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Utveckling av utvärderingsramverk för utvärdering av designtransformationer

Olof Er iksson (a95oloer@ida.his.se)

Sammanfattning
Denna rapport behandlar framtagandet av ett utvärderingsramverk för
designtransformationer. I en utvecklingsprocess används olika typer av
designtransformationer och ett problem är att det idag inte finns en koncensus om
vilka aspekter hos dessa transformationer som ska bedömas vid en utvärdering.

I rapporten presenteras ett utvärderingsramverk som innehåller en samling faktorer
viktiga att beakta vid en utvärdering av designtransformationer. Ramverket har
utvecklats med en nyligen presenterad metod för utveckling av utvärderingsramverk.

Metoden är ursprungligen framtagen för ett delvis annorlunda problemområde, så
rapporten presenterar en undersökning av metodens lämplighet på det delvis nya
problemområdet. Författaren finner att inga långtgående slutsatser kan dras om
metodens lämplighet, eftersom metoden inte till ämpats fullt ut. Problem under den
senare fasen av metodtill ämpningen gjorde att vissa, för metoden väsentliga delar, inte
kunde genomföras.

Däremot presenteras i rapporten ett utvärderingsramverk för designtransformationer,
och ramverket är en syntes av litteratur skriven om designtransformationer.

Nyckelord: utvärderingsramverk, utvärdering, designtransformationer, metodstöd,
reverse engineering, forward engineering, CASE-verktyg, kvalitativ metod.
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1. Introduktion
Databasdesign innebär i de flesta fall , skriver Friel och Budgen (1995), att någon form
av designmodell tas fram. Ett sätt att förkorta tiden för databasutveckling är att
automatisera den process, i vilken en abstrakt modell översätts till ett implementerbart
schema, med hjälp av designtransformationer. Viktigt är dock att dessa
transformationer är korrekta, eftersom de ofta utförs automatiskt med hjälp av
datorprogram. Problemet är att det idag inte finns någon koncensus om hur och vad i
dessa transformeringar som ska beaktas vid en utvärdering. Syftet med detta arbete är
att besvara frågan ” Vad som ska utvärderas?” , genom att presentera ett antal faktorer
utifrån vilka designtransformationer kan bedömas.

1.1 Modeller

I följande kapitel beskrivs översiktligt modeller i databasdesign, samt begreppet
utvärdering. Kapitlet avslutas med en kort problembeskrivning.

1.1.1 Vad är en modell?

Enligt Friscorapporten (Frisco, 1996) är en modell en avsiktligt abstrakt, men ändå en
klar, precis och entydig föreställning (conception) av verkligheten.

“ A model is a purposely abstracted, clear, precise and unambiguous
conception.” (Frisco, 1996, s. 66)

Andersen (1994) använder benämningen beskrivning för att beteckna en
representation av verkligheten som utgör grunden för en analys. Detta begrepp
motsvaras i Friscorapporten av benämningen modell -representation (model
denotation).

“ A model denotation is a precise and unambiguous representation of a
model, in some appropriate formal or semi-formal language.” (Frisco,
1996, s. 66)

Fortsättningsvis används i rapporten ordet modell i denna benämning, det vill säga
som “ model denotation” . Figur 1 visar att en modell beskriver en del av verkligheten,
den del som antas vara av intresse för den blivande databasen.

Figur 1: Verklighet och modell

Modell
   Verklighet

Del av intresse
avbildar
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1.1.2 Varför används modeller?

De flesta metoder för databasdesign, skriver Friel och Budgen (1995), använder någon
form av designmodell . Även Andersen (1994) menar att tidiga faserna i databasdesign
bör fokuseras på att ta fram och analysera modeller av verkligheten. Varför används
då modeller så fliti gt inom systemutvecklingen? Andersen (1994) pekar på ett antal
fördelar med att använda modeller av verkligheten, kontra direkt observation.

• Modellen fokuserar endast på de delar av verkligheten som är av intresse för
databasutvecklingen. Detta leder till att störande faktorer elimineras i modellen,
varför den kan ge en bättre förståelse av domänen, både för användare och
systemutvecklare.

• En modell är en bild av verkligheten vid en viss tidpunkt. Eftersom modellen
” fryser” verkligheten, finns tid för ingående analyser. Detta är dock också en av
farorna med modeller, vilket också Friel och Budgen (1995) betonar. De skriver
att eftersom modellerna är statiska, medan den verklighet som representeras i dem
är dynamiska, kan modellerna bli helt felaktiga med tiden.

• Ändringar kan göras i modellen, som skulle vara allt för dyra eller riskabla att göra
i verkligheten. Modellen fungerar alltså i detta fall som hjälp för att analysera
olika lösningar och handlingsalternativ.

1.2 Modellers olika abstraktionsnivå
Det finns flera olika metoder för att stödja utvecklaren vid databasdesign (se
Loucopoulos och Karakostas (1995, s. 28 –36) för en beskrivning av olika metoder).
Enligt Bubenko och Lindencrona (1992) har de flesta av dessa metoder en fas som
innebär insamling och analys av den data som databasen skall hantera. Datan bör
specificeras i modeller, och ” specifikationen bör vara oberoende av
implementationsteknik” (Bubenko och Lindencrona, 1992, s. 30). Dessa modeller
kallas enligt Elmasri och Navathe (1994) för konceptuella modeller, och de skriver att
det huvudsakliga syftet med konceptuella modeller är som underlag för
kommunikation med användarna av den blivande databasen.

Motsatsen, skriver Elmasri och Navathe (1994), det vill säga de mer formella
modellerna, representeras av de fysiska datamodellerna. Fahrner och Vossen (1994)
skriver att dessa modeller beskriver lagringsstruktur och åtkomstvägar, i syfte att ge
en effektiv databas. Dessa modeller är strikt formella, och vänder sig till
dataspecialister.

Mellan dessa typer av modeller återfinns de logiska modellerna. Dessa försöker
kombinera det bästa från bägge sidor, nämligen: Enkelheten hos de konceptuella
modellerna, samt möjli gheten att direkt tolkas av ett DBHS (Data Bas Hanterings
System - se Elmasri och Navathe, 1994, s. 31-32, för vidare förklaring). Figur 2 visar
modellernas olika abstraktionsnivåer och användningsområde.
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Figur 2: Abstraktionsnivåer och transformering

Elmasri och Navathe (1994) skriver att de konceptuella modellerna (KM) ska kunna
tolkas av vanliga, icke-tekniska användare av de blivande systemet. De fysiska
datamodellerna FDM) skall tolkas av ett DBHS, och vänder sig enbart till
dataspecialister. En stor utmaning i systemutvecklingen ligger i att gå från den
konceptuella modellen till den implementerbara formella fysiska datamodellen, utan
att information tappas eller läggs till av transformeringen.

1.3 Utvärdering

1.3.1 Begreppet utvärdering

Malmsjö (1999) konstaterar att det finns många olika definitioner av begreppet
utvärdering. Malmsjö har sammanställt olika perspektiv på utvärdering, och några av
dessa redogörs för nedan:

Carlström och Hagman (1995) definierar utvärdering som en process där de verkliga
resultaten av en aktivitet bedöms, samt att dessa bedömningar jämförs med det
planerade och önskade resultatet av aktiviteten.

Samuelsson (1978) beskriver utvärdering utifrån ett cybernetiskt perspektiv, och ser
utvärderingen som en fortlöpande process, där syftet är att ge feedback till systemet
för att kunna korrigera oönskade avvikelser.

Begreppet utvärdering avser ofta hela utvärderingsprocessen, och Malmsjö (1999)
definierar begreppet (författarens översättning):

a) Uppträdandet hos ett system (aktivitet) klarläggs och beskrivs.

b) Dessa beskrivningar jämförs med de mål och syften som systemet har.

c) Skill naden mellan dessa två parametrar, verkligt läge och önskat resultat, utgör en
nödvändig grund för felkorrigerande åtgärder.

1.3.2 Hur utvärderingar används?

Om inte en utvärdering kommer till användning, är det inte någon idé att den
genomförs (Malmsjö, 1999). Malmsjös (1999) litteraturgenomgång finner flera olika
användningsområden:

1) Direkt användning. Utvärderingen används som grund för ett beslut, exempelvis
vilken mjukvara som skall köpas in.

2) Ge djupare konceptuell förståelse, genom att stimulera till diskussion. Det vill
säga, utvärderingen klargör funktioner i systemet som tidigare var oklara.

   KM   FDM    Tolkas av   Tolkas av

Transformering

  DBHS
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3) Övertalande. Utvärderingen används för att föra fram argument, för att komma
vidare i en diskussion.

4) Lärande. Utifrån utvärderingarna kan nya kunskaper dras, vilket gör att gränsen
mellan forskning och utvärdering ofta är svår att dra.

En kriti sk faktor som påverkar om utvärdering kommer att användas eller ej, är om
mottagaren av utvärderingen känner förtroende för hur den utförts (Malmsjö, 1999).
Malmsjö (1999) menar vidare att ju mer som sätts på spel genom utvärderingen, dvs
vad som utvärderas, ju viktigare är det att noggrant granska förutsättningarna för
utvärderingen, samt hur den har genomförts.

1.4 Utvärdering av transformeringar mellan modeller

Kapitel 1.2 visar att databasdesign innebär att många olika modeller används, vilket
också Proper (1996) skriver. Beroende på syftet med modellerna, har de olika
abstraktionsnivå. En utmaning ligger i att transformera en abstrakt modell till en mer
formell modell , läsbar av ett DBHS. Lundell et al. (1999a) skriver att det finns flera
CASE-verktyg som stödjer denna process.

Syftet med detta arbete är att med ett systematiskt till vägagångssätt ta fram ett
underlag för utvärdering och bedömning av transformeringar mellan modeller.
Underlaget skall grundas i den litteratur som behandlar transformeringar mellan
modeller. Dessutom ska det undersökas vilket stöd moderna CASE-verktyg har för
dessa transformeringar, vilket ger ytterligare underlag för framtagande av
bedömningsfaktorerna. För att undersökningen skall genomföras med ett
“ systematiskt till vägagångssätt” , kommer en metod för utvecklande av
utvärderingsramverk att användas.
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2. Modeller och designtransformationer

2.1 Bakomliggande filosofi hos modeller

Vad beskriver en modell? Kan en modell korrekt avbilda verkligheten, eller bli r det
bara en oklar tolkning av världen? Flood och Carson (1993) skriver att inom
systemteorin talas det om två skilda synsätt, nämligen det hårda respektive det mjuka.

I det hårda synsättet kan världen exakt formuleras, medan det mjuka betonar
mångfalden, och menar att olika personer upplever och beskriver ” samma” situation
på olika sätt. Andersen (1994) har ett mjukt synsätt på modellering, vilket innebär
uppfattningen att en situation i verkligheten är svår att objektivt beskriva. Detta leder
till ett problem med modeller. De försöker vara entydiga och formella, medan den
värld som beskrivs ofta är tvetydig och öppen för tolkning.

Andersen (1994) skilj er på det reella problemet och ” motsvarande” problem i
modellen. I en modell formuleras problemet mycket exakt, och även om modellen
stämmer med verkligheten på en rad punkter, är det troligt att det beskrivna problemet
bortser från vissa förhållanden i det motsvarande reella problemet (Andersen, 1994).
Andersen säger vidare om modeller att ” i bästa fall visar de vissa karaktäristiska drag
hos verkligheten” (Andersen, 1994, s. 50).

2.2 Modelleringsspråk

Ett modelleringsspråk används för att utrycka en modell . Figur 3 visar sambandet
mellan modell , verklighet och modelleringsspråk. Modellen är en representation av en
del av verkligheten, och modelleringsspråket erbjuder byggstenar för att uttrycka
denna modell .

Figur 3: Verklighet, modell och modelleringsspråk

Modelleringsspråk har olika kvalitéer. Tre viktiga faktorer att beakta listas i
Friscorapporten (Frisco, 1996), nämligen: graden av uttrycksfullhet, godtycklighet
(arbitrariness) och lämplighet.

Uttrycksfullhet avgörs av hur detaljerat domänen kan modelleras, alltså antal och typer
av företeelser i verkligheten som kan modelleras. Godtycklighet är på hur många sätt
en specifik företeelse kan uttryckas. Om det bara finns ett sätt, är godtyckligheten noll .
Lämplighet är en relativ bedömning. Exempelvis är ett mycket specialiserat
modelleringsspråk lämpligt i en viss situation, men mindre lämpat för en annan.
Författarna av Friscorapporten (Frisco, 1996) menar att valet av modelleringsspråk
innebär en avvägning mellan dessa faktorer.

       Verklighet

Del av intresse
avbildar   Modellerings-

  språk
uttrycks i

Modell
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Andersen menar att den främsta anledningen till att modeller används ” är att de ska
främja kommunikation mellan människor” (Andersen, 1994, s. 51). För att detta skall
vara möjli gt måste modellerna enligt Andersen (1994) vara lätta att tolka och förstå,
även utan specialistkunskaper, vilket kräver ett enkelt språk. Nackdelen med ett allt för
enkelt modelleringsspråk är dock att de producerade modellerna inte bli r till räckligt
nyanserade, eftersom uttrycksfullheten bli r allt för begränsad (Andersen, 1994).

2.3 Designtransformationer

Som tidigare nämnts i rapporten är en av huvuduppgifterna med databasdesign att gå
från en abstrakt, maskinoberoende modell till en modell som kan tolkas av ett visst
DBHS. Enligt Loucopoulos och Karakostas (1995) förespråkar flera
utvecklingsmetoder en automatiserad process, där modellerna genom en mängd
transformationer bli r allt mer specificerade. Fahrner och Vossen (1994) kallar dessa
översättningar för designtransformationer.

Figur 4: Transformeringar

Figur 4 visar att transformeringen har ett schema som input, benämnt källschema, och
resulterar i ett målschema. Exempelvis kan källschemat vara ett ER-schema (Chen,
1976), och målschemat är dess motsvarighet uttryckt som ett SQL-schema (Elmasri
och Navathe, 1994).

2.3.1 Typer av designtransformationer

Fahrner och Vossen (1994) skilj er på tre olika typer av designtransformationer,
nämligen:

• Forward engineering transformation (top-down). Detta är när en modell går från
ett abstrakt till ett mer maskinberoende till stånd.

• Reverse engineering (bottom-up). Motsatsen till ovan, dvs att modellen
abstraheras, bli r mindre maskinberoende.

• Mellan olika modeller på samma abstraktionsnivå.

Proper (1996) klassificerar transformationer efter vad de används till , och finner fem
kategorier: (1) detaljering/förbättring (refinements) av scheman, (2) öka kvalitén i
konceptuella scheman (3) schemaoptimering, (4) mappning av konceptuellt schema
till l ogiskt (internt) schema samt (5) optimering av logiska scheman. Utan att det
explicit anges så exkluderar alltså Proper (1996) de transformationer som Fahrner och
Vossen (1994) benämner som reverse engineering, eftersom ingen mappning från
logisk till konceptuell nivå tas upp.

Källschema

(input)

Målschema

(output)
Transformering
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2.3.2 Vad används designtransformationer till ?

Forward engineering används för att göra modellerna läsbara av traditionella DBHS.
Detta gör att modellerna kan implementeras och testas på ett enkelt och snabbt sätt.
Flera författare (exempelvis Proper, 1996) anser att databasdesign bör bedrivas som
en följd av transformationer, där modellen bli r allt mer detaljerad för varje
designtransformation

Reverse engineering har fått en ökande betydelse enligt Fahrner och Vossen (1994).
De ser flera orsaker, och nämner flera användningsområden för reverse engineering:

• återanvända existerande databaser

• flytta ett schema från ett äldre till ett nyare DBHS

• skapa en konceptuell modell av den verksamhet som beskrivs i databasen

Kudras et al. (1998) skriver att äldre databaser ofta genomgått så många
modifieringar, att det är oklart exakt hur databasen är strukturerad. Databasen är ofta
dåligt dokumenterad, och strukturen är oftast allt annat än optimal.

Chikofski och Cross (1990) definierar reverse engineering såsom:

” the process of analysing a subject system to identify the system’s
components and their relatonships and create representations of the system
in another form or at a higher level of abstraction” (Chikofski och Cross,
1990, s. 57-58).

Alltså, genom att representera databasen på en högre abstraktionsnivå, kan oklarheter
och inkonsistenser i databasen synliggöras. Detta kan också ses som i en del av
databasens underhåll: att kontinuerligt gestalta det som finns i databasen i ett
konceptuellt schema för att optimera databasens prestanda.

Sammanslagningar mellan företag innebär ofta att två helt olika databaser ska
integreras. Poulovassili s och McBrien (1998) skriver, att för att kunna integrera
heterogena databaser är det nödvändigt att skapa en gemensam konceptuell modell ,
vilket kan göras med hjälp av reverse engineering.

2.3.3 Metodstöd för designtransformationer
En stor skill nad mellan forward och reverse engineering är enligt Fahrner och Vossen
(1994, s. 218) att reverse engineering kräver interaktion med användaren, medan
forward engineering i stort sett kan automatiseras.

Blair and Associates (1996) skriver att det finns många metoder för reverse
engineering, men eftersom metoderna inte är klassificerade, är det svårt att veta vilken
metod som bäst lämpas för en given situation.

Fahrner och Vossen (1994) har undersökt flera transformeringsmetoder, och funnit att
de skilj er sig åt på flera punkter. En del metoder kräver exempelvis att modellen som
ska transformeras är i någon av de kända normalformerna, andra exempelvis att
nycklar definieras separat.

Anmärkningsvärt är dock att av de 11 algoritmer för att transformera en ER-modell
till relationsmodellen (forward engineering), som Fahrner och Vossen (1994)
undersökt, klarade endast tre algoritmer att korrekt överföra all i nformation från en
modell till en annan.
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2.3.4 Verktygsstöd för designtransformationer
Lundell et al. (1999a) finner att flera moderna CASE-verktyg stödjer både forward
och reverse engineering. Som en del av deras analys genomförs en studie av hur två
populära CASE-verktyg klarar av designtransformationer, och de fann flera problem:

• Vid reverse engineering kunde inte alla främmande nycklar korrekt identifieras.
• Den automatiserade transformationen skapade egna, felaktiga relationer mellan

objekt i modellen.
• Attribut döptes om.

En viktig aspekt är också hur transformeringsmetoden är implementerad i CASE-
verktyget. Även om metoden korrekt kan transformera mellan modeller, är det inte
säkert att verktyget använder metoden på ett korrekt och avsett sätt.
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3. Utvärdering

3.1 Typer av utvärderingar

Rossi och Freeman (1993) skilj er på två olika sätt att genomföra utvärderingar,
nämligen formativa och summativa utvärderingar. En formativ utvärdering görs
fortlöpande för att förbättra en aktivitet som ännu inte har avslutats. Den summativa
utvärderingen görs efter att en aktivitet avslutats, och syftet är att bestämma om
aktiviteten varit lyckad eller ej.

Malmsjö (1999) summerar olika syften med utvärderingar i tre punkter:

• Kontrollera en funktion, en process eller en aktivitet

• Mäta/övervaka en funktion, en process eller en aktivitet

• Testa idéer, förslag etc.

3.2 Problem med utvärderingar

Malmsjö (1999) skriver att utvärdering till sin natur är en komplex process med
många sidor att beakta. Ett problem är enligt Malmsjö (1999), att förutsättningarna för
ett fenomen (system) är föränderliga. Mill er (1995) skriver att trenden är att
förändringstakten ökar.

En annan aspekt som påverkar utvärderingens resultat är enligt Hirschheim och
Smithson (1988) utvärderarens syn på ett informationssystem. De menar att många ser
informationssystem som huvudsakligen tekniska, varför endast tekniska aspekter
utvärderas.

Dessutom menar Churchman (1959) att det är komplicerat att mäta sociala aspekter,
och pekar på vikten av specifikation. Detta innebär enligt Churchman (1959) att det
finns en gemensam förståelse bland de inblandade aktörerna i utvärderingen, om vad
som verkligen bedöms.

Ytterligare ett problem tas upp av Hirschheim och Smithson (1998), vilka menar att
vad som ska bedömas ofta negligeras till förmån för hur det ska bedömas. De skriver
att i ivern att skapa allt bättre mätmetoder, glöms ofta den viktiga “ Vad som skall
utvärderas?” bort.

3.3 Metoder för utvärdering

Symons (1991) skriver att det inte finns någon allmänt accepterad metodologi eller
ramverk för att utvärdera informationssystem. Detta säger även Farbey et al. (1995),
som beskriver situationen som ett kaotiskt slagfält med avsaknad av en
sammanhängande strategi.

Vidare påpekar Symons (1991), att de utvärderingsmetoder som finns inte har
utvecklats i samma snabba takt som informationssystemen, vilka får ett allt större
användningsområde.
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Ett problem, enligt Malmsjö (1999), är att utvärderingar i dagsläget inte genomförs
med hjälp av en viss metod, och därmed inte heller vilar på någon teoretisk grund. De
metoder som finns idag är pragmatiska, det vill säga bottnar inte i teorin, utan är
framtagna med hjälp av trial and error (Malmsjö, 1999).

3.4 Utvärderingsramverk

En utvärdering kan mycket förenklat ses som en process i två steg, nämligen vad och
hur, se figur 5. Första fasen i utvärderingen fastslår vad som skall bedömas, och den
senare fasen bestämmer hur dessa faktorer ska mätas, samt gör själva bedömningen.
Hela processen resulterar i någon form av beslutsunderlag.

Figur 5: Förenklad bild av utvärderingsprocessen.

I ISO-standaren (ISO, 1995) benämns de faktorer som skall bedömas vid en
utvärdering för utvärderingsramverk.. Det motsvaras av rutan Vad i figur 5. Lundell et
al. (1999b) menar att det är nödvändigt att ta fram ett utvärderingsramverk oavsett
vilken utvärdering som skall genomföras.

” ... development of an evaluation framework is of fundamental
importance and a necessary pre-requisite for the success of any evaluation
effort” (Lundell et al., 1999b, s. 2)

Även Symons (1991) betonar vikten av att bestämma de faktorer som är relevanta vid
en utvärdering, och menar att de faktorer som inte tas med, påverkar utvärderingen
lika mycket som de faktorer som tas med.

Lundell et al. (1999a) skriver om svårigheterna att finna dessa relevanta faktorer:

” To identify a definitive set of characteristics whilst maintaining a
common understanding among all different stakeholders is a diff icult (we
would say impossible) task” (Lundell et al., 1999a, kap 1.1)

Kapitel 4 presenterar nyligen presenterad metod som erbjuder stöd i processen att
utveckla ett utvärderingsramverk.

HurVad

Beslutsunderlag

Del som stöds av
utvärderingsramverket
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4. Metod för utveckling av utvärderingsramverk
Lundell et al. (1999a) har nyligen presenterat en metod för ta fram ett
utvärderingsramverk för bedömning av CASE-verktyg. Det är en kvalitativ metod,
som baseras på grundad teori. Det som är utmärkande för denna metod, är att det
resulterande ramverket baseras både på krav från organisationen och nutida tekniska
möjli gheter. Det finns heller inte någon fördefinierad lista med faktorer som bör ingå i
utvärderingsramverket. Lundell et al. (1999a) finner flera problem med fördefinierade
listor, och en del av dessa problem återges i följande kapitel.

4.1 Problem med a pr ior i-ramverk

ISO-standarden för utvärdering av CASE-verktyg (ISO, 1995) erbjuder stöd för hela
utvecklingsprocessen. Som stöd för att etablera ett utvärderingsramverk har ISO-
standarden en lista med kriterier som bör beaktas, och specificerar även hur faktorerna
är relaterade till varandra (Lundell et al., 1999a, kap. 1).

Ramage (1997) pekar på svårigheten med att använda ett fördefinierat ramverk,
eftersom det är svårt att veta vem ramverket är anpassat för.

"If we are evaluating according to some pre-defined criteria or objectives,
then whose criteria?" (Ramage, 1997, s. 777)

Som tidigare nämnts, har ISO-standarden (ISO, 1995) en fördefinierad lista med
utvärderingskriterier. Dock står det i ISO-standarden att det inte är troligt att en
utvärderare behöver använda alla faktorerna, samt att vissa faktorer, specifika för den
utvärderande organisationen, troligen måste läggas till li stan.

Karaktäristiskt för Lundell et als. (1999a) metod är att den, till skill nad från ISO-
standarden (ISO, 1995) inte använder ett a priori-ramverk, utan grundar ramverket i
det specifika organisatoriska kontextet (Lundell et al., 1999b). En av anledningarna är
att faktorerna lättare kan förstås av alla inblandade parter, vilket enligt Lundell et al.
(1998) är en viktig faktor för en lyckad utvärdering.

4.2 Metodens uppbyggnad

4.2.1 Baserad på grundad teor i

Metoden som ska analyseras är kvalitativ, och baserad på grundad teori. Det bli r enligt
Myers (1996) allt vanligare att grundad teori används för forskning inom
informationssystemsområdet. Den största skill naden mellan grundad teori och andra
metoder är teoribildningen, eftersom grundad teori betonar vikten av det kontinuerliga
samspelet mellan datainsamling och analys. Den data som samlas in och analyseras
styr den fortsatta datainsamlingen, vilken därför inte kan fastställa på förhand.

4.2.2 Översikt - metoden uppdelad i två faser

Metoden är uppdelad i två faser. Målet är, enligt Lundell et al. (1999a) att
utvärderingsramverket skall baseras på organisatoriska krav och på organisatoriska
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insikter om möjli gheterna med den senaste CASE-teknologin.

Vidare, skriver Lundell et al. (1999a), är metoden cyklisk, vilket framgår av figur 6.
Det innebär att fas 1 och fas 2 genomförs flera gånger, till s ramverket anses vara
stabilt . Ramverket kan anses vara stabilt när mer data påförs till fas 1, men ramverket
ändå inte förändras.

Metoden är inte sekventiell , utan alla aktiviteter kan påverka och trigga andra
aktiviteter. Lundell et al. (1999a) menar att detta är utmärkande för kvalitativa
metoder.

Figur 6: Översikt av metoden (streckad ruta)

Fas 1, datainsamling och analys, tar fram faktorer, relevanta för organisationen, till
ramverket, och fas 2 ger ramverket realism och precision (Lundell et al., 1999a). Fas 2
fungerar dessutom som ett explorativ fas, och kan därmed ge ny data till fas 1, vilket
figur 6 visar. Ramverket som metoden leder fram till används som grund för en full
utvärdering.

4.2.3 Fas 1

Målet med metodens första fas är att finna de faktorer som bör ingå i
utvärderingsramverket. Faktorernas relevans för den organisation som skall utföra
utvärderingen säkerställs genom att faktorerna grundas på empiriska studier
genomförda i organisationen. Som figur 7 visar så används med fördel ett antal olika
typer av datakällor, såsom intervjuer och dokumentstudier, för att kunna studera
organisationen från olika perspektiv.

Lundell et al. (1999a) skriver att fas 1 av metoden innebär att forskaren söker efter
möjli ga kategorier och mönster i den insamlade datan, i syfte att finna faktorer till
utvärderingsramverket. Som en följd av att metoden är baserad på grundad teori är det
viktigt att inte försöka ” passa in” datan i fördefinierade kategorier, utan istället låta
det insamlade materialet styra vilka kategorier (faktorer till ramverket) som växer
fram.

DATA

RAMVERK

Fas 2Fas 1

Full utvärdering
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Figur 7: Olika typer av datakällor används och sammanställs i metodens första fas

Ytterligare en följd av att metoden är baserad på grundad teori, skriver Lundell et al.
(1998), är att det inte på förväg går att fastställa det datamaterial som skall studeras.
Detta är en stor skill nad jämfört med kvantitativa metoder, där hela
datainsamlingsprocessen planeras i förväg. Lundell et al. (1998) betonar i stället
vikten av att forskaren är öppen och låter det framväxande ramverket styra den
fortsatta datainsamlingen.

Lundell et al. (1999a) skriver att fas 1 av metoden kan delas upp i två aktiviteter,
nämligen open coding och selective coding. Open coding innebär att forskaren söker
efter begrepp, så kallade faktorer till det framväxande ramverket. Selective coding är
en mer fokuserad process där syftet är att relatera de funna faktorerna till varandra.
Genom att se hur faktorerna påverkar varandra, ökar förståelsen av varje faktors
innebörd.

4.2.4 Fas 2

Medan fas 1 syftar till att ge ramverket relevans, är fas två till för att ge precision och
realism. Fas 2 innebär att resultatet av fas 1, det preliminära utvärderingsramverket,
används för att studera att antal moderna CASE-verktyg. Lundell et al. (1999b)
skriver att syftet dels är att abstrakta krav från fas 1 konkretiseras och förs ned till
realistiska och konkreta krav som kan ställas på CASE-verktygen, men även att en
analys av CASE-verktygen kan ge ytterligare idéer om vad som är möjli gt med
moderna teknik.

Dokument

Intervjuer

Observationer

Preliminärt

ramverk
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5. Problembeskr ivning

5.1 Vad är problemet?

Det finns idag ingen koncensus i forskarkretsar om vad som utmärker kvalitativa
designtransformationer. Det är sådana faktorer, det vill säga egenskaper hos ” goda”
transformationer som ett utvärderingsramverk för utvärdering av
designtransformationer bör innehålla.

Metoden som presenterats av Lundell et al. (1999a) är utvecklad för utvärdering av
CASE-verktyg. Metoden föreskriver att utvärderingsramverket baseras på empiriska
studier, medan det ramverk som detta arbete tar fram grundas i den litteratur som
finns om designtransformationer. Dock, metodens teoretiska bas, grundad teori,
erkänner litteraturstudier som en möjli g källa till datamaterial.

Problemområdet är också delvis annorlunda. Metoden är utvecklad för CASE-verktyg,
medan designtransformationer är en funktion som ofta, men inte nödvändigtvis, utförs
med hjälp av CASE-verktyg. Författaren syftar med arbetet att precisera metodens
till ämpning på det delvis nya området, och därigenom kunna dra slutsatser om
metodens lämplighet.

5.2 Arbetssätt

Metoden av Lundell et al. (1999a) är som tidigare nämnts uppdelad i två faser. Fas ett
innebär insamling och analys av data som bör ingå i utvärderingsramverket. I stället
för att grunda ramverket i en specifik organisation, som metoden föreskriver, kommer
utvärderingsramverket i detta arbete att grundas i litt eraturen. Målsättningen är att fas
1 resulterar i en syntes av litteratur om designtransformationer, vilket framgår i figur
8. Det är inte självklart att de olika källorna är överens om vad som är ” goda”
egenskaper hos designtransformationer, något som metoden beaktar.

Figur 8: Fas 1 resulterar i en syntes av rapporterad litteratur

Fas två i metoden tar det preliminära ramverket från fas ett och applicerar det på ett
antal moderna CASE-verktyg. Syftet är att förfina ramverket, dels genom att
konkretisera faktorerna i ramverket, men också genom att en analys av verktygen kan
ge ytterligare idéer om vad som är möjli gt med modern teknik. Till skill nad mot
tidigare till ämpningar av metoden genomförs fas 2 som en laboratorieundersökning.

Preliminärt

ramverkSystematisk
sammanslagning
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5.3 Specificerat problem

Detta arbete undersöker en metod av Lundell et al. (1999a) genom att överföra och
till ämpa den på ett delvis annat problemområde än vad metoden ursprungligen är
framtagen för.

Problemet kan separeras i två delar, där det överordnade problemet är detaljering av
metodens till ämpning på det delvis nya problemområdet. För att kunna analysera
metoden måste den preciseras, vilket kommer att göras genom att metoden till ämpas.

En lyckad till ämpning av metoden resulterar i ett utvärderingsramverk.. Eftersom det
idag inte finns en koncensus om vad som utmärker ” goda” designtransformationer,
kan ramverket vara värdefullt i sig självt. Framtagande av ett utvärderingsramverk för
designtransformationer är det underordnade problemet.

5.3.1 Avgränsningar

Fahrner och Vossen (1994) tar upp tre typer av designtransformationer, nämligen
forward- och reverse engineering, samt mellan modeller på samma abstraktionsnivå.
Denna sista typ bortses från i detta arbete. Detta eftersom dagens CASE-verktyg oftast
inte erbjuder något stöd för denna typ av transformering. Dessutom kan det diskuteras
om detta är en designtransformation, eftersom abstraktionsnivån på modellen är den
samma före och efter transformationen.

Ytterligare en avgränsning gäller mellan vilka modeller som transformeringarna
kommer att studeras. I kapitel 1.2 diskuteras olika abstraktionsnivåer. Detta arbete
bortser från extremerna åt båda håll (mycket respektive lite formell modell ), och
fokuserar på transformationer mellan konceptuella (exempelvis ER-scheman) och
logiska modeller (exempelvis SQL-scheman).

5.3.2 Förväntat resultat

Eftersom förutsättningarna för detta arbetet skilj er sig något mot de som metoden
(Lundell et. al., 1999a) är framtagen för, tror författaren att metoden kommer att
behöva anpassas efter de nya förutsättningarna, men inte mer än att den fortfarande är
lämplig på problemområdet.

Preciseringen (till ämpningen) av metoden kommer att resultera i ett
utvärderingsramverk för designtransformationer. Ramverket bli r en syntes av
teoribildningen som rapporterats inom området designtransformationer. Dessutom
innebär metodens till ämpning att ramverket även baseras på nutida teknik, det vill
säga hur moderna CASE-verktyg stödjer designtransformationer. Detta ger ett
ramverket en “ bas” i teorin, samtidigt som aspekter hos moderna CASE-verktyg
beaktas.
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6. Till vägagångssätt

6.1 Undersökningsmetod

Det sätt som forskaren samlar in data på kan kallas undersökningsmetod.
Undersökningsmetoden ska vara en hjälp för forskaren att komma fram till
information som löser den givna problemställningen. Myers (1996) skriver att det
finns flera olika undersökningsmetoder, och de lämpar sig för att lösa olika typer av
problem.

6.1.1 Klassificering av undersökningsmetoder

Det vanligaste sättet att klassificera undersökningsmetoder är enligt Myers (1996) att
skilj a på kvantitativa respektive kvalitativa metoder. Patel och Davidsson (1994)
kallar metoder som bearbetar information i numerisk form för kvantitativa, medan de
metoder som bearbetar textmaterial kallas för kvalitativa. Myers (1996) skriver att
trots att de flesta forskare arbetar antingen kvantitativt eller kvalitativt, kan metoderna
kombineras, vilket kallas för triangulering. Myers (1996) nämner flera andra sätt att
klassificera undersökningsmetoder, exempelvis som subjektiva eller objektiva.

Patel och Davidsson (1994) menar att ambitionen med kvalitativ forskning är att
försöka förstå och analysera helheten, och ge en djupare förståelse av det som studeras
än vad som uppnås vid kvantitativa studier. Författarens syfte med detta arbete är att
analysera en metod för utvecklande av utvärderingsramverk. Avsikten är inte att nå
några statistiska resultat, varför ett kvalitativt angreppsätt enligt författaren är det
lämpligaste.

6.1.2 Underliggande perspektiv

Oavsett om undersökningsmetoden klassificeras som kvalitativ eller kvantitativ,
påverkas den av det underliggande perspektivet. Orlikowski och Baroudi (1991)
beskriver tre olika perspektiv, vilka redogörs för kort nedan.

(a) Positivistiskt perspektiv

Myers (1996) skriver att den positivistiske forskaren antar att verkligheten är objektivt
given, och att den kan beskrivas i mätbara enheter, helt oberoende av betraktaren
(forskaren).

Författaren anser att detta kan jämföras med systemteorins uppdelning av mjuka
respektive hårda synsätt (se vidare Flood och Carson, 1993, s. 97). Flood och Carson
(1993) skriver att det hårda synsättet präglas av objektivitet: en situation har en sann
beskrivning. Det mjuka synsättet betonar i stället pluralism, olika personer upplever
en situation på olika sätt. Positivismen motsvaras då av det hårda synsättet, eftersom
positivisten anser att verkligheten objektivt kan beskrivas.

Patel och Davidsson (1994) skriver att positivismen ursprungligen kommer från den
empiriskt naturvetenskapliga traditionen.
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(b) Interpretativt perspektiv

Den filosofiska grunden för interpretativ forskning är enligt Myers (1996)
hermeneutiken, vilken enligt Patel och Davidsson (1994) är positivismens raka
motsats. De skriver vidare att hermeneutik kan översättas med tolkningslära, och från
början var en metod för tolkning av bibeltexter. Denna har nu utvecklats till ” en
existentiell filosofi som syftar till en förståelse av den mänskliga existensens
grundbetingelser” (Patel och Davidsson, 1994, s. 25). I jämförelse med systemteorins
uppdelning mellan hårda och mjuka synsätt, anser författaren att det interpretativa
synsättet motsvaras av den mjuka synen, eftersom olika tolkningar betonas.

Hermeneutiken, enligt Patel och Davidsson (1994), är ofta grunden i kvalitativa
metoder, och förespråkar en forskarroll som är subjektiv, engagerad och öppen.
Forskaren studerar fenomen utifrån sin egen erfarenhet, vilken ses som en till gång,
och inte som ett hinder. Där positivisten står för reduktionism, står den hermeneutiske
forskaren för holism, dvs antar att helheten är större än summan av dess ingående
delar.

Myers (1996) skriver att de intrepretativa metoderna fokuserar på att ge en förståelse
av det studerade fenomenets kontext, och hur fenomenet påverkar och påverkas av
kontexten.

(c) Kr itiskt (critical) perspektiv

Kritisk forskning, enligt Myers (1996), antar att den sociala verkligheten är historiskt
baserad, och att den är skapad och skapas av människor. Även om vilj an finns att
förändra verkligheten hos individen, så begränsas handlingsförmågan av sociala,
kulturella och politi ska hinder. Målet med den kriti ska forskningen är att belysa dessa
hinder, och bryta deras dominans.

6.1.3 Val av lämpligt perspektiv

Det är enligt Myers (1996) vanligt att kvalitativ forskning automatiskt förväntas
innebära interpretativa studier. Myers (1996) pekar dock på flera forskningsrapporter,
som alla har ett kvalitativ till vägagångssätt, men helt olika perspektiv används, så
även det positivistiska.

För detta arbete anser dock författaren att det interpretativa perspektivet är det
lämpligaste. Arbetet innebär att forskaren (författaren) gör en egen, systematisk
tolkning av det datamaterial som samlas in. De finns inte ett givet resultat, och det är
inte garanterat att resultatet bli r det samma, om författaren genomför samma studie
igen. Detta skriver Maxwell (1996) är utmärkande för alla kvalitativa studier.

6.2 Möj liga undersökningsmetoder

Nedan redogörs för tänkbara undersökningsmetoder för att lösa den problemställning
som tidigare presenterats i arbetet. Patel och Davidsson (1994) menar att valet av
undersökningsmetod bör baseras på det problem som undersökningen försöker
lösa/besvara. Alltså givet problemställningen finns det ett fåtal undersökningsmetoder
som är lämpliga. Maxwell (1996) skriver dock att valet ofta görs på mer subjektiva
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grunder, t.ex. att den enskilde forskaren föredrar kvalitativt arbete. Maxwell (1996)
fortsätter att det varken är möjli gt, eller för den delen nödvändigt, att ta bort personlig
påverkan, men betonar vikten av att vara medveten om den påverka på
undersökningens resultatet som bli r följden.

Det finns flera faktorer som påverkar valet av undersökningsmetod i detta arbete, där
de två viktigaste är:

a) Metoden som ska analyseras är nyutvecklad och därmed till ämpad endast ett fåtal
gånger.

b) Metoden prövas på en annat, delvis nytt problemområde än vad den ursprungligen
utvecklats för.

I den genomgång av tänkbara undersökningsmetoder som följer, beskrivs vilka
konsekvenser dessa två faktorer får för varje angreppssätt.

6.2.1 Intervju och enkätundersökningar

Patel och Davidsson (1994) skriver att en enkätundersökning genomförs på en större
avgränsad grupp. Undersökningen kan ge lite information om ett stort antal variabler,
eller mycket information om ett litet antal variabler, beroende på frågeformulärets
utformning.

Problemet med en intervju eller enkätundersökning i fallet med att undersöka metoden
av Lundell et al. (1999a) är att metoden är nyutvecklad, och därmed inte vida spridd.
Det skulle därmed innebära problem att samla en till räckligt stor undersökningsgrupp
för att kunna genomföra en enkätundersökning. Ytterligare ett problem är att metoden
testas på ett delvis nytt problemområde, det finns alltså inga intervjuobjekt som kan
uttala sig om metodens lämplighet på problemområdet. Detta skulle minska
undersökningens validitet.

6.2.2 Litteraturstudier

Dokument beskrivs av Patel och Davidsson (1994) som information som nedtecknats
och tryckts, exempelvis register, litteratur och tidningar, men även film, bilder och
Internet-sidor.

Viktigt när litteraturstudier (jämställs i denna rapport med dokumentstudier) används
som metod för att lösa ett undersökningsproblem, skriver Patel och Davidsson (1994),
är att få ett objektivt urval av litteratur. Urvalet bör ge en helhetsbild och belysa
problemområdet från flera synvinklar. Det är också viktigt att forskaren intar ett
kriti skt förhållningssätt till dokumenten, för att bland annat bedöma författarens
trovärdighet och objektivitet, varför dokumentet till kommit, när och hur det skapats
osv. För att inte riskera en snedvriden analys, bör också fakta som motsäger
undersökningens resultat presenteras.

Litteraturstudier har redan använts av författaren som ett sätt att närma sig
problemområdet, eftersom området huvudsakligen var nytt för författaren. Författaren
har studerat designtransformationer, utvärderingar samt självklart den metod som ska
analyseras. En del av det arbete återfinns i den bakgrund till problemställningen som
ges i rapporten, men det mesta av studierna ses som nödvändigt förarbete, och återges
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därför inte explicit i rapporten.

Som ett sätt att lösa rapportens problemställning förefaller litteraturstudier dock
mindre lämpade. Återigen beror det på de två faktorer som redan listats: metoden är
nyutvecklad och den testas på ett nytt område. Det finns ännu inte mycket litteratur
om metoden, och det material som nu finns är i huvudsak skrivet av utvecklarna av
metoden. Detta gör att kravet på objektivitet och att olika synsätt på problemet
presenteras, vilket Patel och Davidsson (1994) betonar vikten av, inte kan uppfyllas.
Det finns helt enkelt inte till räckligt med material.

En möjli g lösning är dock att genom studie av den teoretiska grund som metoden
bygger på, samt studie av litteratur skriven om problemområdet designtrans-
formationer, dra slutsatser om metodens lämplighet. Författaren finner dock att en
sådan undersökning skulle bli allt för teoretisk eftersom det vore mycket svårt att
förutsäga metodens kvalitativa förlopp, och därmed resultat.

6.2.3 Fallstudie

Till skill nad från exempelvis en surveyundersökning, genomförs enligt Patel och
Davidsson (1994) en fallstudie på en mindre avgränsad grupp. De skriver vidare att ett
” fall ” kan vara en individ, en organisation eller en situation. Myers (1996) skriver att
en fallstudie är den vanligaste metoden vid kvalitativa undersökningar.

Ett av de områden som bäst lämpar sig för fallstudier, menar Patel och Davidsson
(1994), är att studera processer och förändringar. De tekniker som främst används för
datainsamling vid en fallstudie, är enligt Myers (1996) intervjuer och litteraturstudier.
Nackdelen med en fallstudie jämfört med en survey, är att det studerade underlaget är
för litet för att några långtgående generella slutsatser skall kunna dras av resultatet.
Fördelen är att varje aspekt kan studeras mer ingående, vilket främjar
helhetsförståelsen.

Den metod som detta arbete ska analysera kan ses som ett ” fall ” . Metoden analyseras
ingående, vilket görs genom att den till ämpas. Wyenkoop och Russo (1997) skriver att
action research utmärks av att forskaren aktivt deltar i det fenomen/händelse som
studeras. Detta skulle bli fallet, eftersom författaren analyserar den egna till ämpningen
av metoden, och utifrån denna drar slutsatser om lämpligheten. Vanligen avses med
action research empiriska studier, medan denna till ämpning bli r i litt eraturen.
Fördelen med detta är att informationsmaterialet inte ändras under tiden
undersökningen fortgår.

En fara med egen till ämpning av metoden är att forskaren (författaren) påverkar
resultatet i mycket hög grad, eftersom forskaren är en del av det som studeras. Detta är
dock inte unikt för action research, utan gäller enligt Patel och Davidsson (1994) för
all kvalitativ forskning. Maxwell (1996) betonar vikten av att vara medveten om detta,
för att kunna anpassa undersökningen och minimera påverkan på forskningsresultaten.

6.2.4 Laborator ieexperiment

Laboratorieexperiment utmärks, skriver Wynekoop och Conger (1991), av att det
studerade fenomenet undersöks i en av forskaren konstruerad miljö. Detta ger att mer
precisa mätmetoder kan användas, samt det är lättare att upprepa (replicabilit y)
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undersökningen eller experimentet.

Forskaren har mer kontroll över rörliga variabler som påverkar resultatet (exempelvis
kan forskaren bortse från att personliga åsikter kan förändras), vilket ger att “ samma“
fenomen studeras under hela undersökningen. Den konstruerade miljön är dock också
en av nackdelarna med metoden, eftersom genraliserbarheten begränsas av att
fenomenets kontext bortses ifrån.

6.3 Jämförelse och analys samt val av undersökningsmetod

Det faktum att området är outforskat pekar lämpligen på ett kvalitativt angreppsätt,
eftersom dessa enligt Patton (1987) är anpassade för att utforska nya områden. Vidare,
att det inte finns tidigare forskning och teorier om problemet, gör enligt Patel och
Davidsson (1994) valet av det induktiva arbetssättet självklart. Det finns ju inga
teorier att basera några hypoteser på innan arbetet utförs.

Det finns flera skäl till att författaren anser en egen till ämpning av metoden vara det
rimligaste alternativet för att analysera metodens lämplighet på problemområdet. Det
första skälet rör bristen på litteratur. Det lill a urval av litteratur som berör metoden
explicit är begränsat, samt i de flesta fall skrivet av utvecklarna (Lundell et al., 1999a)
av metoden. Detta anser författaren innebär att problemområdet inte kan belysas
objektivt, eftersom olika synsätt inte kan presenteras i litt eraturen, vilket Patel och
Davidsson (1994) menar är mycket viktigt.

Problemet med intervju/enkätundersökning är att metoden är så pass ny, och lite
till ämpad. Det är svårt att finna intervjuobjekt för en undersökning, och dessutom är
metoden överförd till ett nytt problemområde, vilket ytterligare försvårar en
intervjuundersökning.

Författaren anser att en den valda undersökningsmetoden kan benämnas som
” teoretisk fallstudie” . Patel och Davidsson (1994) skriver att fallstudien är mycket
lämplig för att studera processer, vilket stämmer väl in på problemställningen, som
innebär analys av metod. Till skill nad från vad som vanligen avses med en fallstudie,
nämligen empirisk undersökning, genomförs studien i litt eraturen, därav benämningen
” teoretisk” fallstudie.

Till ämpningen av metoden innebär att flera undersökningsmetoder används. Fas 1 i
metoden genomförs som en litteraturundersökning. Fas 2, som ursprungligen är en
empirisk testning av CASE-verktyg, läggs upp som ett laboratorieexperiment.
Skill naden mot ” vanliga” laboratorieexperiment är att fas 1 ger ” input” till
experimentet. Detta ger att en helt artificiell kontext inte används (vilket Wynekoop
och Conger (1991) ser som ett problem med laboratorieexperiment), utan snarare en
kontext baserad på den litteratur som finns rapporterad om designtransformationer.

6.4 Planerad till ämpning av metoden

Arbetets huvudproblem är att precisera metodens till ämpning på ett delvis nytt
problemområde. Dock, resultatet av att till ämpa metoden av Lundell at al. (1999a),
vilket leder fram till ett utvärderingsramverk, är ett delmål i sig självt.

Författaren syftar med detta arbete att dels precisera metodens till ämpning på
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problemområdet, men även att finna en samling faktorer som kan användas för
utvärdering av designtransformationer.

6.4.1 Fas 1 i metoden

I tidigare till ämpningar av metoden har fas 1 genomförts som empiriska studier i en
specifik organisation. Detta arbete grundar i stället faktorerna i den litteratur som finns
skriven om designtransformationer.

Fördelen är att ramverket inte knyts till en enskild organisation, utan kan användas
som grund för olika organisationers utvärderingar. Lundell et al. (1999a) pekar dock
på faran med att använda ett fördefinierat (a priori) ramverk vid en utvärdering,
eftersom det är svårt att bedöma varje faktors relevans för den specifika
organisationen.

6.4.2 Fas 2 i metoden

Ursprungligen i metoden genomförs fas 2 som en empirisk undersökning i den
specifika organisationen. I detta arbete bli r det i stället i form av en
laboratorieundersökning. Fördelen är att beroende variabler kan kontrolleras, vilket
innebär att mer precisa mätmetoder kan användas, vilket ger ett tydligare resultatet.

Målet är att alla faktorer i det preliminära ramverket explorativt kan analyseras i fas 2,
för att ramverket ska bli så komplett som möjli gt.

Som tidigare nämnts så är metodens två faser cykliska, dvs att fas 1 och 2 genomförs
flera gånger, till s ramverket anses vara stabilt och effektivt. I detta arbete genomförs
dock endast en cykel, fas 1 följt av fas 2. En hel cykel måste genomföras för att
författaren ska kunna dra någon slutsats om huruvida fas 2 till för
utvärderingsramverket något, eller om det hade räckt med en ” vanlig”
litteraturundersökning.

Resultatet av en lyckad metodtill ämpning svarar mot detta arbetes underordnade
problem: att utveckla ett utvärderingsramverk för designtransformationer.

6.4.3 Aspekter som påverkar metodens till ämpning

Författarens erfarenhet av kvalitativt arbete, samt den metod som analyseras är
begränsade. Detta är ett problem, eftersom validiteten och trovärdigheten vid en
kvalitativ undersökningen enligt Patton (1987) beror på forskarens
kunnande/kompetens och metodologisk skicklighet. Detta är dock ett problem vid all
kvalitativ forskning skriver Patton (1987) vidare, eftersom forskaren är själva
” mätinstrumentet” .

Författaren har även ringa erfarenhet av CASE-verktyg, och inte någon som helst
erfarenhet av praktiskt arbete med dem. Detta är naturligtvis en brist, eftersom
utgången av fas 2 beror till stor del på författarens förmåga att analysera de specifika
CASE-verktygen.
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Valet av CASE-verktyg för fas 2 av metoden begränsas av ett antal faktorer:

• Pris – verktyget måste finnas gratis, eller till en ringa kostnad

• Till gänglighet – det måste vara möjli gt att enkelt få tag på verktyget, lämpligen
genom nedladdning från Internet
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7. Genomförande

7.1 Fas 1: Finna relevanta faktorer och relatera dessa till varandra

Den initiala datainsamlingen och analysen grundades mycket på en rapport av Fahrner
och Vossen (1994), vilken behandlar transformeringar mellan konceptuella och
logiska modeller. I rapporten beskrivs ett antal egenskaper vilka kan användas för att
jämföra och utvärdera transformationer mellan modeller.

För att inte begränsas till vad som togs upp i rapporten av Fahrner och Vossen (1994),
studerade författaren också flera rapporter som behandlade konkret till ämpning av
designtransformationer (exempelvis Monk et al., 1995 och Missaoui et al., 1996).
Syftet var att finna vad designtransformationer användes till i praktiken.

Lundell et al. (1999a) betonar vikten av att inte använda ett a-priori ramverk, det vill
säga studera fenomenet med givna ramar, och försöka analysera in datamaterialet i
färdiga kategorier. Genom att studera designtransformationer från olika synsätt
(praktiskt och teoretiskt) försökte författaren skapa en översikt av problemområdet,
utan att använda något synsätt som det ” givna” .

7.1.1 Initial analys

Efter att ha studerat det initiala datamaterialet, fann författaren ett antal centrala
begrepp. Ett exempel är något som Fahrner och Vossen (1994, s. 219) kallar
information preservation. Det innebär att allt som kan uttryckas i källschemat också
kan uttryckas i målschemat.

Friscorapporten (Frisco, 1996, s. 63) talar om ekvivalenta modeller. Två modeller, A
och B, sägs vara ekvivalenta om A förlustfritt kan transformeras till B, samt att även
den omvända ordningen gäller. Två ekvivalenta modeller antas ha exakt samma
informationsmängd, vilket inte förutsätts av Fahrner och Vossens (1994) begrepp
information preservation. De menar i stället att målschemat inte får innehålla mindre
information än källschemat.

Chiang et al. (1995, s. 64), går ett steg längre än Fahrner och Vossen (1994), och
menar att mer information i källschemat både är möjli gt och önskvärt. De skriver att
exempelvis ett ER-schema kan ge bättre överblick av det som representeras än vad ett
SQL-schema kan visa. Därför kan då målschemat sägas innehålla mer information än
källschemat.

Denna faktor har författaren valt att kalla informationsbevarande. En transformation
är informationsbevarande om minst allt som kan utläsas i källschemat också kan
utläsas i målschemat.

7.1.2 Kvali tetsfaktorer

En annan faktor som tas upp i Fahrner och Vossen (1994, s. 219) är quality of the
resulting schema. De skriver att det finns många olika kriterium för att bedöma
schemakvalité, men de tre viktigaste är huruvida schemat är korrekt, minimalt och
normaliserat.
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Just begreppet korrekthet återfinns i en rapport av Liddle et al. (1995). De separerar
begreppet i syntaktisk och semantisk korrekthet. Med syntax avses om schemat är
uppbyggt korrekt med avseende på till åtna kombinationer i modelleringsspråket,
medan semantik rör förhållandet mellan verklighet och modell , det vill säga om
modellen är en korrekt representation av verkligheten.

Pragmatisk kvalitet, skriver Liddle et al. (1995), avser förhållandet mellan modell och
tolkning. Det vill säga till vilken grad modellen förstås av användaren. Detta avgörs
av den tänkta användarens erfarenhet av modeller och modelleringsspråk. Den
pragmatiska kvalitén kan alltså inte bedömas utan att bedömaren vet vem modellen är
avsedd för. Andersen (1994) skriver att ett ” enkelt” modelleringsspråk skapar
modeller som är lätta att förstå, men de har å andra sidan begränsad uttrycksfullhet.

Fahrner och Vossen (1994) skriver att ett schema är minimalt om all i cke önskvärd
redundans är eliminerad. Med ett normaliserat schema avser de att schemat uppfyller
någon av de välkända normalformerna. Rauh och Stickel (1995) betonar detta, och
skriver att normalisering är en viktig teknik för att öka ett schemas kvalitet.

Författaren har utifrån ovanstående material urskilt faktorerna kvali té på
målschemat, korrekthet, normaliserat samt minimalt. Kvalitén på målschemat
påverkas av dess korrekthet, om det är normaliserat samt om schemat är minimalt.
Den tidigare funna faktorn informationsbevarande påverkar också målschemats
kvalité, eftersom den avgör målschemats överensstämmelse med källschemat.

7.1.3 Anpassa form på målschemat

För att kunna anpassa målschemat efter olika användares erfarenhet, och därmed
uppnå högre pragmatisk kvalitet, är det alltså viktigt att kunna välja vilket
modelleringsspråk målschemat ska uttryckas i. Fahrner och Vossen (1994) skriver att
språket även avgör komplexiteten på transformeringen. De menar att ju mer komplexa
strukturer som kan uttryckas i målschemat, desto mer komplicerad bli r
transformeringen. Chiang et al. (1995) skriver att modelleringsspråket som väljs för
att representera målschemat bör ha till räcklig uttrycksfullhet för att korrekt kunna
återge källschemat. Med uttrycksfullhet avses enligt Friscorapporten (Frisco, 1996)
vilka olika typer av begrepp som kan modelleras, samt i vilket antal de kan
representeras.

Författaren har utifrån detta tagit fram faktorn möj liga målscheman, vilket innebär de
modelleringsspråk som stöds av transformeringsprocessen. Om målschemat inte är
till räckligt uttrycksfullt för att kunna återge all i nformation som finns i källschemat,
exempelvis komplexa strukturer, påverkas den tidigare funna faktorn
informationsbevarande. Detta är ett vanligt problem, skriver Fahrner och Vossen
(1994), eftersom olika modelleringsspråk har varierande byggstenar och till åtna
strukturer. Informationsbevarande innebär att målschemat ska kunna representera allt
som källschemat representerar, varför valet av målschema är en viktig aspekt som bör
beaktas.

7.1.4 ” Input” till transformeringen

Författaren har tidigare funnit att målschemat är en viktig bedömningsgrund för
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designtransformationer. Med antagandet att källschemat också är en viktigt aspekt,
sökte författaren specifikt på information om källscheman.

Fahrner och Vossen (1994) skriver exempelvis att det finns ett flertal varianter på ER-
notationen, såsom ECR, ECR+ och EER (se Elmasri och Navathe, 1994, för vidare
beskrivning). Eftersom varianterna skilj er sig åt i fråga om komplexiteten på de
strukturer som stöds (exempelvis generalisering och aggregation), är det viktigt att
veta vilka modeller som kan transformeras med en viss transformeringsmetod och ett
specifikt CASE-verktyg.

Författaren har valt att kalla denna faktor möj liga källscheman, och avser med detta
alla de format (modelleringsspråk) som källschemat kan vara uttryckt i. Möjli ga
källscheman styr vilka scheman som kan transformeras, eftersom en
transformeringsmetod inte kan analysera ett okänt modelleringsspråk.

7.1.5 Automatisering och källor

Fahrner och Vossen (1994) har user involvement som en egenskap för att bedöma
transformationer, och skriver vidare att reverse engineering inte helt kan
automatiseras, en uppfattning som också stöds av Chiang et al. (1995). Chiang et al.
(1995, s. 65) skriver vidare att en reverse engineering process bör beakta tre källor till
information, nämligen:

1) Information som kan utvinnas direkt från DBHS, såsom det exekverbara schemat

2) Maskinanalyserbara källor, såsom datainstanser, frågor, andra datorprogram som
använder databasen m.m.

3) Genom att fråga/interagera med en kunnig användare

Utifrån detta står det klart att viss interaktion med användaren är en nödvändighet.
Dock, om all i nformation uppnås genom interaktion med användaren i stället för
automatiskt, vad är då nyttan med en datoriserad transformeringprocess? Det är därför
av intresse att bedöma transformeringens grad av automatisering.

Vilka källor som beaktas, skriver Chiang et al. (1995) påverkar
transformeringsprocessens resultat, det vill säga om processen återfinner all den
information som finns i källschemat. Författaren relaterar detta till faktorn
informationsbevarande, vilken rör informationsförhållandet mellan två modeller som
transformerats. Om transformeringsmetoden inte finner alla relationer och strukturer i
källschmemat, kan självklart inte transformeringen till målschemat vara
informationsbevarande.

Fullständighet, skriver Chiang et al. (1995), rör hur stor del av källschemats strukturer
och relationer som transformeringsmetoden upptäcker. Detta är beroende av vilka
källor som beaktas vid transformeringen. Om exempelvis en metod för reverse
engineering inte interagerar med användaren, anser både Fahrner och Vossen (1994)
samt Chiang et al. (1995) att det resulterande målschemat inte är komplett.

Fahrner och Vossen skriver att de flesta transformeringsmetoder kräver att
källschemat uppfyller vissa krav, såsom unika namn, nycklar till gängliga, normaliserat
i någon form m.m. Chiang et al. (1995) skriver att detta är ett problem, framför allt
vid reverse engineering, eftersom syftet med reverse engingeering ofta är att
källschemat inte uppfyller sådana krav. Om transformeringsmetoden kräver mycket
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information som input, så måste informationen oftast tas fram manuellt , vilket då
påverkar processens automatiseringsgrad.

Författaren har från ovanstående funnit följande faktorer: Grad av automatisering,
nödvändiga förutsättningar  samt källor som beaktas vid transformering. Graden
av automatisering styrs av transformeringsmetodens nödvändiga förutsättningar, samt
vilka källor som beaktas i processen (grad av användarmedverkan). De källor som
beaktas påverkar den information som kan återfinnas i ett källschema, varför faktorn
informationsbevarande påverkas av vilka källor som beaktas.

Fahrner och Vossen (1994) skriver att om en transformering tar hänsyn till specifika
operationer som ska utföras på databasen, kan databasens effektivitet öka. Det är alltså
önskvärt att kunna optimera schemat efter vad databasen ska användas till . Författaren
kallar denna faktor för hänsyn till operationer.

7.1.6 Vanliga problem vid transformationer

Chiang et al. (1995) tar upp ett antal problem som är vanliga vid transformeringar.
Nedan listas ett antal av dessa problem.

• attribut har inkonsistenta namn

• relationer är inte normaliserade

• synonymer och hononymer

• relationer utan nycklar

• felaktiga datainstanser

Kudrass et al. (1995) menar att problemet med synonymer ofta inträffar när olika
subsystem ska kombineras. De skriver att det är mycket svårt att utveckla algoritmer
som kan upptäcka synonymer, eftersom det kräver detaljerad domänkunskap. Chiang
et al. (1995) skriver att hononymer är ett mer ovanligt problem, eftersom det är föga
troligt att en term i en databas används i två helt olika betydelser.

Begreppet fullständighet har tidigare diskuterats, och det avser hur stor del av
källschemats relationer och strukturer som återfinns i målschemat. Med robustness
avser Chiang et al. (1995) hur metoden hanterar en situation som uppkommer när
källschemat innehåller strukturer som inte kan tolkas av transformeringsprocessen.
Ignoreras problemet, eller hjälper transformeringsmetoden användaren fram till den
lämpligaste lösningen, exempelvis i form av vägledande frågor?

Författaren har utifrån denna data funnit faktorn robusthet, vilken rör hur metoden
hanterar en problematisk situation i källschemat. Beroende på det sätt som
transformeringsmetoden löser det uppkomna problemet, påverkas graden av
automatisering. Detta eftersom interaktion med användaren förmodligen bli r
nödvändigt. Det påverkar också faktorn informationsbevarande, eftersom om inte alla
strukturer och relationer beaktas i källschemat, även de som är problematiska, kan inte
transformeringen vara informationsbevarande.

7.1.7 CASE-verktygen

Om ett CASE-verktyg används för transformeringen är det enligt Chiang et al. (1995)
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viktigt att kontrollera om den underliggande transformeringsmetoden är korrekt
implementerad i verktyget. Vidare konstaterar Chiang et al. (1995) att det är ett
område som kräver ytterligare forskning, och hänvisar även till forskning allmänt om
expertsystem.

7.2 Presentation av preliminär t ramverk

Nedan listas ramverket i punktform. Ordningen är alfabetisk.

� Användningsområde

� Graden av automatisering

� Hänsyn till operationer

� Informationsbevarande

� Korrekthet: semantik och syntax

� Kvalité på målschemat: även pragmatisk kvalitet

� Källor som beaktas vid transformering

� Minimalt

� Möjli ga källscheman

� Möjli ga målscheman

� Normaliserat

� Nödvändiga förutsättningar

� Robusthet

I figur 9 nedan visas hur faktorerna är relaterade till varandra. Detta arbete svarar mot
metodens selective coding. I figuren är faktorerna i ramverket representerade av
rektanglar. De streckade rutorna markerar en specifik del av en faktor. Exempelvis är
pragmatisk kvalitet en ingående del i faktorn kvalité på målschemat. Nedan ges en
teckenförklaring av de figurer som förekommer i grafen. Grafnotationen är inte given
i metoden, utan är framtagen av författaren.

Vanlig faktor Ingående
faktor

A B

Faktor A påverkar
faktor B

A B

Faktor A ingår i
faktor B
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Figur 9: Faktorernas relation till varandra.

7.3 Fas 2 i metoden

Syfte med fas 2 är ge ramverket precision och realism, samt att vara explorativt. Det
preliminära ramverket från fas 1 används för att studera ett antal moderna CASE-
verktyg, och utgången av denna pilotstudie används för att förfina ramverket.

I bilaga 1 återfinns de CASE-verktyg som användes under fas 2.

7.3.1 Explorativ analys

Nedan listas ramverket, och för varje faktor beskrivs hur författaren anser att den kan
undersökas och preciseras i CASE-verktygen. Därefter beskriv hur resultatet av
undersökningen utfallit .

Saknas i li stan gör de faktorer som är ” påverkade” , men inte ” påverkande” . Med detta
avser författaren att faktorn är beroende av någon annan faktor, men påverkar i sin tur
inte någon faktor. I figur 7 representeras de av att inga pilar går “ ut” från faktorn.
Genom att de faktorer som påverkar begreppet undersöks, behöver de inte testas
explicit. Dessa faktorer återfinns i kapitel 7.3.3.

• Hänsyn till operationer
Hur? Undersök om transformeringar i CASE-verktygen kan optimeras med
avseende på framtida operationer.
Undersökt: Ja, och författaren fann inget stöd för denna funktion i något av
CASE-verktygen. Författaren läste i de manualer som fanns till gängliga, sökte i
programmens verktygs-menyer, men fann inget som påvisade att det gick att
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specificera vilka operationer som skulle utföras på databasen.

• Minimalt
Hur? Undersök om CASE-verktyget kan eliminera oönskad redundans. Testas
genom att ett exempelschema med inbyggd redundans modelleras i CASE-
verktyget. Därefter testas om verktyget automatiskt kan “ rensa” schemat.
Undersökt: Nej, funktionen bygger på transformeringar, och författaren fick inte
funktionen importera/exportera schema att fungera i något av CASE-verktygen.
Författaren försökte under ett flertal dagar få funktionen att fungera, dels genom
att systematiskt läsa manualerna till verktygen, men också genom vanlig ” trial and
error” .

• Normaliserat
Hur? Kan CASE-verktyget normalisera målschemat.
Undersökt: Nej, funktionen bygger på transformeringar, och författaren fick inte
funktionen importera/exportera schema att fungera i något av CASE-verktygen. Se
punkten ovan.

• Korrekthet
Hur? Detta begrepp kan delas upp i syntaktisk och semantiskt korrekthet.
Syntax: Kan CASE-verktyget kontrollera schemat med avseende på korrekt
användning av modelleringsspråket?
Semantik: Stämmer målschemat med domänen.
Undersökt: Ja, alla CASE-verktygen stödjer syntaktisk kontroll av målschemat.
Semantisk korrekthet är däremot något som kräver en mänsklig bedömning. Det
rör heller inte själva transformationen, för om källschemat inte stämmer överens
med domänen, kan inte målschemat göra det heller.

• Möjli ga källscheman
Hur? Vilka källscheman kan CASE-verktyget hantera?
Undersökt: Ja, samtliga tre verktyg stödjer flertal olika DBHS.

• Möjli ga målscheman
Hur? Undersöka möjli gheten att välja format på målschemat.
Undersökt: Ja, de tre CASE-verktygen stödjer att flertal olika DBHS.

• Nödvändiga förutsättningar
Hur? Vilka krav måste källschemat uppfylla?
Testas genom att ett exempelschema transformeras och undersökaren ser vilka
krav som källschemat måste kompletteras med.
Undersökt: Nej, funktionen bygger på transformeringar, och författaren fick inte
funktionen importera/exportera schema att fungera i något av CASE-verktygen.

• Källor som beaktas vid transformering
Hur? Undersök om CASE-verktyget kan använda datainstanser, frågor och
liknande maskinanalyserbara data vid transformeringen. Testa även om
transformeringsmetoden interagerar med användaren.
Undersökt: Nej, funktionen bygger på transformeringar, och författaren fick inte
funktionen importera/exportera schema att fungera i något av CASE-verktygen.

• Robusthet
Hur? Undersöks genom att ett källschema, som medvetet innehåller några vanliga
problem vid designtransformationer, såsom inkonsistenta namn och felaktiga
datainstanser, transformeras. Undersök hur transformeringsmetoden hanterar dessa
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problem.
Undersökt: Nej, funktionen bygger på transformeringar, och författaren fick inte
funktionen importera/exportera schema att fungera i något av CASE-verktygen.

• Informationsbevarande
Hur? Undersöks genom att ett exempelschema transformeras. Ett alternativ är att
göra en mappning från konceptuell till l ogisk modell , och sedan direkt till baka till
den konceptuell modellen. Det resulterande schemat jämförs med orginalschemat,
och är transformeringen informationsbevarande skall det inte finnas några
skill nader. Ett annat alternativ vore att jämföra de av CASE-verktygen automatiskt
gjorda transfomeringarna, med en manuellt gjord transformering.
Undersökt: Nej, funktionen bygger på transformeringar, och författaren fick inte
funktionen importera/exportera schema att fungera i något av CASE-verktygen.

7.3.2 Faktorer som testas indirekt

Som tidigare nämnts så delades faktorerna upp i två grupper när de undersöktes i fas
2, och nedan följer de faktorer som var beroende av någon annan faktor, men som inte
påverkade någon faktor i sin tur.

� Användningsområde
Påverkas av möjli ga källscheman, nödvändiga förutsättningar och möjli ga
målscheman.

� Graden av automatisering
Påverkas av nödvändiga förutsättningar samt robusthet.

� Kvalité på målschemat
Påverkas av möjli ga målscheman, informationsbevarande, korrekthet,
normaliserat, minimalt och hänsyn till operationer.
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8. Analys

8.1 Fas 1 – Finna och relatera faktorer

8.1.1 Analys av datainsamlingen

Den initiala datainsamlingen baserades delvis på en rapport av Fahrner och Vossen
(1994), och deras refererade källor visade sig vara mycket svåra att finna. Eftersom
tidsschemat redan var pressat, så var det heller inget alternativ att beställa hem de
artiklar som inte fanns till gängliga på biblioteket. Grundad teori baseras på att
datainsamlingsprocessen inte är bestämd på förhand, utan styrs av det material som
analyseras. Därför är det viktigt att snabbt få tag i önskat material, för att
undersökningen skall kunna fortskrida.

Författaren utnyttjade fliti gt de fulltext-databaser som högskolebiblioteket
till handahåller, det vill säga databaser där de ingående artiklarna finns till gängliga i
sin helhet. Detta svarade mot kravet på snabb till gänglighet, och detta utan kostnad.
Ytterligare en fördel med de datoriserade databaserna, jämfört med manuell sökning,
är att de ofta erbjuder avancerade söktjänster, såsom sökning på nyckelord, titel eller
abstract. För den initiala datainsamlingen fann författaren snabbt över ett tiotal
artiklar som ansågs relevanta att studera, med hjälp av nyckelordssökning.

8.1.2 Problem

Patel och Davidsson (1994) skriver att en av de stora nackdelarna med litteraturstudier
är att det är tidskrävande. Detta visade sig också vara ett problem i detta arbete. Efter
att ha studerat det datamaterial som framkommit efter den initiala datainsamlingen,
visade sig endast ett fåtal av artiklarna vara relevanta. Författaren anser att detta
problem uppkom på grund av bristande erfarenhet av att analysera rapporter, och
därigenom möjli ghet att snabbt kunna avfärda icke relevant material.

8.1.3 Positiva erfarenheter

Open coding innebär att relevanta faktorer eftersöks i datamaterialet. Viktigt är att inte
studera datamaterialet utifrån givna referensramar. Författaren löste detta genom att
studera olika synsätt på designtransformationer, dels teoretiska men också rapporter
som behandlade konkret och praktisk till ämpning av transformationer.

Författaren anser att grundad teori lämpar sig särskilt väl för att systematiskt
sammanställa heterogena källor. Det nära samspelet mellan datainsamling och analys
innebär att till synes helt olika källor kan sammanfogas till en helhet. Källorna i detta
arbete anser författaren dock var mer homogena, varför direkta motsägelser i
datamaterialet aldrig hittades.

Den fas som gav mest anser författaren var selective coding, det vill säga processen
där ramverkets faktorer relaterades till varandra. Detta skapade en god översiktsbild,
och gav en djupare förståelse av varje faktors innebörd. Det är också bra att direkt
kunna se vilka andra faktorer som starkt påverkas av brister i en specifik faktor.

Ytterligare ett sätt att använda den graf som presenterats (figur 7) är att se vilka



Analys

32

faktorer som starkt påverkar den faktor som anses vara den viktigaste. Om exempelvis
faktorn informationsbevarande anses vara den primära, kan det i grafen utläsas att den
påverkas starkt av faktorerna möjli ga källscheman, robusthet och källor som beaktas
vid transformeringen. Dessa faktorer måste därmed också beaktas för att den primära
faktorn ska kunna uppfyllas.

8.1.4 Preliminär t ramverk

Det preliminära ramverket som fas 1 resulterade i anser författaren till kommit genom
en korrekt till ämpning av den metod som detta arbete analyserar. Ramverket är en
syntes av rapporterad litteratur om designtransformationer. Relationerna mellan
faktorerna är klart definierade, varför författaren anser genomförandet av fas 1 i
metoden som lyckat.

8.2 Fas 2 i metoden

Ett viktigt mål med fas 2 är att undersöka vilket stöd CASE-verktygen som undersöks
erbjuder för de framtagna faktorerna. Författaren planerade därför att testa samtliga
faktorer i ramverket, eftersom CASE-verktygen bör studeras utifrån det preliminära
ramverket.

Fas 2 visade sig dock vara problematisk, och problemen rörde CASE-verktygens
funktionalitet. Källan till problemet återfinns dels i verktygen, men framför allt i
författarens tidigare bristande erfarenhet av CASE-verktyg. En aspekt som påverkade
fas 2 var att de undersökta CASE-verktygen var demoversioner, vilket bland annat
innebar:

• bristande manualer

• bristande funktionalitet: det gick ej att spara modeller och programmen hanterade
ett begränsat antal entiteter och attribut.

Eftersom författaren inte hade tidigare erfarenhet av CASE-verktyg innebar den första
punkten mest problem. De problem som uppstod kunde inte lösas genom att studera
manualerna till programmen, varför utgången av fas 2 inte blev helt lyckad. Följden
blev att endast ett fåtal faktorer har kunnat testas i pilotstudien, varför fas 2 ej
genomförts på ett sätt som den analyserade metoden föreskriver.

8.3 Sammanfattning

Fas 1 har enligt författaren genomförts på det sätt som metoden föreskriver. Ett
preliminärt ramverk har presenterats, vilket användes som input till fas 2. Fas 2 i den
analyserade metoden har ej kunnat genomföras på ett till fredsställande sätt, beroende
på problem med de undersökta CASE-verktygen.
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9. Slutsatser och diskussion

9.1 Slutsatser

Problemställningen i detta arbete är uppdelad i ett överordnat och ett underordnat
problem. Det överordnade problemet innebar en precisering av metoden på ett delvis
nytt problemområde, och det underordnade problemet är att utveckla ett
utvärderingsramverk för designtransformationer.

Författaren anser att det underordnade problemet har uppnåtts, trots att fas 2 i den
undersökta metoden inte genomförts på ett till fredsställande sätt. Ett
utvärderingsramverk har presenterats, och ramverket är en syntes av litteratur om
designtransformationer. Ramverket kan i sin nuvarande form praktiskt användas för
att bedöma designtransformationer. Dock är det mycket svårt att validera ramverket.
En möjli ghet vore att låta ett antal forskare, väl insatta i ämnet, studera ramverket, och
sedan bedöma dess trovärdighet.

Det är då mer frågetecken kvar kring arbetets huvudfråga. Klart är att metoden har
kunnat till ämpas och preciseras på det delvis nya problemområdet, vilket explicit
återges i rapporten. Däremot anser författaren att det inte går att dra några säkra
slutsatser om metodens lämplighet på problemområdet, eftersom metoden inte kunnat
till ämpas fullt ut med lyckat resultat.

Dels är metoden iterativ, och författaren har i detta arbete endast genomfört en cykel
(fas 1 → fas 2). Dessutom tillämpades inte fas 2 fullt ut som det är tänkt i metoden. I
detta arbete fick fas 2 mer innebörden ” verifiering” av faktorer, än som ett sätt att ge
ny data till fas 1.

Det författaren kan göra är att analysera vissa av metodens ingående delar. Författaren
framhåller processen selective coding som mycket viktig och givande. Detta gav en
djupare förståelse av varje faktor, när samspelet mellan begreppen klargjordes.

9.2 Diskussion

9.2.1 Erfarenheter och reflektioner

Det största problemet under genomförandet var att få CASE-verktygen att fungera
som önskat. En tänkbar lösning kunde ha varit att tidigare under arbetets gång
påbörjat studiet av verktygen. Detta hade gett mer tid för inlärningsprocessen av
verktygen, vilken tog längre tid än vad författaren kalkylerat med. Dock föreskriver
den metod som arbetet analyserar att fas 2 inleds först efter att fas 1 resulterat i ett
preliminärt ramverk, eftersom CASE-verktygen bör studeras utifrån de faktorer som
tagits fram som relevanta. Dessutom finns risken att fas 2 färgas av tidigare
erfarenheter av verktygen, och därmed bli r begränsad i sin utforskande roll .

I efterhand anser dock författaren att de positiva följderna av att tidigarelägga
” inlärningen” av CASE-verktygen hade uppvägt nackdelarna med den eventuella
påverkan som en ” förstudie” hade gett.

Som datamaterial till fas 1 kunde intervjuer ha använts som kompletterande datakälla.
Den undersökta metoden förespråkar att olika typer av källmaterial studeras, för att
problemet ska belysas från flera olika håll . Det var dock ett medvetet val av
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författaren vid problemformuleringen att endast beakta litteraturkällor. Ramverket får
härigenom en sund teoretisk grund, vilket också var målsättningen med
utvärderingsramverket.

Metoden har ingen fördefinierad grafnotation. Författaren anser att detta är positivt,
och tror att det är en följd av att metoden är baserad på grundad teori. Det är den
insamlade datan som ska styra notationen, eftersom det inte är troligt att en notation
passar för alla typer av data. Författaren skapade i detta arbete en egen notation, som
ansågs lämplig för den data som analyserades.

Ett problem under fas 1 av metoden var att den fulltext-databas som författaren
nyttjade för materialsökning havererade i ett för undersökningen kriti skt läge. Efter att
ungefär halva fas 1 av metoden genomförts, gick det inte längre att komma åt
artiklarna on-line. Detta påverkade datainsamlingen, eftersom flertalet av de rapporter
som eftersöktes inte fanns till gängliga på högskolebiblioteket i Skövde.

9.2.2 Förslag på framtida forskning

Eftersom metoden ej till ämpades i sin helhet är det av intresse att genomföra en
liknande undersökning igen. Denna bör då ha mer tid avsatt, eftersom metoden
ursprungligen föreskriver att fas 1 och fas 2 upprepas cykliskt. Denna process bör
fortsätta till s ramverket anses stabilt . Genom att till ämpa metoden mer strikt som det
föreskrivs, kan metodens lämpligheten på problemområdet bättre bedömas.

Författaren anser det även vore intressant att genomföra metodens fas 1 enbart med
intervjuer. Det vill säga undersöka hur designtransformationer används i en specifik
organisation, och se om de faktorer som växer fram skilj er sig mot de som tagits fram
i detta arbete (enbart grundade i litt eraturen).
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