodeller
”Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, överföring
och presentation av information” (Andersen, 1991). Det finns många sätt att gå tillvä-
ga när man bygger ett informationssystem. Generellt kan man säga att man följer en
modell med ett antal genomtänkta delar. Dessa delar har olika benämningar i olika
modeller. Ibland kallas de faser, ibland steg och ibland områden. En modell beskriver
utvecklingsarbetet i grova drag, med avseende på vilket arbete som måste utföras och
vem som bör utföra det. Ibland ser man uttrycken metod och modell förekomma näs-
tan synonymt. Skillnaden mellan dessa är att en metod är en mer detaljerad beskriv-
ning av hur ett problem bör lösas. En metod karakteriseras enligt Andersen (1991) av:

• Användningsområdet, det vill säga på vilka typer av problem den kan tillämpas.
• Vilket arbete som ska utföras, och eventuellt hur detta arbete bör organiseras.
• Vilka beskrivningstekniker som ska användas, och hur.

En modell kan med andra ord tillhandahålla ett antal metoder som hjälper till vid pro-
blemlösning eller dylikt. Anledningen till att modeller efterföljs är att man då alltid
har uppställda riktlinjer för vad som skall göras. En genomtänkt modell gör att man
lättare kan bedöma tidsåtgång, kostnader mm. Med hjälp av modellen vet man alltid
vad som är nästa steg, tex hur dokumentation skall ske, vilka som skall deltaga samt
vilken metod som skall appliceras för att ett problem på bästa möjliga sätt skall kunna
lösas. Om en modell inte skulle användas finns risken att man glömmer att dokument-
era viktiga delar. Man inser kanske inte när, var, hur och varför användaren skall
medverka. En systemutvecklingsmodell är ofta mycket genomtänkt och det skulle
vara mycket svårt att redovisa varför man tagit vissa beslut vid vissa tillfällen om man
ej har haft en modell att följa. Utan en modell blir det lätt att man ”famlar i mörkret”
och inte vet åt vilket håll man skall gå.

För att illustrera hur viktigt det är att följa en modell vid ett systemutvecklingsprojekt
kan man jämföra med tex ett bilbygge. Ponera att Volvo skall bygga en ny bil, utan att
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ha någon som helst modell att utgå ifrån, dvs man tar inte fram ritningar för bilen,
man gör inga kostnadsberäkningar, man börjar bara bygga utan några som helst förbe-
redelser. Hur skulle resultatet se ut?

En del modeller har fler delar än andra. Dock består nästan alla modeller av ett antal
generella delar, även om dessa ej är explicit definierade. Det finns alltid någon form
av förstudie som projektet initieras med, där analyseras verksamhetens struktur och ev
förändringsbehov. Dessa delar kallas ofta förändringsanalys och analys. Förändrings-
analysen är det första som görs. Analysdelen är nödvändig att ha med, då man måste
veta hur verksamheten ser ut för att kunna utveckla ett informationssystem som stöd-
jer den. Förändringsanalysen är något som har kommit till efter hand. Man har insett
att när ett informationssystem skall införas kan det vara nödvändigt att förändra i
verksamheten med avseende på rutiner, informationsvägar etc. Dessutom är ett syste-
mutvecklingsprojekt ett utmärkt tillfälle för företaget att se över sina rutiner. Vidare
finns det alltid någon form av genomförandedel där krav på systemet tas fram. Krav
som sedan ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av systemet. Genomföran-
dedelen resulterar i en kravspecifikation som lämnas över till programmerarna. Ett
flertal modeller slutar redan här och förutsätter att resterande delar blir utförda, eller
att någon annan modell tar vid. Det finns dock oftast någon form av efterarbete re-
kommenderad i en modell. Efterarbetet innebär att studerar vad man uppnått, valide-
rar resultatet och ev genomför förbättringar.

Detta var en mycket grov förenkling av de delar som alltid finns med i en systemut-
vecklingsmodell. Oftast innehåller dessa delar en mängd smådelar där man får mer
eller mindre exakta riktlinjer för vad som skall göras. Det kan vara riktlinjer för vilken
dokumentation som skall vara klar när, det kan vara exakta tidsangivelser för när en
viss del skall vara klar och det kan vara direktiv för när och när inte användarna skall
vara med i arbetet. Nedan följer en kort beskrivning av två välkända systemutveck-
lingsmodeller där förstudien och genomförandedelen är markerade.

1.2  Exempel på några modeller och dess delar

För att belysa det faktum att modellernas delar ofta liknar varandra, visas nedan en
översikt över två välkända systemutvecklingsmodeller.
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1.2.1 ISAC-Modellen

Figur 1 ISAC-Modellen

ISAC utvecklades under 70-talet av en forskningsgrupp vid Stockholms universitet.
Här kan man klart urskilja att modellen börjar med en slags förstudie där problem och
möjligheter analyseras, nuläget samt framtida verksamhet beskrivs. Sedan sker en
övergång till en genomförandedel med mer detaljerade beskrivningar av den framtida
verksamheten, principiella beskrivningar av informationssystemet osv. Modellen dis-
kuteras mer under rubriken livscykelmodellen senare i rapporten.

1.2.2 SASD-Modellen

Figur 2 SASD-Modellen

SASD är en amerikansk modell som utvecklades i slutet på 70-talet. Även här är det
lätt att finna förstudiedelen och genomförandedelen. Meningen med resonemanget är
att systemutvecklingsmodeller kan ha olika namn för vad som sker i del olika delarna,
men oftast är det ungefär samma saker som utförs. Förundersökningen i SASD liknar
förändringsanalysen i ISAC en hel del, dvs man studerar vilka mål som finns och vil-
ka problem som ligger i vägen för målens uppfyllande. Analysen har i båda modeller-
na samma grundtanke, men sättet att analysera kan skilja sig åt.
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1.3 Livscykelmodellen
Många modeller är uppbyggda runt någon form av standardmodell, där vissa delar har
tagits bort eller lagts till. Ett exempel på en sådan modell är livscykelmodellen som
nedan beskrivs i grova drag. I figuren nedan visas hur stora delar av livscykelmodel-
len som täcks in av systemutvecklingsmodellerna ISAC och SASD. Efter förklaringen
av varje enskild fas i livscykelmodellen följer en kort beskrivning av vad som görs i
de två ”jämförelsemodellerna” i motsvarande faser.

Figur 3 Livscykelmodellen (Delar tagna ur Andersen, 1991)

1.3.1 Förändringsanalys
Under förändringsanalysen studerar man verksamhetens problem och möjligheter,
man gör en nulägesbeskrivning, man beskriver önskad situation, förändringsbehov,
alternativa åtgärder samt vidare utvecklingsarbete. I denna del deltager verksamhetens
ledning, medarbetarna samt konsulter inom verksamheten i diskussionen.

ISAC var en av de första modeller som påtalade vikten av förändringsanalys. ISAC
föreskriver att man först studerar problem och möjligheter, sedan gör beskrivningar av
nuläge och förändringsbehov och slutligen beskriver åtgärder och framtida verksam-
het.

SASD påtalar egentligen ingen förändringsanalys. Däremot föreskriver modellen att
man skall göra en förundersökning. Förundersökningen skall klargöra mål, analysera
genomförandemöjligheten samt planera genomförandet. Efter detta är gjort kan analy-
sen påbörjas.

1.3.2 Analys

Analysfasen består av två delfaser: verksamhetsanalys samt informationssystem-
analys. Under verksamhetsanalysen tar man reda på hur informationssystemet kan
underlätta verksamhetens arbete, man tar fram beskrivningar som visar sammanhang-
en mellan informationssystemet och verksamheten. I informationssystemanalysen
bestäms vad som skall finnas i systemet. Man tar fram beskrivningar över vad för
information som skall tas emot och bearbetas. Deltagare i diskussionen är användar-
chefen, användarrepresentanter samt systemerare.
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ISAC föreskriver att mycket utvecklingsarbete skall läggas ned på analysfasen. Till
förfogande finns det några olika beskrivningstekniker som fungerar som hjälpmedel
för verksamhetsanalysen. Själva verksamhetsanalysen är tvådelad, man har en struk-
turbeskrivande del och en egenskapsbeskrivande del.

SASD utgår helt från informationsbehandlingen inom verksamheten och bortser helt
från materialflöden. På grund av detta har inte SASD hela verksamheten som ut-
gångspunkt i analysen. Istället utgår man från informationsbehandlingen som ses som
en process. Denna process tar emot information, behandlar den och lämnar ifrån sig
annan information.

1.3.3 Utformning
I denna fas väljs den principiella tekniska lösningen, den bedöms, bestäms, beskrivs
och utformas. Efter det väljs utrustning, den praktiska lösningen bedöms och bestäms.
Detta resulterar i detaljerade beskrivningar av den tekniska lösningen. Deltagare i
fasen är systemerare och programmerare.

Utformningsfasen i ISAC följer livscykelmodellen helt och hållet frånsett att den är
uppdelad i två faser: utformning av datasystem och utrustningsanpassning.

SASD:s utformningsfas består av fyra punkter som skall följas. Dessa går i stort sätt
ut på att anpassa kravspecifikationen till utformningsarbetet och ur den härleda en
karta över informationssystemets struktur. Efter detta utformas moduler och till sist
sammanställs utformningslösningen.

1.3.4 Realisering
Själva informationssystemet utarbetas, dvs både ADB-program och nya manuella
rutiner. Även här resulterar det i detaljerade tekniska lösningar. Deltagare i fasen är
programmerare samt till viss del användare.

SASD är den enda av de två jämförelsemodellerna som föreskriver realiseringsfasen.
Det som görs är att systemet programmeras efter den lösning som utformningen gav.
En testplan tas även fram.

1.3.5 Implementering
Systemet startas och nya manuella rutiner tas i drift. Här deltager användare, systeme-
rare och programmerare.

1.3.6 Förvaltning och drift
Systemet underhålls och förbättringar utförs om behov av detta finns. Man tar fram
driftsinstruktioner. I denna fas är användare, programmerare, systemerare, användar-
ledare samt driftspersonal med i diskussionen.
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1.3.7 Avveckling
Systemet avvecklas, information säkras man gör beskrivningar av data och databaser.
Deltagare i diskussionen är systemansvarig, systemerare, användare samt driftsperso-
nal.

1.4 Förändringsanalys-Analys

Vad som kommer att fokuseras på i denna rapport är förändringsanalys- och analysfa-
serna. I förändringsanalysen tar man reda på vilka förändringsbehov som finns inom
verksamheten, och formulerar en plan för det fortsatta utvecklingsarbetet. ”Genom
förändringsarbetet skall man komma fram till vad som är verksamhetens reella pro-
blem och vilken typ av åtgärder som bör vidtas för att lösa dem” (Andersen, 1991,
s.57). I förändringsanalysen studeras verksamhetens problem och möjligheter, det är
möjligt att de problem som verksamheten har inte kan avhjälpas med ett informations-
system. Det är viktigt att det finns mycket deltagare med från verksamheten under
förändringsanalysen, särskilt medarbetare med en central befattning och även före-
tagsledaren själv. Ofta börjar man med en nulägesbeskrivning och därefter modellerar
man den önskvärda situationen. Förändringsanalysen och analysen är de viktigaste
stegen i ett systemutvecklingsprojekt. Om man slarvar med dessa steg är det mycket
svårt och kostsamt att reparera skadan i det slutliga systemet. Man bör alltså lägga ner
mycket jobb på dessa faser för att resultatet skall bli så bra som möjligt. Här finns det
dock ett antal problem:

• Beställaren vill att systemet skall vara billigt och kan har svårt att inse nyttan med
att lägga ned mycket tid på dessa faser – han ser ju inga direkta resultat av dem.

• Beställaren har svårt att inse vikten av att användarna måste vara med mycket –
det kostar pengar.

Det är dock mycket viktigt att användarna är delaktiga under dessa faser, då det är
genom dem man utvinner information om hur stora delar av verksamheten ser ut.

1.5 Allmänt om beskrivningstekniker

Under de faser som beskrivs ovan har systemutvecklaren ett antal grafiska beskriv-
ningstekniker till sin hjälp för att beskriva tex material- och informationsflöden, aktö-
rer, begrepp, problem, mål osv. Det finns en uppsjö av grafiska beskrivningstekniker
som alla har sina egna symboler.

”En beskrivningsteknik är ett slags ”recept” på sättet att göra en beskrivning. Receptet
består av en uppsättning regler som säger hur en del av verkligheten kan uttryckas i en
beskrivning” (Andersen, 1991). I en metod finns det flera olika beskrivningstekniker,
vissa beskrivningstekniker kan dessutom utnyttjas i flera olika metoder.
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Enligt Andersen (1991) kan beskrivningsteknikerna delas in i formaliserade och icke-
formaliserade. En formaliserad beskrivningsteknik har klara representationsregler,
man har hela tiden regler att följa för hur man får beskriva olika förhållanden. En
icke-formaliserad beskrivningsteknik saknar regler för hur saker och ting får beskri-
vas, det kan tex vara en förklaring i naturligt språk. Beskrivningstekniker kan även
vara dokumenterade eller icke-dokumenterade dvs är de dokumenterade kan man ta
fram dem och studera dem nytt efter det att beskrivningen gjorts. Inom systemutveck-
ling är användandet av formaliserade dokumenterade beskrivningstekniker vanligast.
Förklaringen till detta är att om det finns klara regler för hur olika förhållanden får
uttryckas minskar risken för tvetydigheter och därmed missförstånd. Den beskriv-
ningsteknik som utarbetades under tiden i Lidköping var dokumenterad och till viss
del formaliserad.

Vidare menar Andersen (1991) att formaliserade dokumenterade beskrivningstekniker
kan delas in i tre delar:

• Ikoniska

• Analoga

• Symboliska

I en ikonisk beskrivningsteknik använder man bilder som beskriver verkligheten som
den ser ut. Det kan vara en byggplan för ett område där hus och träd avbildas i mini-
atyr. Detta gör att det är mycket lätt att sätta sig in i beskrivningen. Nackdelarna med
en ikonisk beskrivning är att de är mycket arbetskrävande och svåra att ändra.

I analoga beskrivningar motsvarar en egenskap i beskrivningen en annan egenskap i
verkligheten. Ett exempel på en analog beskrivning är papperskorgen i ett grafiskt
gränssnitt. Användaren ser papperskorgen och vet att man i en papperskorg slänger
saker. Följaktligen förstår han att om han vill slänga något dokument kan han göra det
i papperskorgen. Analoga beskrivningar är något som kommer utvecklas i uppsatsen.

Symboliska beskrivningar använder sig av symboler som representerar ett sakförhål-
lande. För att förstå en symbolisk beskrivning måste man först sätta sig in i vad varje
symbol betyder. Detta är det klart mest använda representationssättet inom systemut-
veckling.
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1.5.1 Problem med traditionella beskrivningstekniker

När verksamheten skall beskrivas är det mycket viktigt att användarna förstår de be-
skrivningstekniker utvecklaren använder sig av. Om användaren inte förstår vad som
är beskrivet, hur skall han då kunna bekräfta att det är rätt? Användaren som i det här
fallet är någon som på något sätt kommer att beröras av det framtida informations-
systemet, antingen direkt eller indirekt, måste lära sig de notationssätt systemutveck-
laren använder sig av. För att beskriva tex informations- och materialflöden kan den
symboliska beskrivningstekniken MBI-Graf användas:

Figur 4 Prioriterade funktioner inom INKÖP – ORDER (Hugosson 1983)

Detta är ett exempel på hur en symbolisk beskrivningsteknik kan se ut. Hur reagerar
en användare på en sådan här beskrivning? Det beror givetvis på vad han har för erfa-
renheter av liknande beskrivningar. I många fall är det nog dock så att användaren är
lekman på området beskrivningstekniker och behöver gott om tid på sig för att förstå
vad som beskrivs.  Till att börja med måste användaren lära sig vad de olika symbo-
lerna betyder. Här är det viktigt att poängtera att de symboler som används i MBI-
Grafer ofta har helt andra betydelser i andra beskrivningstekniker. En rektangel kan-
ske betyder process i en annan teknik och aktör i en tredje. Symbolerna betyder ing-
enting fram till dess man tilldelar dem en betydelse. En rektangel betyder i det här
fallet delsystem. Med delsystem menas att det är en del av det stora systemet, verk-
samhetssystemet. Mellan delsystem finns det samband av olika slag. Sambanden delas
in i två huvudtyper: informationssamband dvs kommunikation och rapportering mel-
lan delsystemen och övriga samband. Övriga samband kan vara materialflöden, ären-
deflöden, överföring av uppdragsansvar mm. De operativa flödena representeras i
beskrivningstekniken av dubbelstreckade pilar mellan delsystemen. Informationssam-
banden representeras med en enkel pil i vilken en romboid är placerad i mitten. Inuti
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romboiden skrivs ett namn på sambandet. Anledningen till att tre av delsystemen är
skuggade är att de ej är färdiganalyserade. Dessa är de symboler användaren måste
förstå för att kunna bekräfta att verksamheten är rätt beskriven.

Skulle inte användaren lättare kunna ta åt sig verksamhetsbeskrivningen om den var
uppbyggd av analoga representationer i form av tex ikoner? I en analog beskriv-
ningsteknik har de ikoner som används redan från början en betydelse för användaren,
dessa betydelser kan givetvis hos olika användare skilja sig åt.

Enligt Buzan (1994) visar forskning om inlärning att det är lättare att komma ihåg
saker och ting om både höger och vänster hjärnhalva aktiveras vid inlärningen. Höger
hjärnhalva har hand om tex bilder, färger, förmågan att känna igen ansikten, mönster
och strukturer. Vänster hjärnhalva tar hand om tex ord, logik, siffror och analys. En
beskrivningsteknik uppbyggd av analoga representationer i form av ikoner borde rim-
ligtvis aktivera höger hjärnhalva mer än en symbolisk beskrivningsteknik som visser-
ligen har inslag av mönster, men i övrigt är uppbyggd kring de aktiviteter vänster
hjärnhalva representerar. En beskrivningsteknik där båda hjärnhalvorna aktiveras tor-
de alltså främja inlärning

Kognitionsvetenskaplig forskning  om minnet visar att vi i korttidsminnet kan lagra 5-
9 enheter i ungefär 12 sekunder. Från korttidsminnet sänds sedan, efter ytterligare ett
urval de resterande intrycken vidare till långtidsminnet.

Sannolikheten för att representationerna skall lagras i långtidsminnet om ikoner an-
vänds borde bli högre än om en symbolbaserad beskrivning presenteras.

Om en färdig beskrivning uppbyggd av symboler presenteras direkt för användaren
belastas korttidsminnet med att komma ihåg vad varje symbol står för. Om beskriv-
ningen istället är uppbyggd av analoga representationer där varje ikon har en betydel-
se skulle korttidsminnet istället kunna användas till att få en bättre förståelse för vad
som egentligen beskrivs - verksamheten.
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2 Problembeskrivning
Det är väl känt att djup domänkunskap såväl som god kommunikation mellan använ-
dare och systemutvecklare inom förändringsanalys- och analysfaserna är en nödvän-
dighet för att informationssystemet skall möta användarnas behov samt hålla sig inom
budget och tidsschemat (Curtis88).

Enligt Rönneberg (97) visar undersökningar att nutida modelleringsspråk inte har tagit
bort alla kommunikationsproblem mellan användare och utvecklare. Användare vill
gärna uttrycka sin domänkunskap med naturligt språk medan utvecklarna föredrar att
använda sig av inom systemutvecklingsområdet vedertagna modelleringsspråk. Detta
resulterar i att systemutvecklarna måste översätta användarnas förklaringar från na-
turligt språk till de modelleringsspråk de använder sig av för att beskriva problemom-
rådet. Användarna måste sedan verifiera översättningen och validera att systemut-
vecklarna har förstått problemområdet.

Jag anser att detta är ett mycket stort problem för både användare och utvecklare. Det
är nästan omöjligt för en systemutvecklare att översätta användarens information kor-
rekt och det är nästan omöjligt för användaren som ej har någon systemutvecklingsut-
bildning att verifiera och validera översättningen.

Orsaken till dessa kommunikationsproblem är att systemutvecklare och användare har
olika mentala modeller över verkligheten pga av skilda bakgrunder i form av tex ut-
bildning och erfarenheter. De använder också olika språk. En svensk användare talar
svenska och en svensk systemutvecklare talar också (förhoppningsvis) svenska. Ofta
är det dock så att de använder olika ord och har olika förståelse för samma termer,
vilket oftast leder till problem.

De modelleringsspråk systemutvecklarna använder sig av kan t.ex. vara en beskriv-
ningsteknik uppbyggd av symboliska representationer av typen MBI-Graf som be-
handlats tidigare i rapporten. Vid användandet av denna typ av teknik stöter man på
kommunikationsproblem. Varje symbol måste steg för steg förklaras för användaren,
vilket leder till en belastning av korttidsminnet som i det här fallet skulle kunna an-
vändas till betydligt nyttigare aktiviteter. Dessa aktiviteter är att verifiera och validera
det som beskrivits.

Om systemutvecklarna istället hade en beskrivningsteknik uppbyggd av analoga re-
presentationer i form av ikoner skulle troligtvis vissa av dessa kommunikations-
problem lösas.

I denna rapport skall det undersökas om användaren har lättare att förstå en beskriv-
ningsteknik uppbyggd på analoga representationer jämfört med en uppbyggd med
symboliska representationer när en problemdomän skall beskrivas.

Genom en pilotstudie skall analoga representationer i form av ikoner för ett antal
funktioner inom en verksamhet tas fram.

2.1 Syfte

Syftet med rapporten är att  undersöka om en  beskrivningsteknik baserad på analoga
representationer underlättar förståelsen av problemdomänen för användaren jämfört
med om en traditionell symbolisk beskrivningsteknik används.
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2.2  Avgränsningar

Rapporten skall begränsas till att behandla material- och informationsflöden inom en
verksamhet. Jag kommer att utgå från en MBI-Graf och sedan ta fram ikoner för alla
funktioner i grafen och sedan ”översätta” grafen till ett analogt representationssätt.
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3 Metod
Det som undersökningen skall testa är huruvida en beskrivning baserad på analoga
representationer, är lättare att förstå än en baserad på symboliska representationer.
Vad menas då med lättare att förstå? För att mäta framgången behöver vi en operativ
definition av vad förståelse är just i det här fallet. Innan den operativa definitionen tas
upp presenteras de olika metoder som övervägts att användas.

I undersökningen kommer kvantitativa metoder att användas. Anledningen till detta är
att jag med ett kvantitativt angreppssätt kan få ett mer lättbearbetat material. Med lätt-
bearbetat menas här att rena rådata fås fram, vilket leder till att ett tydligare resultat
kan fås fram. Dessutom anser jag ett kvalitativt angreppssätt inte passar lika bra att
applicera på problemet. Anledningen till detta är att resultatet skulle bli mycket svårt
att mäta. Att ägna sig åt tex intervjuer innebär att svaren måste tolkas och analyseras
mycket ingående. Risken är då att resultaten blir mycket ”luddiga”. Dessutom kom-
mer testpersonerna ha väldigt olika referensramar inom problemdomänen vilket gör
att svaren kommer bli än svårare att bearbeta med ett kvalitativt angreppssätt.

3.1 Olika metoder

För att mäta förståelsen har flera olika undersökningsmetoder övervägts. De olika
metoderna kommer här att redovisas.

3.1.1 Metodförslag ett

Den första metoden går ut på att ett litet avgränsat verksamhetsområde beskrivs på två
sätt: ett analogt och ett symboliskt. Anledningen till att endast ett litet område be-
skrivs är att det ej finns tid till att ta fram ikoner till ett större område. Försöksperso-
nerna delas in i två grupper och beroende på vilken grupp de tillhör får de en analog
eller symbolisk beskrivning presenterad för sig. Under tiden de studerar beskrivning-
en ställs frågor till dem. Frågorna är av karaktären ja/nej för att ett så lättbearbetat
material som möjligt skall erhållas.

Denna metod blev avskriven i ett tidigt skede med anledning av att verksamhetsområ-
det som beskrivs är för litet. Jag misstänker att metoden ej skulle ge något utslag
överhuvudtaget. För att få ett utslag skulle en mycket stor grupp av försökspersoner
behövas, dessutom skulle tidtagning vara nödvändig.

3.1.2 Metodförslag två

Nästa metod går ut på att utöka antalet funktioner i verksamheten. På grund av tids-
brist kan dock ej fler ikoner pilottestas. Istället har författaren tagit fram ett antal extra
ikoner efter eget tycke. Dessa kommer dock ligga som en ”dimridå” och kommer ej
innefattas av några frågor.

Denna metod håller dock heller inte måttet. Vilka frågor kan ställas som mäter förstå-
else i detta fall? För att denna metod skall fungera krävs otroligt genomtänkta frågor.
Dessutom skulle tidtagning och väldigt många försökspersoner vara nödvändigt.
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3.1.3 Metodförslag tre

Nästa metod som övervägts går till på följande sätt:

Alla symboler och ikoner kommer att presenteras för användaren. Presentationen
kommer ske genom att alla funktioner eller flöden i verksamheten finns representera-
de på två sätt: ett ikoniskt och ett symboliskt. Varje symbol och ikon kommer finnas
på en liten papperslapp. Jag kommer med naturligt språk läsa upp en beskrivning av
problemdomänen, där alla informations- och materialflöden förklaras. Ex Avdelningen
för katalog och marknadsföring har det övergripande ansvaret för att bestämma sor-
timent, priser etc. Dessutom kommer beskrivningen vara inläst på band så att alla
försökspersoner får precis samma förutsättningar. Försökspersonen kommer sedan att
få uppgiften att beskriva problemdomänen grafiskt med hjälp av urklippta symboler
och ikoner. Pilarna som beskriver flödena kommer redan att finnas på plats på ett
papper. Detta innebär att de endast kommer att behöva placera ut ikonerna eller sym-
bolerna på ett papper där pilarna redan finns. Försökspersonen kommer vid varje nytt
flöde eller varje ny symbol som presenteras ställas inför ett val: vad passar bäst sym-
bol eller ikon?

Denna metod var definitivt inte lämplig. Ett liten pilotstudie genomfördes här och
dess resultat medförde att även denna metod måste avskrivas. Det visade sig att när
försökspersonen fick verksamheten beskriven för sig blev denne något stressad och
valde den ikon eller symbol som denne först fick syn på. Dessutom märktes det att det
krävdes en del domänkunskap för att överhuvudtaget förstå beskrivningen.

3.1.4 Metodförslag fyra

Den metod som till slut valdes är ett rent minnestest. Även här används två grupper av
försökspersoner – en analog- och en symbolgrupp. De verksamhetsbeskrivningar som
används är de som beskrivs under rubriken metodförslag två. De extra ikoner som
tagits fram för metodförslag två kommer att ingå i testen. Dessa ikoner är ej framtag-
na med hjälp av ett pilottest och författaren kan på grund av tidsbrist heller inte ge-
nomföra några tester på dessa ikoner. Detta skulle kunna bidra till att resultatet blir
något missvisande om ikonerna inte är tillräckligt bra. Med anledning av detta har jag
undvikit att ta fram ikoner till fyra informationsflöden som är för abstrakta. Dessa
informationsflöden finns med i båda beskrivningarna, men räknas inte in i testresul-
tatet. Undersökningen går ut på att den ena gruppen får studera den analoga beskriv-
ningen under en minut utan några som helst direktiv gällande vad de skall koncentrera
sig på. Jag ser ingen anledning till att ge försökspersonerna några direktiv, då båda
grupperna har samma förutsättningar att studera ”rätt” respektive ”fel” saker. De
fråntas beskrivningen och en halvminut senare ställs följande fråga till dem: vilka
funktioner respektive informationsflöden fanns med i beskrivningen? Anledningen till
att en minut valdes för instuderingen är att det torde vara tillräckligt för att man skall
få en överblick över beskrivningen. Att jag väntar en halvminut med att ställa frågor
beror på att minnet är som bäst en liten stund efter inlärningsperioden (se exempelvis
Buzan 1994). Den andra gruppen får samma fråga med enda skillnaden att de studerat
den symboliska representationen.

Detta metodförslag har jag testat på två personer med gott utfall. Personen som stude-
rat den ikoniska beskrivningen hade ett betydligt bättre resultat än personen som stu-
derade den symboliska beskrivningen.
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3.1.5 Operativ definition

Efter denna metodgenomgång kan en operativ definition tas fram. Min operativa defi-
nition av förståelse är i det här fallet: Antal fler funktioner/informationsmängder i
medelvärde som försökspersonerna kommer ihåg vid en given presentation av ikoner
jämfört med symboler som representation vid en verksamhetsbeskrivning.

Detta kan tyckas vara ett väl enkelt sätt att mäta förståelse på, men jag antar att förstå-
else är starkt förknippat med minne och har därför valt att inrikta undersökningen mot
minnestester. Vad bygger jag då mitt antagande på? Det skulle tex kunna jämföras
med när barn lär sig läsa. Till en början stakar de sig fram bokstav för bokstav utan att
förstå vad det de läser egentligen betyder. Efter ett tag börjar man läsa hela ord och
man får tid över till att förstå vad som är skrivet.

3.2 Pilotstudie

För att ta fram lämpliga ikoner till undersökningsmaterialet kommer en pilotstudie att
genomföras. Denna kommer att gå till på följande sätt:

För de funktioner inom verksamheten som skall beskrivas kommer fem analoga re-
presentationer (ikoner) per funktion tas fram. Författaren kommer med hjälp av egen–
och andras associationsförmågor ta fram dessa ikoner. När fem ikoner för varje funk-
tion tagits fram kommer ett antal studenter som ej studerar på institutionen för data-
vetenskap fungera som försökspersoner. Anledningen till detta är att jag vill undvika
att personer med domänkunskap deltar i studien.

Försökspersonerna kommer att få frågan vilken ikon de bäst tycker motsvarar den
aktuella funktionen. De ikoner som flest personer anser motsvara funktionerna kom-
mer att användas i huvudundersökningen.



Genomförande

16

4 Genomförande

4.1 Pilotstudien

För att ta fram lämpliga ikoner genomfördes en pilotstudie. Till att börja med togs en
verksamhetsbeskrivning fram som var lämplig att utgå från. Med lämplig menas här
att inga svåra begrepp fanns med, den skulle kunna gälla för ett flertal verksamheter
osv. Den härrör från boken MBI-metoden (Hugoson, 1993). När en lämplig verksam-
hetsbeskrivning var framtagen var det dags att ta fram förslag på ikoner till varje
funktion. Genom ivrigt sökande på internet, i böcker samt i olika ”cliparts” togs fem
ikoner för varje funktion inom det avgränsade verksamhetsområdet fram. Ikonerna
valdes i samspråk med andra personer främst genom att använda deras associations-
förmågor. Pilotstudien finns i bilaga I. Detta gick till bla till på följande vis: ”- Ser du
någon bild framför dig när du hör ordet leverantör?”. När ikonerna väl var framtagna
var det dags att ta reda på vilka ikoner som gemene man uppfattade som mest analog.
Dvs försökspersonerna fick bla frågan: ”Vilken av de fem ikonerna tycker du bäst
motsvarar funktionen leverantör?” Försökspersonerna fick sedan studera de fem iko-
nerna ingående och välja den de bäst tyckte motsvarade funktionen leverantör. På
samma sätt fick de gå igenom de sex olika funktioner jag valt ut.

4.1.1 Försökspersoner

Pilotstudiens försökspersoner representerades av 19 studenter vid Högskolan i Sköv-
de. Ingen av försökspersonerna studerar vid institutionen för datavetenskap. Anled-
ningen till detta är att jag ville undvika att personer med kunskap i ämnet deltog på
grund av de eventuella förkunskaper i ämnet dessa personer skulle kunna besitta. Så
här i efterhand tror jag dock inte att detta skulle inverka på resultatet då jag gjort pi-
lotstudien på några av dessa studenter och fått samma resultat. Det skall dock nämnas
att jag bara gjort studien på några få av dessa individer och några slutsatser kan ej dras
enbart på grundval av dessa.

4.1.2 Resultat av  pilotstudien

Pilotstudiens frågeformulär och ikoner presenteras i bilaga I. Följande ikoner fick flest
röster och kom att användas i huvudundersökningen:

Figur 5 Resultat av pilotstudien

För att göra resultatet överskådligt har ett antal diagram över pilotstudien tagits fram.
Dessa diagram presenteras nedan.
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 Diagram 1 Resultat leverantörsikoner

Leverantören tillhörde de funktioner som det var lättast att hitta ikoner till. Det enda
som var problematiskt med dessa var att söka rätt på dem främst med hjälp av inter-
net. Redan här märks en tendens att de ikoner jag från första början tänkt på är de som
försökspersonerna slutligen även har valt.

Diagram 2 Resultat varuintagsikoner

Varutintag var betydligt svårare att tänka ut en lämplig representation till. Här började
jag med att rita en lastpall med varor på. Jag fick då påpekanden om att sätta in last-
pallen i ett sammanhang istället och detta ledde till att jag placerade den i en öppen
port. Det var detta förslag som fick flest röster. Om man tittar på samtliga fem ikoner
som representerar varuintag kan man ana en viss desperation vid vissa av ikonvalen.
Detta  avspeglar väl hur svårt det är att representera vissa saker analogt.

Diagram 3 Resultat avtalsikoner

Avtal är betydligt mer abstrakt än de två tidigare representationerna troligtvis beroen-
de på att detta är en informationsmängd och ingen funktion likt de två tidigare ikoner-
na. Pga en del vedertagna metaforer likt handslaget som fick flest röster var det inte så
svårt att få fram de två, tre första ikonerna.
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Diagram 4 Resultat lagerikoner

Lager är ytterligare en konkret funktion som till en början tycktes enkel att ta fram
ikoner till. När lagerhyllor och truckar var framtagna blev det dock betydligt svårare
att hitta alternativ. Även här är det den ikon som först togs fram som slutligen erhållit
flest röster.

Diagram 5 Resultat beställningsikoner

Beställning kan vara så mycket och göras på så många olika sätt. Detta gör att det var
mycket svårt att hitta några generella ikoner. Den ikon som enligt mitt tycke är mest
generell av de föreslagna är också den som fick flest röster.

Diagram 6 Resultat administrationsikoner

Administrationen var den klart svåraste funktionen att hitta ikoner till. Av resultatet
att döma har försökspersonerna en ganska intressant bild av administration. Ett skriv-
bord som är överbelamrat av papper var det som enligt flest försökspersoner motsva-
rar funktionen administration inom en verksamhet.

4.1.3 Funderingar kring pilotstudien

Så här i efterhand har jag fått en del funderingar kring pilotstudien. Det som slog mig
först var att vissa ikoner passar utmärkt för att representera vissa funktioner när de ej
sätts in i en helhet. När de sedan sätts in i en helhet blir resultatet något fövirrande.
Ex: En administrationsavdelning gör en beställning till leverantören. Administra-
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tionsavdelningen representeras ikoniskt av en person som sitter bakom ett skrivbord
som är överbelamrat av papper. Beställningen representeras av en kvinna med en tele-
fonlur i handen. När man studerar helheten ser det ut som administrationsavdelningen
säger till någon som sköter beställningar att göra en beställning. I själva verket är det
administrationsavdelningen som själva gör beställningen.

4.2 Huvudundersökningen

Som nämndes i metodkapitlet valdes metodförslag fyra till huvudundersökningen.
Den går ut på att två grupper med försökspersoner väljs ut. Den ena gruppen testas på
analoga representationer och den andra på symboliska. Ex. Pelle som tillhör gruppen
som skall testas på symboliska representationer får under en minut studera den sym-
boliska beskrivningen. Efter en minut tar försöksledaren ifrån Pelle papperet och
väntar i 30 sekunder. När de 30 sekunderna har gått ställs följande fråga till Pelle: Vad
för funktioner/informationsmängder fanns på papperet? Pelle får sedan två minuter på
sig att försöka komma ihåg så många funktioner/informationsmängder han kan. Re-
sultatet noteras.

4.2.1 Försökspersoner

Försökspersonerna bestod av 32 personer fördelat på 15 kvinnor och 17 män. Samtli-
ga försökspersoner studerar vid Högskolan Skövde. Inga av försökspersonerna stude-
rar systemvetenskap, detta för att minimera möjligheten att de själva skall kunna lista
ut funktioner/informationsmängder i verksamheten utan att de egentligen kommer i
håg dem. Självfallet finns möjligheten att vissa av försökspersonerna listar ut detta
ändå, men detta är nästan omöjligt att undvika. Ingen av försökspersonerna har delta-
git i den tidigare pilotstudien.

4.3 Resultat
Undersökningen i sin helhet presenteras i bilaga II. Resultatet av undersökningen på
försökspersonerna som studerade ikonerna presenteras nedan.

Diagram 7 Antal hågkomna ikoner hos försökspersonerna
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X är det antal ikoner försökspersonen minst respektive mest skulle kunna komma
ihåg. Den absoluta frekvensen (f) är ett mått på hur många personer som kom ihåg det
antal ikoner som x anger.

Nedan presenteras resultatet av försökspersonerna som studerade symbolerna:

Diagram 8 Antal hågkomna symboler hos försökspersonerna

Medelvärdena för de olika grupperna blev följande:

Ikoner Symboler

Medelvärde 6,19 6,00

Tabell 1 Medelvärden för de två försöksgrupperna

4.3.1 T-test

För att kontrollera om de båda gruppernas medelvärde skiljer sig signifikant från var-
andra kan ett t-test utföras. För att ett t-test skall kunna användas måste vi anta att det
föreligger en bakomliggande normalfördelning i den aktuella variabeln. Om man stu-
derar de två histogrammen som presenterades tidigare kan man anta att en normalför-
delning skulle föreligga om testet skulle göras på ytterligare försökspersoner. Det pe-
kar åtminstone åt det hållet.

Jag har valt att göra en dubbelsidig prövning som visar om det är någon skillnad mel-
lan A och B, A=B eller om A≠B. Resultatet av t-testet blir: p (probability) = .270211
dvs p > .05 vilket visar att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad mellan de
båda försöksgrupperna.

4.4 Analys av resultat

Det blev alltså inte någon signifikant skillnad mellan de försökspersoner som studera-
de den analoga beskrivningen jämfört med de som studerade den symboliska beskriv-
ningen. Vad är anledningen till detta? Under försöken upplevde jag att flera som stu-
derat den analoga (ikoniska) beskrivningen kom ihåg bilder, som de inte kunde
koppla ett namn till. Detta tyder på att vissa bilder ej är speciellt bra. Detta kan ha två
orsaker. Den ena orsaken kan vara att alla bilder inte är pilottestade (endast sex av
femton). Den andra orsaken är att det inte går att hitta en lämplig bild som på ett bra
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sätt beskriver alla funktioner/informationsflöden i en verksamhet. Detta har jag som
tidigare nämnts upplevt i arbetet med att ta fram ikonerna. Vissa funktio-
ner/informationsflöden är för abstrakta för att kunna representeras av en generell bild.

Den analoga beskrivningen har både bilder och text tillskillnad från den symboliska
som innehåller i stort sett bara text frånsett lite rektanglar, romboider och pilar. Det
blir med andra ord mindre information att processa när man studerar den symboliska
beskrivningen. Möjligheten finns att de försökspersoner som studerar den analoga
beskrivningen ”sitter och tittar på bilder” utan att reagera på vad som står ovanför
bilderna. Återigen: bilderna måste vara en mycket bra avbild av vad som beskrivs.
Detta skulle kunna ha bidragit till resultatet.
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5 Diskussion
Vad kunde gjorts bättre? Hur kunde undersökningen utformats för att ett bättre resul-
tat skulle uppnåtts? Dessa är några av de frågor som kan kräva en diskussion så här i
efterhand. I ett tidigt stadium var min avsikt att användarna skulle vara med och välja
ut vilka ikoner som skulle användas för de olika representationerna. På detta sätt er-
håller man ikoner som är analoga för just den grupp verksamhetsbeskrivningen görs.
Att en sådan undersökning ej utfördes har mest berott på tidsbrist men även på att en
sådan undersökning skulle vara mycket svår att utforma. Avsikten var även att ett
bibliotek av ikoner skulle tas fram ur vilket användarna fick välja representation.
Detta bibliotek skulle vara ordnat hierarkiskt. Anledningen till att ordna biblioteket
hierarkiskt är att det skall passa olika verksamheter. Exempelvis kanske en lastbil
passar bra som ikon för leverans inom en restaurangverksamhet, men inom en trans-
portverksamhet kan det behövas betydligt mer detaljerade beskrivningar av en leve-
rans. Dessutom finns möjligheten att en ikon föreställande en lastbil skulle kunna fö-
rekomma på andra ställen inom en transportverksamhet.

En av försökspersonerna som studerade ikonerna fick av en ren slump frågan vad hon
kom ihåg av beskrivningen åtta timmar efter att försöket genomförts. Det visade sig
att hon återkallade i stort sett allt det hon kom ihåg när testet gjordes. Detta skulle
kunna vara en ren slump, men det är ändå väldigt intressant. Skulle försöket kunna få
bättre resultat om man förlängde de 30 sekundernas väntetid till flera timmar? Tro-
ligtvis skulle ett betydligt bättre resultat uppnås. Följande är hämtat ur boken Cogni-
tion av Glass och Holoyoak: Matthew Erdelyi gjorde 1978 ett experiment där för-
sökspersonerna antingen fick se bilder av vanliga objekt (tex klocka, fisk, fjäder) eller
med namnen på objekten. Varje objekt eller ord presenterades i fem sekunder. Efteråt
skulle försökspersonerna skriva ned vilka objekt eller ord de kom ihåg. Sen fortsatte
försökspersonerna att återkalla objekten respektive orden om och om igen i en hel
vecka. Resultatet blev följande: ”When the items had been presented as words, aver-
age recall stayed fairly constant after the first hour. But when the items were pre-
sented as pictures, recall continued to go up for about four days.” (Glass och Holyo-
ak, 1986).

Det skulle också vara intressant att se huruvida resultatet skiljer sig mellan män och
kvinnor. Om man tittar på resultatet fördelat på de bägge könen ser det ut så här:

������� ���

�	��
� 7,00 5,56

�����
� 5,75 6,25

Tabell 2 Resultatet i medelvärde fördelat på de bägge könen

Här ser man en klar skillnad. Kvinnor har, om man ser till den lilla försöksgruppen
som undersökts, klart lättare att komma ihåg ikonerna. Skillnaden mellan männen i de
två grupperna är dock väldigt liten. Att detta tas upp i diskussionen och inte i resulta-
tet beror på att testet skulle gjorts på dubbelt så många personer för att några slutsatser
skulle kunna dras av detta resultat.
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Nedan följer en tabell över vilka symboler respektive symboler som försökspersoner-
na kommit ihåg med en efterföljande diskussion om eventuella anledningar till varför
det resultatet ser ut som det gör.

Diagram 9 Vilka ikoner som erinrats i de olika beskrivningarna

De största skillnaderna syns hos ordermottagning och varuintag. Anledningen till
detta kan vara att ikonen för varuintag är väldigt liten och texten skriven med väldigt
liten text. Orsaken till att ikonen ordermottagning har så mycket högre värde än sym-
bolen ordermottagning är jag mer tveksam till. Ikonen föreställer en kvinna framför
en datorskärm och skulle egentligen kunna betyda vad som helst. I övrigt är inte skill-
naderna så stora förutom möjligtvis när det gäller beställning som i symbolform blev
ihågkommen dubbelt så många gånger som i ikonform. Att tex administration och
kund har så höga värden beror troligtvis på att de befinner sig på var sin kant av be-
skrivningen. Detta skulle kunna förklaras med det som inom kognitionsvetenskapen
benämns primacy and recency effects. Primacy effekten förklaras på följande vis i
boken Cognition (Glass and Holyoak, 1986): Om en person får uppgiften att komma
ihåg en lista med ord repeterar denne vanligtvis orden hela tiden för sig. När personen
är uppe i ett flertal ord blir det omöjligt att repetera alla. De senare orden kommer
repeteras samtidigt som de tidigare repeteras, vilket i slutändan leder till att de tidigare
orden totalt kommer att repeteras mer. Resultatet blir en primacy effekt, dvs personen
kommer ha lättare att komma ihåg de tidigare orden i listan. Vidare förklaras recency
effekten på följande vis: De sista orden i listan brukar också erinras bra pga att perso-
nen kan hålla ett begränsat antal ord i minnet så länge uppmärksamhet riktas mot
dem. Det finns dock hög risk för att recencyeffekten försvinner om försökspersonen
distraheras innan återkallelsen skall ske.

Vad har då listor med ord med mitt test att göra? Med stöd av primacyeffekten antar
jag att de flesta har börjat studera beskrivningarna utifrån kanterna och sedan fortsatt
inåt. Detta skulle då kunna förklara varför så många kommer ihåg de symboler re-
spektive ikoner som ligger i ytterkanten av beskrivningen. Om recencyeffekten skulle
kunna tjäna som förklaring  torde dock vara svårare att uttala sig om eftersom det i
testet fanns en fördröjning på 30 sekunder mellan instuderingen och återkallandet och
dessa 30 sekunder skulle kunna tjäna som distraktion.
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En annan faktor som har inverkat är att i symbolbeskrivningen är funktionerna be-
skrivna mycket större än informationsflödena. Detta är något som jag missat i ikonbe-
skrivningen. Tanken var att det skulle finnas något som visade att tex beställning och
avtal är informationsflöden till skillnad från tex administration och leverantör som är
funktioner i verksamheten. Detta är en ren miss från min sida.

När jag blickar tillbaka på det arbete jag har gjort har jag resultatet till trots inte över-
givit mina teser. Dock skulle mycket mer tid behövts och det hade varit nödvändigt att
utföra betydligt mer omfattande försök för att få ett resultat som täcker in alla aspekter
av mina teser. Det är möjligt att ett minnestest inte är rätt sätt att mäta förståelse, ett
faktum som jag påpekat tidigare, men som med resultatet i hand bör nämnas igen.

5.1 Uppslag till fortsatt arbete
Inom detta område finns det mycket att undersöka. Något som skulle behövas är att ta
fram ett bibliotek av ikoner som kan användas för att göra dylika verksamhetsbe-
skrivningar. Dessa skulle, som tidigare nämnts, kunna ordnas hierarkiskt så att bibli-
oteket skulle passa ett flertal verksamhetsområden.

Ett annat område som skulle vara intressant är att undersöka hur man på bästa sätt kan
mäta förståelse, något som jag hade önskat att jag visste när min undersökning skulle
utföras.



Referenser

25

Referenser

[Andersen91] Andersen, E. S. (1991), Systemutveckling – principer, metoder
och tekniker. Studentlitteratur

[Hugoson93] Hugoson, M. Å., Hesselmark, O., Grubbström, A. (1983), MBI-
metoden – En metod för verksamhetsanalys. Studentlitteratur

[Buzan94] Buzan, T. (1994), Använd huvudet ännu bättre. Docendo Läro-
medel

[Curtis88] Curtis, B., Krasner, H., Iscoe, N. (1988), A field study of the
Software Design Process for Large Systems. Communication of
the ACM, Vol. 31, No. 11.

[Rönneberg97] Rönneberg, H. (1997), A Domain Modeling Language For Mi-
litary Command, Control and Information Systems. NTNU,
IDI-rapport 1997:2

[Carlsson92] Carlsson, M., Douhan, G. R. (1992), Statistik – en introduktion.
Runa Förlag

[Glass, Holoyoak86] Glass, A. J., Holoyoak, K. J. (1986), Cognition. McGRAW-
HILL INTERNATIONAL EDITIONS



Bilagor

26

Bilagor

Bilaga I  Pilotstudien
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Frågeformulär - pilotstudie

1. Vilken av de fem ikonerna tycker du bäst motsvarar funktionen leverantör?

2. Vilken av de fem ikonerna tycker du bäst motsvarar funktionen varuintag?

3. Vilken av de fem ikonerna tycker du bäst motsvarar begreppet avtal?

4. Vilken av de fem ikonerna tycker du bäst motsvarar funktionen lager?

5. Vilken av de fem ikonerna tycker du bäst motsvarar begreppet beställning?

6. Vilken av de fem ikonerna tycker du bäst motsvarar funktionen administration?

Tack för visat intresse!
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Resultattabeller baserade på pilotstudien
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Frekvenstabell symbolgruppen

������� ��	
��� �������� ������� ��������

��
��� �������	 �������	 �������	 �������	

� � �� �� � �� �

� � � ����� �����

� � � ����� �����

� � � ����� �����

� � � ����� �����

� � � ����� �����

� � � ������ �	����

� � 
 ���	�� ������

	 � �� ������ �	����

� � �� ����� 
��	��


 � �� ����� 
��	��

�� � �� ����� �������

�� � �� ����� �������

�� � �� ����� �������

�� � �� ����� �������

�� � �� ����� �������

�� � �� ����� �������



Bilagor

32

Frekvenstabell ikongruppen
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Resultat person för person i ikongruppen

��������� ��	�
 ��������� ������

Person 1 6

Person 2 5

Person 3 5

Person 4 5

Person 5 5

Person 6 5

Person 7 8

Person 8 6

Person 9 6

Person 10 3

Person 11 7

Person 12 7

Person 13 10

Person 14 7

Person 15 7

Person 16 7

	�	�
	 99

����
����� 6,19

�	��������� 1,60

������� 2,56
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Resultat person för person i symbolgruppen

�����
����� ��	�
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��

Person 1 6

Person 2 6

Person 3 4

Person 4 8

Person 5 5

Person 6 6

Person 7 4

Person 8 6

Person 9 7

Person 10 8

Person 11 10

Person 12 3

Person 13 6

Person 14 4

Person 15 7

Person 16 6

	�	�
	 96

����
����� 6,00

�	��������� 1,79

������� 3,20


