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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete innehåller en introduktion till informationssystemutveckling och 
Requirements Engineering (RE). Vikten av att utföra RE på ett effektivt sätt är stor. 
Hela informationssystemet blir lidande om denna del inte utförs på ett tillfredställande 
sätt. För att utföra RE finns en rad tekniker och verktyg. Detta arbete behandlar en 
teknik i RE, nämligen Use Case-modellering. Arbetets syfte är att finna styrkor 
respektive svagheter med tekniken Use Case-modellering. Dessutom påvisar arbetet 
hur Use Case-modellering eventuellt kan förbättras.  
 
Det som framkommer i rapporten visar hur litteraturen ser på Use Case-modellering 
samt hur personer som praktiskt har använt sig av tekniken ser på den. Resultatet 
belyser att litteraturen och praktiken har ungefär samma syn på Use Case-
modellerings styrkor och svagheter och att tekniken bör förbättras på olika sätt. 
Arbetet avslutas med en diskussion kring genomförandet av arbetet samt en 
diskussion kring det uppnådda resultatet. 
 
Nyckelord: Requirements Engineering, Informationssystemutveckling, 
Use Case-modellering. 
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1 Bakgrund 
Vid utveckling av informationssystem är kvaliteten på processen i sig samt 
slutprodukten starkt beroende av hur väl utvecklingsarbetets tidiga faser är 
genomförda (Winbladh, 1998). 
 
De tidiga faserna i en systemutvecklingsprocess brukar i praktiken gå under en 
gemensam benämning, nämligen Requirements Engineering (RE). Det finns många 
aspekter på vad som skall ingå i RE. Kotonya och Sommerville (1998) ger en 
inledande förklaring till RE som framtagning, dokumentering och bevarande av olika 
krav. 
 
Då ett systemutvecklingsprojekt bedrivs utan att alla intressenters krav är korrekt 
uppfattade, det vill säga med bristfälligt utförd RE-fas, kan detta medföra förödande 
konsekvenser för systemutvecklingsprojektet i helhet. Lubars et al. (1993) poängterar 
i sin artikel att det kostar cirka fem till tio gånger mer att reparera ett fel under 
programmeringsfasen än under RE-fasen. Dessutom kostar det ungefär 100 till 200 
gånger mer att reparera ett fel då systemet är i drift (Lubars et al., 1993). 
 
För att kunna utföra RE så bra som möjligt finns en rad systemutvecklingsmetoder 
innehållande olika typer av tekniker (Andersen, 1994). Fitzgerald (1997) visar dock i 
sin studie att metodanvändningen i praktiken är väldigt bristfällig. Få metoder 
används fullt ut, istället används i regel enbart de tekniker som metoden förespråkar. 
Metodens filosofi och bakgrund glöms helt enkelt bort. 
 
Det är mot denna bakgrund som mitt ämnesval, att studera tekniker i RE, blir 
intressant. Mitt egna intresse i en systemutvecklingsprocess har under en längre tid 
legat just vid de tidiga faserna av ett systemutvecklingsprojekt. Jag anser detta vara 
det viktigaste och mest problematiska i en systemutvecklingsprocess. 
 
Arbetet kommer att specificeras mot en specifik teknik i RE som används för att 
representera samt modellera krav. Tekniken heter Use Case-modellering och är en 
relativt ung lära med grund i ett objektorienterat synsätt (Kotonya och Sommerville, 
1998). Inriktningen valdes på grund av att Use Case-modellering är en utbredd och 
omtalad teknik som jag finner vara intressant. Dessutom kommer arbetet att beröra en 
studie som bedrivs på Volvo IT där systemutvecklingsarbetet bedrivs med hjälp av 
Use Case-modellering. Arbetet kommer att innefatta vad som är bra respektive vad 
som är mindre bra med Use Case-modellering. Detta för att belysa styrkor och 
svagheter med tekniken för de som praktiskt använder sig av Use Case-modellering. 
Jag anser detta vara ett mycket väsentligt bidrag då många använder och förmodligen 
ännu fler kommer att använda sig av Use Case-modellering i framtiden. 
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2 Inledning 
 
Inledningen kommer att innefatta en introduktion till ämnesområdet förklaring till 
viktiga begrep. Inledningen kommer inriktas på tre områden: 
 

• Informationssystemsutveckling 
• Requirements Engineering 
• Tekniker i Requirements Engineering 

 
Kapitlet informationssystemsutveckling ger en introduktion till området samt 
beskriver en modell som representerar ett vanligt sätt att se på processen. I detta 
kapitel definieras fyra viktiga hjälpmedel vid informationssystemsutveckling. 
 
Kapitlet Requirements Engineering inleds med en beskrivning av begreppet samt 
varför RE har fått större fokus på senare tid. Nästkommande del beskriver vilka olika 
moment som förknippas med RE, hur olika forskare har valt att se på processen och 
slutligen resultatet av RE. 
 
Inledningens sista del ger en kort introduktion till innebörden av tekniker i RE. I detta 
kapitel beskrivs arbetets centrala teknik, nämligen Use Case-modellering. 

2.1 Informationssystemsutveckling 
 
”Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, överföring 
och presentation av information” (Andersen, 1994, sid 15). Denna definition är väl 
vedertagen och något som jag anser vara trovärdig. 
 
Enligt Andersen (1994) bör utvecklingen av ett informationssystem ses i ett större 
sammanhang. Det vill säga innan man börjar utvecklingsarbetet bör verksamhetens 
problem och möjligheter diskuteras. Likaså efter utvecklingsarbetet följer en drift och 
underhållsfas samt eventuell avveckling av systemet (Andersen, 1994). 
 
En viktig detalj vid informationssystemsutveckling är att frågan angående vad som 
skall uppnås diskuteras innan fokus riktas mot de tekniska lösningarna (Andersen, 
1994). Enligt Andersen (1994) har fokuseringen under senare år riktats mot de 
tekniska aspekterna. Valet av teknisk lösning kan var mycket viktig men dock 
ointressant då systemets syfte inte är fastslaget (Andersen, 1994).  
 
Ett vanligt sätt att se på en systemutvecklingsprocess är genom livscykelmodellen. 
Detta perspektiv förespråkar att användaren skall analysera sig fram till sina önskemål 
och att denna analys skall genomföras innan utformning av informationssystemet sker 
(Andersen, 1994). 
 
I detta kapitel skall jag presentera två sätt att se på livscykelmodellen. Nämligen 
såsom Andersen (1994) ser på modellen och hur Avison och Fitzgerald ser på 
modellen. 
 
Nedan följer en presentation av livscykelmodellen (se figur 1) samt en kort 
beskrivning av varje del, såsom Andersen (1994) ser på modellen. 
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Figur 1 livscykelmodellen enligt Andersen (1994) 
 
Förändringsanalys 
 
Detta är det första som görs vid informationssystemsutveckling. Förändringsanalysen 
skall beskriva nuläget, önskad situation, förändringsbehov med mera. 
Förändringsanalysen avslöjar om ett bättre informationssystem verkligen löser 
organisationens problem. Det kan till exempel finnas problem hos verksamheten som 
kanske inte avhjälps med hjälp av ett informationssystem.  
 
Förändringsanalysens resultat visar om arbetet skall fortsätta som den traditionella 
livscykelmodellen (se figur 1) eller om lösningen inte alls består av ett 
informationssystem. Det vill säga förändringsanalysen svarar på frågan om ett 
informationssystem löser verksamhetens problem eller ej. 
 
Analys 
 
Analysen är uppdelad i två delar, verksamhetsanalys samt informationssystemsanalys. 
Verksamhetsanalysen går ut på att analysera verksamheten och avgöra på vilket sätt 
informationssystemet kan underlätta och effektivisera verksamhetens arbete.  
 
Informationssystemanalysen däremot går ut på att bedöma och bestämma 
informationssystemets innehåll. Målet i denna fas är utarbetning av en mer detaljerad 
beskrivning av vad informationssystemet skall uträtta, det vill säga en 
kravspecifikation. 
 
Utformning 
 
Även utformningsfasen är uppdelad på två delar, nämligen val av principiell teknisk 
lösning samt utformning av utrustningsanpassad teknisk lösning. Den första delen 
berör valet av teknisk lösning och den andra går ut på valet av en praktisk lösning 
med utgångspunkt från det föregående valet. 
 
Realisering  
 
Realiseringsfasen innefattar själva utarbetningen av informationssystemet. Detta steg 
kan innehålla utarbetningen av olika adb-program (programmering) såväl som 
utarbetning av manuella rutiner med mera. 
 
Implementering 
 
Implementeringsfasen innebär att ta det nya adb-programmet och nya manuella 
rutiner i bruk. Det vill säga man startar systemet som man skapat. 
 
I och med implementeringsfasen är utvecklingsarbetet avslutat och systemet kan börja 
användas. 
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Förvaltning och drift 
 
Förvaltning och drift innefattar åtgärder som gör att användningen av 
informationssystemet sker på bästa möjliga sätt. Parallellt med användningen av 
informationssystemet sker kontroll av systemets kvalitet och ibland krävs det även 
förbättringar av systemet. 
 
Avveckling 
 
Avveckling av ett informationssystem inträffar då ett system upphör att existera. Detta 
kan ske av många olika anledningar, till exempel att verksamheten 
informationssystemet stöttar skall läggas ner. Avveckling går ut på att ta hand om den 
information som finns i ett system, det vill säga så att informationen inte hamnar i 
orätta händer.  
 
Andersens (1994) sätt att se på informationssystemutveckling anser jag vara mycket 
trovärdig då den är allmänt känd och beprövad. Jag anser att modellen får med alla 
steg som är viktiga för att ett system skall kunna utvecklas på ett effektivt sätt. 
 
Ytterligare ett sätt att se på informationssystemsutveckling presenterar Avison och 
Fitzgerald (1995). Författarna ser i denna utvecklingen via sex olika steg: 
 
Genomförbarhetsstudie  
Genomförbarhetsstudie innebär en studie angående det nuvarande systemet för att se 
utformning, vilka krav som systemet var tänkt att tillmötesgå samt de krav som 
uppkommit på det tänkta systemet. 
 
Systemundersökning  
Systemundersökningen baserar sig på en detaljerad faktaundersökning av såväl det 
gamla systemet som kraven på det tänkta systemet. Informationen i denna fas måste 
vara betydligt mer detaljerad än i tidigare fas. 
 
Systemanalys  
Systemanalys baserar sig på förståelse för det nuvarande systemet, varför det har 
utvecklats som det är gjort samt hur ett nytt system kan förbättra det gamla systemet. 
 
Systemdesign  
Systemdesignfasen resulterar i en design av systemet som involverar både design av 
datoriserade och manuella delar av systemet. 
 
Implementation 
I implementationfasen tas det nuvarande systemet i drift. Om implementationen 
innebär ett implementation av ett datoriserat system skall koden skrivas och testas i 
denna fas. Dessutom skall ny hård och mjukvara installeras. 
 
Kontroll och underhåll 
Kontroll och underhållsfasen uppkommer först då systemet har tagits i drift. Denna 
kan innefatta förändringar och kompletteringar löpande under systemets existens för 
att underhålla driften av systemet. 
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Som kan ses av de ovanstående beskrivningarna är Andersens (1994) och Avison och 
Fitzgeralds (1995) synsätt på informationssystemsutveckling ungefär densamma. 
Dock anser jag att Avison och Fitzgerald (1995) lägger mer tyngd på det existerande 
systemet än vad Andersen (1994) förespråkar. Avison och Fitzgerald (1995) tar 
dessutom inte hänsyn till steget som berör avveckling av informationssystemet. Därav 
anser jag att Andersens (1994) sätt att se på informationssystemsutveckling genom 
livscykelmodellen vara mer relevant och därmed den jag förespråkar. 

2.1.1 Hjälpmedel i systemutvecklingsprocessen 
För att utföra informationssystemsutveckling så effektivt som möjligt finns en rad 
olika hjälpmedel. I denna del av arbetet skall dessa hjälpmedel introduceras och 
definieras. Redovisningen i följande kapitel är baseras på Andersen (1994).  
 
Hjälpmedel i en systemutvecklingsprocess kan delas in i fyra grupper.  
 
Modell 
Modell eller ett ramverk för systemutveckling ger en ide om hur utvecklingen bör 
bedrivas. Modellen beskriver i stora drag vilka arbetsmoment som skall utföras. 
Exempel på modeller är vattenfallsmodellen och spiralmodellen. 
 
Metod 
En metod för systemutveckling förverkligar idéerna i en modell. Den ger också en 
mer detaljerad beskrivning angående vilka steg som skall gås igenom och också vilka 
tekniker som skall användas i varje steg. 
 
Teknik 
En teknik är ett mer detaljerat arbetssätt som används för att lösa ett problem. 
Exempel på tekniker är beskrivningstekniker, kravutvinningstekniker, 
informationsutvinningstekniker med flera. De olika teknikerna kommer slutligen att 
resultera i någon graf, modell eller beskrivning av något slag. 
 
Verktyg 
Ett verktyg är ett tekniskt hjälpmedel som används för att underlätta 
systemutvecklingsprocessen. Exempelvis kan verktyg vara något så enkelt som 
papper och penna. Datoriserade verktyg kan till exempel vara ritverktyg, 
modelleringsverktyg, kommunikationsverktyg med flera. 
 
Andersens (1994) sätt att se på hjälpmedel i en systemutvecklingsprocess anser jag 
vara representativ för att ge en grundläggande bild av de hjälpmedel som finns vid 
informationssystemutveckling. 

2.2 Requirements Engineering 
 
Requirements Engineering (RE) är en relativt ny term som har uppkommit för de 
aktiviteter inom framtagning, dokumentering och bevarande av olika krav på ett 
datoriserat system (Kotonya och Sommerville, 1998). 
 
På grund av avsaknaden av ett svenskt ord för Requirements Engineering kommer det 
engelska begreppet att användas. 
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RE är en beteckning för de tidiga aktiviteterna i en systemutvecklingsprocess som 
berör livscykelmodellens två första steg, nämligen förändringsanalys samt analys 
(Andersen, 1994; Kotonya och Sommerville, 1998). Figur 2 preciserar ytterligare 
kopplingen mellan RE och informationssystemsutvecklings tidigare definierade 
livscykelmodell. Som kan ses av bilden berör RE de två första stegen av 
livscykelmodellen. 
 

Förändr ingsanalys Analys

 
   Requirements Engineering  
Figur 2 Kopplingen mellan RE och livscykelmodellen som definierats av Andersen (1994) 
 
Det finns egentligen ingen definition på RE som alla forskare är överens om. Pohl 
(1996, sid 3) definierar RE enligt IEEE standard 6110.12 (1991): 
 
”(1) The process of studying user needs to arrive at a definition of system, hardware 
or software requirements. (2) The process of studying and refining system, hardware 
or software requirements.” 
 
För att belysa kontrasten till detta presenterar Pohl (1996, sid 3) Gause and Weinbergs 
(1989) definition på RE: 
 
”…the part of development in which people attempt to discover what is desired”; 
 
De ovanstående förklaringarna visar att olika forskare menar ungefär samma saker när 
de pratar om RE, båda definitionerna grundar sig i vad användarna behöver och vill 
ha. Dock skiljer de sig i fokus inom de olika delarna av RE (Pohl, 1996). 
 
I samband med att RE diskuteras bör begreppet krav definieras. Loucopoulos och 
Karakostas (1995) definierar krav enligt IEEE standard 610 (1990): 
 

• En funktion eller egenskap som kunden behöver för att nå ett mål eller lösa ett 
problem. 

• En funktion eller egenskap som måste uppnås av systemet för att säkerställa 
ett kontrakt, standard, specifikation eller något annat formellt dokument. 

• En dokumenterad representation av en funktion eller egenskap såsom i punkt 1 
eller 2. 

 
Det finns två olika typer av krav, nämligen funktionella samt icke funktionella 
(Loucopoulos och Karakostas, 1995). De funktionella kraven beskriver i stort vad 
systemet skall göra medan de ickefunktionella beskriver hur de funktionella kraven 
skall implementeras (Sommerville och Sawyer, 1997). 
 
RE har under senare tid fått betydligt större fokus i systemutvecklingsprocessen. Detta 
förklarar Kotonya och Sommerville (1998) genom att belysa de konsekvenser som 
kan uppkomma då RE är bristfällig. 
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• Systemet kan komma att levereras sent och kosta mer än vad som var 
förväntat. 

• Kunden och slutanvändaren är inte nöjda med systemet. De kanske inte kan 
använda vissa delar eller kanske till och med bestämmer sig för att inte 
använda systemet över huvudtaget. 

• Systemet kanske inte går att använda. Det kanske inträffar systemfel samt 
olika systemkrascher, som stör det normala arbetet. 

• Då systemet innehåller brister är ofta kostnaderna för support och underhåll 
väldigt höga. 

 
När system utvecklas utan att kundens alla krav är korrekt uppfattade kan detta alltså 
medföra stora extra kostnader. Lubars et al. (1993) menar i sin artikel att det kostar 
ungefär fem till tio gånger mer att reparera ett fel under programmerings-fasen än 
under RE-fasen. Dessutom kostar det ungefär 100 till 200 gånger mer att reparera ett 
fel då systemet är i drift. 
 
En gemensam uppfattning hos forskarna är att den främsta produkten av RE-
processen är kravspecifikationen som skall visa vad systemet skall göra och inte hur 
systemet skall göra det (Pohl, 1996). 
 

2.2.1 Aktiviteter inom RE 
Bland forskarna råder skilda meningar angående hur många och vilka de olika stora 
beståndsdelarna inom RE är (Pohl, 1996). Dock är de flesta forskare överens om 
målet med RE, det som skiljer är hur man skall gå tillväga för att komma dit. I detta 
arbete presenteras RE i fyra olika steg, nämligen kravutvinning, förhandling, 
dokumentering/specificering och validering (Kotonya och Sommerville, 1998). 
Anledningen att jag har valt att presentera aktiviteterna i fyra steg är att jag anser detta 
vara representativt för att täcka upp det som de olika forskarna förespråkar skall vara 
med i processen. 
 

2.2.1.1 Kravutvinning  
Den information som berör kravutvinning baserar sig på Kotonya och Sommerville 
(1998). 
 
Detta är det första steget i RE och den går ut på att finna de krav som finns på ett tänkt 
system. Att utföra denna del optimalt kan vara svårt och tidskrävande men dock 
nödvändig för det fortsatta utvecklingsarbetet.  
 
Processen att finna krav på ett system innebär inte bara att fråga intressenterna vad de 
vill ha, det kräver en omsorgsfull analys av organisationen, applikationsdomänen samt 
olika marknadsstudier. 
 
Det är viktigt att betona att de olika intressenterna inte bara är användarna utan även 
till exempel lagar, myndigheter och fackföreningar. 
 
Målet med kravutvinning är att finna alla krav som finns på ett tänkt system. För att 
göra detta så effektivt som möjligt finns det ett antal olika tillvägagångssätt. 
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• Intervjuer  
• Scenarier  
• Observation 
• Kravåteranvändning 
• Prototyp 

 
Arbetet med kravutvinning bedrivs ofta genom att utvecklarna eller analytikerna sitter 
i grupper och diskuterar systemet med de olika aktörerna med uppgift att analysera 
och modellera krav (Kotonya och Sommerville, 1998). 

2.2.1.2 Förhandling  
Ett system har många olika intressenter med olika bakgrund. Därav uppkommer det 
ofta konflikter med avseende på olika krav och mål som har tagits fram under 
kravutvinningsprocessen (Pohl, 1996). 
 
Förhandling är processen att diskutera eventuella konflikter mellan olika krav och 
komma fram till en kompromiss som alla intressenter kan ställa upp på (Kotonya och 
Sommerville, 1998). 
 
Det viktigaste i detta steg enligt Pohl (1996) är att rätt personer är involverade på rätt 
tidpunkt. Det vill säga vem skall vara inblandad i vad och hur är en fråga som måste 
besvaras. Om en viktig aktör saknas i vid en tidpunkt kan det medföra att fel krav 
kommer att specificeras (Pohl, 1996). 
 
Förhandlingsprocessen är en process där aktörerna måste kommunicera med varandra, 
utväxla sin syn på problemet och ta ett beslut angående vilka krav som skall gälla för 
ett system (Pohl, 1996). 
 
Målet med förhandling är att skapa en överenskommelse mellan de olika aktörerna 
med avseende på de framtagna kraven (Pohl, 1996; Kotonya och Sommerville, 1998). 

2.2.1.3 Dokumentering/specificering  
Detta steg går ut på dokumentering av de krav som har framtagits under 
kravutvinningsprocessen. Enligt Pohl (1996) menar många forskare att resultatet av 
dokumentering/specificering-processen är ett dokument innehållande alla krav som 
ställs på ett system. Pohl (1996) ser däremot resultatet som flera modeller 
innehållande: 
 

• De olika synsätten som de olika intressenterna har på systemet 
• Inte bara en representation av den slutgiltiga specifikationen utan även resultat 

som kommit fram under arbetets gång 
• Spårbarhet och fullständighet  

 

2.2.1.4 Validering 
Validering av krav är den sista delen i RE. Som namnet säger är målet med detta steg 
att validera de olika kraven. Det vill säga kontroll av kraven för att se om de 
representerar en acceptabel beskrivning av det blivande systemet (Kotonya och 
Sommerville, 1998). 
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Enligt Pohl (1996) kan valideringsprocessen bedrivas på två sätt. Den ena innebär en 
konsistenskontroll inom specifikationen. Det vill säga kontroll av motsägelser eller 
felaktigheter i specifikationen. Det andra synsättet innebär att specifikationen 
kontrolleras med hjälp av användare, kunder eller andra intressenter. 
 

2.2.2 Kravspecifikation 
Som sagts tidigare är den främsta produkten av RE-processen en kravspecifikation 
som skall beskriva vad ett system skall göra och inte hur den skall göra det (Pohl, 
1996). 
 
En kravspecifikation fyller flera viktiga funktioner i processen att utveckla ett 
informationssystem. Kravspecifikationen är bland annat det enda instrument som 
finns för att kontrollera om det nyutvecklade systemet motsvarar användarnas krav 
(Bubenko, 1993). 
 
Pohl (1996) beskriver i sin artikel olika egenskaper som en kravspecifikation bör ha: 
 

• Fullständig 
• Konsistent 
• Modifierbar 
• Spårbar 
• Otvetydlig 
• Verifierbar 
• Användbar under underhållsfasen 

 
Enligt Pohl (1996) skall en kravspecifikation visa både funktionella samt icke-
funktionella krav på ett system. Synen på om ett krav är funktionellt eller icke-
funktionellt kan dock beror på från vilket perspektiv personen ser kravet. Vad som är 
funktionellt för en person kan vara icke-funktionellt för en annan person. 
 
Många av dagens kravspecifikationer varierar mycket i struktur och representations-
teknik. En av anledningarna till detta anser Pohl (1996) vara existensen av många 
olika riktlinjer som definierar strukturen för en ”bra kravspecifikation”. En annan 
anledning till variationen är de olika metoder som används i processen. 
 

2.2.3 RE-processen 
Kotonya och Sommerville (1998) definierar en process som en organiserad mängd av 
aktiviteter vilka transformerar om inputs till outputs. En viktig aspekt när det gäller 
processer är dokumenteringsproblem (Kotonya och Sommerville, 1998). Genom att 
dokumentera en problemlösningsprocess kan man underlätta för andra personer som 
skall lösa samma typ av problem (Kotonya och Sommerville, 1998). 
 
I en undersökning som utfördes av Curtis et al. (1988) uppkom att förståelsen för 
systemutvecklingsprocessen var mycket dåligt utbredd hos användarna. Fokus låg hos 
de flesta på produkten istället för processen. Enligt Curtis et al. (1988) är detta ett 
felaktigt tänkande. Kvalitén på en kravspecifikation kan aldrig bli bättre än processen 
för att ta fram den har varit. 
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RE-processen är en iterativ process mellan de olika aktiviteterna som har beskrivits 
tidigare i rapporten (Loucopoulos och Karakostas, 1995). 
 
Enligt Kotonya och Sommerville (1998) är RE en process som innefattar en viss input 
och output som sammankopplas. Bilden nedan ger en ytterligare förklaring angående 
vilken input respektive output som förväntas av RE processen (figur 3): 
 

Figur 3 Förväntad input och output till RE-processen (Kotonya och Sommerville, 1998, sid 28). 
 
Som figur 3 visar kräver RE-processen viss input för att kunna resultera i den 
önskvärda outputen. Nedan följer en förklaring angående input respektive output i 
RE-processen. De engelska orden kommer härmed att beskrivas på svenska. 
 
Input  

• Existerande systeminformation 
Information angående systemet som skall ersättas eller system som kommer 
integrera med det tänkta systemet. 

• Intressenternas behov 
Beskrivning av vad intressenterna behöver av systemet för att klara sina 
arbetsuppgifter. 

• Organisatoriska standarder 
Standards som används i en organisation berörande systemutvecklings-
principer, kvalitetskrav etcetera. 

• Föreskrift 
Hälsa- och säkerhetsaspekter som påverkar systemet 

• Domänkunskap 
 Generell information angående det tänkta systemets applikationsdomän 
Output 

• Överenskomna krav 
En beskrivning av systemets krav som är förstådda av intressenterna och som 
blivit framtagna utav dem. 

• Systemspecifikation 
 En mer detalijerad specifikation av systemets funktionallitet. 

• Systemmodeller 
En mängd modeller såsom data flödesmodeller, processmodeller etcetera som 
beskriver systemet från olika perspektiv. 
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2.2.3.1 Olika perspektiv på RE-processen 
Det finns många som har forskat kring RE-processen. Dessa forskare har alla sin egen 
syn på hur processen ser ut (Kotonya och Sommerville, 1998; Pohl, 1994; 
Loucopoulos och Karakostas, 1995).  
 
Gemensamt mellan forskarna är att de olika aktiviteterna i RE-processen på något sätt 
integrerar med varandra. Dock skiljer sig forskarna åt med avseende på vilka och hur 
många de olika aktiviteterna i RE-processen är (Kotonya och Sommerville, 1998; 
Pohl, 1994; Loucopoulos och Karakostas, 1995).  
 
Enligt Kotonya och Sommerville (1998) finns det inte någon typ av process som 
passar för alla organisationer. Varje organisation måste skapa sin egen process som 
passar för just de typerna av system, organisationens kultur och graden av erfarenhet 
samt kunskaper utvecklarna besitter. 
 
Två av de mest utmärkande och omtalade forskares syn på en RE-process kommer att 
presenteras nedan. Anledningen till att jag valt dessa två forskare är att deras syn på 
RE-processen är vedertagen och allmänt accepterad bland andra forskare. Därav anser 
jag att dessa representerar ett bra och tydligt synsätt på RE-processen. 
 
Tre dimensionerna enligt Pohl (1994) 
Pohl (1994) ser tre huvudmål med RE-processen: 

• Utveckla en komplett systemspecifikation ur en oklar systemförståelse. 
• Göra om informell kunskap till formell representation. 
• Uppnå ett allmänt accepterande av systemspecifikationen från ett individuellt 

synsätt. 
 
Utifrån dessa mål skapade Pohl (1994) sitt ramverk över RE-processen. De tre 
dimensionerna som behandlas i ramverket är: 
 

• Specifikation 
• Representation  
• Konsensus 

 
Specifikationsdimensionen visar den grad av systemförståelse som finns vid en given 
tidpunkt. Målet är att transformera de olika behoven till en komplett 
systemspecifikation genom en iterativ process. 
 
I representationsdimensionen talar man om tre typer av representationsspråk, 
informella (naturligt språk), semi-formella (olika typer av diagram) och formella 
(specifikationsspråk). Representationsspråket används för att presentera kunskaper 
angående systemet. 
 
I konsensusdimensionen talar man om den grad av samförstånd som uppnåtts rörande 
specifikationen. I början av RE-processen har varje intressent sin egna syn på 
blivande systemet. Resultatet av konsensusdimension är upprättandet av en 
systemspecifikation som alla är överens om. 
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Figur 4 RE-processen inom de tre dimensionerna (Palmquist, 1996 sid 6) 
 
Målet är enligt artikelförfattaren att ta sig från en viss startposition med en viss input 
till en slutposition med en viss output. Spåret av RE-processen bildas av den kurva 
som motsvarar vägen inom de tre dimensionerna (se figur 4). Kurvans form visar att 
framsteg i en dimension kan ha negativ effekt på en annan dimension. 
 
Resultatet av denna process anser Pohl (1994) vara en formellt representerad, 
komplett kravspecifikation som det råder samförstånd om. 
 
Processen enligt Loucopoulos och Karakostas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 RE-processen enligt Loucopoulos och Karakostas (1995) 
 
Synsättet som presenteras i figur 5 är ytterligare ett ramverk för hur RE-processen kan 
se ut. Detta ramverk är framtaget av Loucopoulos och Karakostas (1995). 
 
Ramverket är skapat genom tre viktiga egenskaper i RE: 

• Förståelse för problemet (vad är problemet?) 
• Formell beskrivning av problemet 
• Skapande av en överenskommelse angående problemets natur 

 

 

 
Specifikation 

Problem 
domän 

 

Användare 

   Kravutvinning  
Validering 

Kunskap 
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För att upprätta dessa egenskaper kräver det att vissa aktiviteter äger rum. Författarna 
ser därav RE-processen i tre delar som på olika sätt integrerar med varandra (se figur 
5). De olika delarna är kravutvinning, dokumentering/specificering samt validering. 
 
Jag personligen anser att det är mycket viktigt att framhäva vikten av att de olika 
delmomenten i RE är integrerade med varandra. De är inte så att först utförs en del 
och sedan nästa del. Dessa delar utförs oftast parallellt med varandra. 
 
Jag anser att Loucopoulos och Karakostas (1995) ger en klar och tydlig bild över hur 
de olika aktiviteterna i RE är integrerade med varandra. Dock anser jag att författarna 
inte belyser en viktig aktivitet i RE nämligen förhandling. Denna aktivitet presenteras 
i Pohls (1994) ramverk över RE-processen. Pohl belyser också,  till skillnad från  
Loucopoulos och Karakostas (1995), hur framsteg i en del kan påverka en annan del. 
 

2.3 Tekniker i RE 
Tekniker är som sagts tidigare ett mer detaljerat arbetssätt för att lösa ett problem 
(Andersen, 1994). Inom informationssystemsutveckling finns det många olika 
tekniker som resulterar i olika grafer, beskrivningar, modeller med mera (Andersen, 
1994). Den teknik som kommer studeras i detta arbete resulterar i olika 
representationer och modeller av de olika kraven. 
 
Tekniker i RE som används för att representera och modellera krav är baserade på 
datoriserade koncept såsom objekt eller funktioner istället för koncept från 
applikationsdomänen. De är därför viktiga bryggor mellan analysfasen och 
designfasen (Kotonya och Sommerville, 1998). 

2.3.1 Introduktion till Use Case-modellering  
 
I denna del av arbetet följer en introduktion angående arbetets centrala teknik, det vill 
säga Use Case-modellering. Anledningen till att detta arbete är inriktat mot Use Case-
modellering beror på denna teknik är väl utbredd och använd i praktiken (Kotonya 
och Sommerville, 1998). Dessutom så bedömer jag att Use Case-modellering kommer 
att användas ännu mer i framtiden då forskare förespråkar användning av 
objektorienterade tekniker såsom Use Case-modellering.  
 
Enligt Kotonya och Sommerville (1998) är Use Case-modellering utvecklad genom 
en metod som heter ”The jacobson method”. Jacobson (1992) definierar i denna ett 
objekt som en entitet som karakteriseras av ett antal beteenden och ett tillstånd som 
påverkar beteendet. Jacobson (1992) beskriver en klass som en mall för ett antal 
objekt med samma struktur och egenskaper. Denna beskrivning av objekt och klasser 
överrensstämmer med Booch (1994) förklaring till objektorientering. 
 
Use Case-modellering är en teknik för att representera och modellera krav. Denna 
teknik resulterar slutligen i olika modeller såkallade use cases. Tekniken använder sig 
av aktörer och fall, för att skapa en bild av vad som finns utanför systemet och vad 
som skall utföras av systemet (Kotonya och Sommerville, 1998; Regnell, 1999). 
 
Enligt Regnell (1999) representerar aktören en roll som någon eller någonting i 
omgivningen spelar i relation till systemet. Användare å andra sidan är den som 
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använder och kommunicerar med systemet för att uppfylla sina mål. En aktör 
definieras som en klass medan användaren definieras som en del av denna klassen 
(Kotonya och Sommerville, 1998; Regnell, 1999). 
 
Sekvensen av transaktioner som skapas då en aktör interagerar med systemet kallas 
use case. Varje use case visar ett specifikt sätt att använda sig av systemet (Kotonya 
och Sommerville, 1998). De olika identifierande aktörerna är det grundläggande 
verktyget för att få fram de olika use casen (Jacobson, 1992). Varje aktör kommer att 
genomföra ett antal use case i systemet. Genom att genomsöka alla aktörer och 
definiera allt de kan göra med systemet är den kompletta funktionaliteten hos 
systemet definierat (Jacobson, 1992). 
 
Det vill säga Use Case-modellering resulterar i olika representationer samt modeller 
över hur de olika aktörerna och användarna integrerar med systemet. För att 
ytterligare förtydliga hur Use Case-modellering kan användas presenteras nedan ett 
exempel som är beskrivit av Jacobson (1992). Exemplet baserar sig på ett system för 
en återvinningsmaskin för återlämning av flaskor och burkar, dessa kommer 
gemensamt kallas artikel. 
 
De olika aktörerna som kan identifieras i detta fall är Kund som återlämnar artikeln 
samt en Operatör som har hand om systemet. Aktören Kund skall kunna återlämna 
olika artiklar. Dessa resulterar i ett use case, ”Återlämning av artikel” (Returning 
item). Aktören Operatör skall kunna generera en daglig rapport av hur många artiklar 
som återlämnats under en och samma dag. Detta resulterar i ytterligare ett use case 
”Genererar daglig rapport” (Generate daily report). Operatören skall dessutom kunna 
modifiera den information som finns i systemet. Detta resulterar i ett use case kallat 
”Ändra artikel” (Change item). 
 
Det som nu har beskrivits ovan resulterar som sagt i ett antal use case som presenteras 
i figur 6 
 
 

Figur 6 Exempel på Use Case-modellering enligt Jacobson (1992 sid 161) 
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2.4 Tidigare arbeten kring Use Case-modellering 
 
Flera studier kring Use Case-modellering har bedrivits. De arbeten som är intressanta 
för min studie är de som kritiskt granskar tekniken. De finns framförallt två olika 
källor som jag i mitt fortsatta arbete kommer att använda mig utav.  
 
En av forskarna som granskar Use Case-modellering är Regnell. Regnell har bedrivit 
studier kring Use Case-modellering för att se hur tekniken kan förbättras i vissa 
sammanhang. Regnell har sammanställt två antologier där han presenterar 
forskningsrapporter som berör Use Case-modellering som har genomförts av Regnell 
tillsammans med andra forskare. De olika rapporterna som återfinns i dessa antologier 
är undersökningar som har genomförts via såväl litteratur som praktiska 
undersökningar. 
 
Den andra stora källan är ett projekt vid namn Cooperative Requirements Engineering 
With Scenarios (CREWS). Detta projekt har som namnet säger bedrivit studier kring 
Use Case-modellering och liknande tekniker som de gemensamt kallar för scenario. 
CREWS projektet bygger på ett antal mycket kända forskare kring Requirements 
Engineering. Projektet har genererat ett antal olika rapporter kring användning av Use 
Case-modellering. Dessa olika forskningar bygger även de på studier av såväl 
litteratur som praktiska undersökningar. 
 
Det som jag anser saknas i den litteratur som jag har beaktat är undersökningar kring 
vad som är teknikens styrkor respektive svagheter. Litteraturen nämner några styrkor 
respektive svagheter men specificerar sig mest på hur tekniken kan utvecklas genom 
att skapa nya tekniker. Mitt syfte med arbetet är att belysa styrkor och svagheter med 
Use Case-modellering samt att belysa hur tekniken kan förbättras. Detta anser jag 
vara väsentligt för de som praktiskt använder och kommer att använda sig av 
tekniken.  
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3 Problembeskrivning 
Ett mycket viktigt och nästintill avgörande steg i en systemutvecklingsprocess är 
Requirements Engineering (RE). Flynn (1994) framhäver i sin artikel att det läggs 
mer och mer vikt på de tidiga faserna av en systemutvecklingsprocess för att undvika 
problemen med bristfällig systemkvalitet.  
 
När system utvecklas utan att kundens alla krav är korrekt uppfattade kan detta 
medföra stora extra kostnader. Lubars et al. (1993) menar att det kostar ungefär fem 
till tio gånger mer att åtgärda ett fel under programmeringsfasen än under RE-fasen. 
Dessutom kostar det ungefär 100 till 200 gånger mer att reparera ett fel då systemet är 
i drift. 
 
Utvecklare och organisationer kan alltså spara mycket tid och pengar om fel kan 
upptäckas och korrigeras tidigt i en systemutvecklingsprocess (Lubars et al., 1993). 
 
För att kunna representera samt modellera krav på ett informationssystem finns det en 
rad olika tekniker till systemutvecklarens förfogande (Kotonya och Sommerville, 
1998). En i praktiken omtalad och utbredd teknik som mitt fortsatta arbete kommer 
att beröra är Use Case-modellering (Kotonya och Sommerville, 1998). 
 

3.1 Problemprecisering 
 
För att utföra RE så effektivt som möjligt finns en rad tekniker samt verktyg. Detta 
arbete kommer att innefatta en studie angående en viss teknik i RE som används för 
att representera samt modellera krav, nämligen Use Case-modellering. Anledningen 
till valet av denna inriktning är att det finns lite information kring Use Case-
modellerings styrkor och svagheter. Detta är en informationsbrist som medför att 
utvecklare använder sig av tekniken utan att veta vad den har för brister och vad som 
behövs för att den skall vara så effektiv som möjligt.  
 
Arbetet kommer innefatta två frågeställningar: 
 

1. Vilka styrkor respektive svagheter har tekniken Use Case-modellering? 
 
Denna frågeställning innefattar en studie angående Use Case-modellering för att 
finna styrkor respektive svagheter med tekniken. Denna frågeställning anser jag 
vara relevant då många använder tekniken utan egentligen veta vilka styrkor och 
svagheter tekniken har. Detta kan innebära att tekniken utnyttjas på ett 
otillräckligt sätt vilket kan resultera i en mindre bra genomförd RE-fas. Resultatet 
av frågeställning nummer 1 ligger till grund för nästkommande frågeställning. 

 
2. Hur kan Use Case-modellering förbättras? 
 
I denna frågeställning sker en generell studie angående hur Use Case-modellering 
kan förbättras. Detta för att se hur bland annat olika tekniker, metoder samt 
verktyg kan komplettera Use Case-modellerings eventuella brister. Frågeställning 
nummer 2 sker med utgångspunkt från de brister som upptäcks under arbetets 
första frågeställning.  



Problembeskrivning 

  17 
 

 

3.2 Avgränsning 
Som sagts tidigare finns det idag en rad metoder, tekniker samt verktyg för 
informationssystemsutveckling. Mitt arbete kommer att avgränsas mot en 
undersökning angående en teknik i RE som används för att representera samt 
modellera krav. 
 
Arbetet avgränsas mot ett företag och praktisk användning av en specifik teknik, 
nämligen Use Case-modellering. Detta anser jag vara den mest relevanta lösningen på 
problemet då arbetet är begränsat tidsmässigt. 
 
För att belysa hur Use Case-modellering kan förbättras har jag avgränsat arbetet till 
redan befintliga metoder, tekniker samt verktyg. Det vill säga jag kommer inte att 
belysa hur Use Case-modellering kan förbättras genom att skapa nya metoder, 
tekniker samt verktyg. 
 
Jag kommer i min studie enbart belysa tekniken Use Case-modellering och inte 
beakta de olika metoder som förespråkar användning av Use Case-modellering. 
 

3.3 Förväntat resultat  
Syftet med arbetet är att finna styrkor respektive svagheter med tekniken Use Case-
modellering. Dessutom är syftet att få en generell uppfattning angående tekniker, 
metoder samt verktyg i RE som används för att representera och modellera krav samt 
se hur dessa kan komplettera Use Case-modellering. 
 
Min hypotes kring arbetet är att Use Case-modellering innehåller brister inom vissa 
delar. Dessa brister förmodar jag kommer att kunna täckas av någon av de övriga 
teknikerna. 
 
Jag anser dessutom att det kommer att finnas olikheter mellan vad teori och praktik 
anser om Use Case-modellering. 
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras vilka metoder som är relevanta för att lösa de problem som 
har presenterats i problempreciseringen. Kapitlet inleds med beskrivning kring de 
metoder som jag anser vara relevanta för att lösa de problem som arbetet baseras på. 
Utifrån denna diskussion kommer jag att argumentera för hur de olika metoderna är 
användbara för mitt problem och slutligen välja vilka metoder som skall användas för 
att lösa problemet i fråga. 
 
Avsikten med detta kapitel är att visa hur mitt fortsatta arbete kommer att genomföras. 
 

4.1 Möjliga metoder 
I detta kapitel kommer jag att presentera ett antal metoder som jag anser kan användas 
för att finna svar på min problemställning. För att samla in information, i syfte att lösa 
ett problem, finns en rad metoder såsom till exempel intervju, enkät, observation, 
experiment med flera (Patel och Davidson, 1994). Det vanligaste är att flera metoder 
används i kombination med varandra. 
 
De metoder som jag anser vara relevanta för att finna en lösning på mitt problem är: 
 

• Fallstudie 
• Survey 
• Litteratur 
• Intervju  
• Enkät 

 
Anledningen till mitt val av metoder är att dessa är beprövade och omtalade metoder 
för att samla information kring ett ämne. Jag anser att någon utav dessa eller dessa i 
kombination med varandra är relevanta för att lösa mitt preciserade problem. 
 

4.1.1 Fallstudie 
Fallstudie innebär att studien görs på en mindre avgränsad grupp. Fallstudien kan 
därmed genomföras på en individ, en grupp individer, en organisation eller en 
situation (Patel och Davidson, 1994). 
 
Fallstudie är en intensivstudie där forskaren samlar in all information som denna kan 
få fram kring ett eller ett fåtal fall. Inom fallstudien kan olika typer av metoder 
användas såsom tillexempel intervju, observation med flera (Svenning, 1997). 
 
Fallstudier används ofta då processer eller förändringar skall studeras och 
utgångspunkten ligger i ett helhetsperspektiv. Vid fallstudier utgår man från ett 
helhetsperspektiv och försöker få så mycket information som möjligt kring fallet 
(Patel och Davidson, 1994). 
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4.1.2 Survey 
Survey undersökning innebär att undersökningen sker med hjälp av en större 
avgränsad grupp genom till exempel frågeformulär eller en intervju. Survey 
undersökningar används främst för att samla information angående ett större eller 
mindre antal variabler. Dessa undersökningar används för att besvara frågan angående 
vad, när och hur (Patel och Davidson, 1994). 
 
Enligt Patel och Davidsson (1994) är det viktigt att resultatet är generaliserbart. Det 
vill säga att resultatet gäller för andra personer än den studerade gruppen. Där av är 
det mycket viktigt hur de personer som skall vara med i gruppen väljs ut (Patel och 
Davidson, 1994). 
 

4.1.3 Litteratur 
Litteraturstudier avser sådan information som redan finns tillgänglig i till exempel 
olika register, handlingar, böcker, bild- och ljuddokument med flera (Patel och 
Davidson, 1994). 
 
Litteraturstudie kan användas för att besvara frågeställningar kring faktiska 
förhållanden och faktiska skeenden. Därför är det viktigt att dokumenten representerar 
en acceptabel beskrivning av ”verkligheten”. För att kunna bedöma om fakta eller 
upplevelser är sannolika måste litteraturen granskas kritiskt (Patel och Davidson, 
1994). Att förhålla sig kritisk till informationen via litteraturstudier anser jag vara det 
mest väsentliga. Det är mycket vanligt att läsaren inte värderar informationen utan 
helt enkelt tror på det som står skrivet i olika dokument. En kritisk granskning av 
litteraturen visar att författaren insiktsfullt har studerat förekommande arbeten inom 
ämnesområdet (Bell, 1993). 
 
Det problematiska vid studier av litteratur är valet av vilken litteratur som skall 
studeras. Meningen är att det studerade skall få en så fullständig bild som möjligt, det 
vill säga att materialet blir belyst ur mer än en synvinkel (Patel och Davidson, 1994). 
 
Det viktigaste enligt Patel och Davidson (1994) är att materialet representerar 
litteratur som både stödjer och inte stödjer vår egen uppfattning. Genom att välja fakta 
som enbart stödjer en uppfattning kan det skapa skevhet i materialet och därigenom 
skapa en falsk bild av ”verkligheten”. 
 

4.1.4 Intervju och enkät 
 
Både intervjuer och enkäter är undersökningsmetoder som används för att hämta 
information genom olika frågor. Båda metoderna involverar att kontakt skapas med 
personer som besitter information angående problemet i fråga.  
 
Intervju 
 
Med intervju menas vanligtvis sådana som är personliga, det vill säga där intervjuaren 
träffar intervjupersonen och genomför intervjun. Dock kan en intervju även 
genomföras via ett telefonsamtal (Patel och Davidson, 1994). 
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Vid en intervju kan intervjuaren följa upp idéer, utveckla motiv, känslor samt tyda 
respons på ett sätt som inte är möjligt vid en skriftlig undersökning (Bell, 1993). 
 
När frågor används för att samla information finns det två viktiga aspekter att ta 
hänsyn till (Patel och Davidson, 1994). Nedanstående resonemang baserar sig på Patel 
och Davidson (1994). 
 

• Standardisering  
• Strukturering 

 
Standardisering används för att bestämma hur mycket ansvar som lämnas till 
intervjuaren när det gäller frågornas utformning och ordning.  
 
Strukturering betecknar i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att 
tolka fritt beroende på egen inställning eller tidigare erfarenheter. 
 
Intervjuer med låg grad av standardisering eller helt ostandardiserade intervjuer görs 
när intervjuaren själv formulerar frågorna allteftersom intervjun pågår. Vid helt 
standardiserade intervjuer å andra sidan ställer intervjuaren samma frågor i exakt 
samma ordning till varje intervjuperson. Graden av standardisering avgörs vid 
intervjuns syfte. Standardiserade intervjuer används då man vill kunna jämföra och 
generalisera de olika resultaten. 
 
När det gäller graden av strukturering handlar det om vilket svarsutrymme som ges 
till intervjupersonen. En strukturerad intervju styr intervjupersonens svar ganska så 
hårt medan en ostrukturerad intervju ger intervjuaren stort svarsutrymme. 
 
Enkät 
Enkät är något som oftast förknippas med formulär som skickas per post. Dock finns 
det även i detta fall olika tillvägagångssätt. Till exempel finns det “enkät under 
ledning” som innebär att enkäten tas med till personen som skall besvara den så att 
enkäten kan förtydligas i olika avseenden. 
 
Enligt Patel och Davidson (1994) kan enkätstudie liknas vid en standardiserad 
intervju där frågorna skrivs ner på ett formulär. Enkäten är konstruerad så att varje 
berörd person skall svara på likalydande frågor i exakt samma ordning. 

4.2 Val av metod 
Utifrån ovanstående analys av möjliga metoder anser jag att en fallstudie innefattande 
intervju samt litteraturstudie vara lämpligast för att få svar på de problem som har 
definierats i tidigare kapitel. 
 
Anledningen till att jag inte definierar mitt arbete som en Survey undersökning 
gentemot fallstudie, är att mitt problem och arbetes tidsramar lämpar sig bättre för 
studier mot en mindre avgränsad grupp. 
 
Anledningen till att jag kommer att använda mig av intervju istället för enkät är att 
intervju oftast är en mer flexibel metod för att införskaffa kunskap kring ett ämne. 
Enkäterna styr svarspersonerna på ett helt annat sätt än vad en vanlig intervju gör. 
Enkäter är mer användbara då de olika svaren skall jämföras i förhållande till 
varandra vilket inte är avsikten i detta fall. 
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Ytterligare anser jag att intervjuerna lämnar mer kontroll till intervjuaren gentemot en 
enkätundersökning. Vid en intervju kan intervjuaren styra frågorna allteftersom 
intervjun pågår samtidigt som intervjupersonen får ett bredare svarsalternativ. 
 
Valet att använda mig av litteraturen var inte så svårt. Det finns mycket information 
angående Use Case-modellering via litteraturen. Metoden litteraturstudie är dessutom 
en relativt enkel metod för att införskaffa representativ information kring ett 
problemområde. 
 
Jag kommer nedan att presentera hur jag har tänkt att använda mig av de olika 
metoderna i förhållande till de olika problemställningarna.  
 
Problemställning 1: Vilka styrkor respektive svagheter har tekniken Use Case-
modellering? 
 
För att lösa detta problem kommer jag att använda mig av en litteraturstudie samt 
intervju. 

 
Anledningen till att jag har valt metoden litteraturstudie är att det finns mycket 
relevant information om Use Case-modellering via litteraturen. Mitt arbete kommer 
att innefatta litteratur från såväl forskningsrapporter samt olika böcker.  

 
Syftet med litteraturstudien är att skapa en bild av vad de olika forskarna anser vara 
bra respektive mindre bra med Use Case-modellering. Dessutom anser jag att 
litteraturstudien kommer öka min förståelse kring Use Case-modellering och på så vis 
underlätta intervjuerna. 

 
För att ytterligare vidga min studie angående Use Case-modellerings styrkor och 
svagheter kommer ett antal intervjuer genomföras. Dessa sker med personer som har 
praktisk erfarenhet av Use Case modellering. Intervjuerna kommer att bedrivas med 
en låg grad av standardisering, det vill säga frågornas ordning och innehåll kommer 
formuleras allteftersom intervjun pågår. Intervjuerna kommer dessutom att ge 
intervjupersonerna stort svarsutrymme, det vill säga intervjuerna kommer vara 
ostrukturerade. Intervjuerna skulle kunna liknas vid ett informellt samtal. 
 
Anledningen till att jag valt att inte styra intervjuerna är att jag anser att en öppen 
diskussion kring Use Case-modellerings styrkor respektive svagheter ger betydligt 
mer än en mer formell intervju. I allmänhet anser jag att formella intervjuer och 
enkäter begränsar respondenten på ett otillfredsställande sätt. Mitt problem är av 
sådan karaktär att det vore teoretiskt omöjligt att utför en formell intervju. Frågorna 
bör skapas i samband med diskussionen. Dock kommer intervjuerna att styras på så 
vis att de inte faller utanför vad som är relevant för problemet i fråga. 

 
På grund av att intervjuerna är tänkta att fungera som informella samtal vore det 
mycket svårt att använda sig av enkäter då dessa oftast styr intervjupersonerna. 
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Problemställning 2: Hur kan Use Case-modellering kompletteras med avseende 
på befintliga tekniker, metoder samt verktyg? 
 
För att lösa denna problemställning kommer jag även här att använda mig av en 
litteraturstudie samt intervju.  
 
Jag har för avsikt att lägga störst vikt vid en litteraturstudie. Anledningen till att jag 
valt metoden litteraturstudie framför andra möjliga metoder är att det finns mycket 
dokumenterad information angående tekniker metoder samt verktyg för att modellera 
samt representera krav.  
 
Ytterligare kommer jag för att lösa denna frågeställning använda mig av samma typ 
av intervjuer som har beskrivits i kapitlet ovan. Detta för att se hur personer som har 
praktisk erfarenhet av Use Case-modellering har arbetat med tekniken och därigenom 
anser att den kan kompletteras. 
 
Sammanfattningsvis kommer jag för att få svar på mina problemställningar använda 
mig av en litteraturstudie samt ett antal intervjuer. Mitt arbete kommer att genomföras 
med syftet att nå ett resultat som innefattar både teoretikernas syn på Use Case-
modellering samt de som praktiskt använder sig av Use Case-modellering. 
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5 Genomförande 
I denna del av rapporten kommer jag att presentera det material som har samlats in för 
att möjliggöra att min tidigare definierade problemställning kan besvaras. Jag kommer 
först att presentera det material som har tagits fram genom metoden litteraturstudie. 
Därefter följer en presentation kring materialet från min fallstudie innehållande de 
olika intervjuerna. 
 
Mitt genomförande börjar med en litteraturstudie som följs upp av olika intervjuer. 
Jag har valt att lägga litteraturstudien före intervjuerna för att dels få mer information 
om Use Case-modellering samt för att kunna bilda ett informellt ramverk som jag 
anser vara nödvändigt för att skapa lämpliga intervjufrågor. Därav kommer jag också 
först presentera min litteraturstudie och sedan min fallstudie innehållande en 
intervjuundersökning. 
 

5.1 Litteraturstudie 
I detta kapitel kommer jag att presentera hur jag har gått tillväga i min litteraturstudie 
samt presentera det material som har belysts via min litteraturstudie. 
 
Det första steget var att finna litteratur angående Use Case-modellering vilket i sig 
inte har varit några större problem. Den största delen av litteraturen fanns på 
Högskolebiblioteket i Skövde. Dock var det lite mer problematiskt att finna litteratur 
som kritiskt granskade Use Case-modellering. Dessa böcker fick jag beställa från 
andra bibliotek samt söka via Internet.  
 
Den författare som kommer att ligga till grund för mitt arbete är Björn Regnell. 
Regnell har nämligen bedrivit studier kring Use Case-modellering samt hur Use 
Case-modellering kan förbättras i vissa sammanhang. Regnell har sammanställt två 
antologier där han presenterar forskningsrapporter som berör Use Case-modellering 
som har genomförts av Regnell och andra forskare. Regnell har under en längre tid 
bedrivit studier angående Use Case-modellering och anses därför som en väl 
tillförlitlig källa. 
 
Den andra litteraturkällan är ett projekt vid namn Cooperative Requirements 
Engineering With Scenarios (CREWS). Detta projekt har som namnet säger bedrivit 
studier kring Use Case-modellering och olika tekniker som de gemensamt kallar för 
scenario. Därav kommer jag fortsättningsvis även kalla Use Case-modellering vid 
scenario. 
 
CREWS projektet bygger på ett antal mycket kända forskare kring Requirements 
Engineering. Projektet har genererat ett antal olika rapporter kring användning av 
scenario. Jag anser dessa rapporter bygga på väl genomförda undersökningar av 
kända forskare och därmed vara en tillförlitlig källa. 
 
Anledningen till att jag i min studie berör dessa forskare är att dessa kritiskt granskar 
Use Case-modellering och dess användningsområde. Många andra forskare ger en 
beskrivning av Use Case-modellering som har varit användbar för att skapa en bild av 
tekniken men är dock inte lika användbar i denna del av arbetet.  
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5.1.1 Materialpresentation 
Materialpresentationen presenterar det material som har framtagits under min 
litteraturstudie. Materialpresentationen innehåller det insamlade materialet som 
kommer användas för att besvara såväl problemställning 1 som problemställning 2. 
Materialpresentationen visar det material som ligger till grund för min analys som 
återfinns i kapitel 6. 

 

5.1.1.1 Styrkor och svagheter med Use Case-modellering 
 
I detta kapitel presenteras det material som har insamlats för att belysa Use Case-
modellerings styrkor respektive svagheter, det vill säga problemställning 1. Materialet 
är uppdelat efter de olika projekt eller antologier som materialet härrör ifrån. 

 
Styrkor enligt Regnell  
 
Use Case-modellering bryter ner komplexiteten hos ett system. Genom att generera 
och identifiera olika use case kan utvecklaren fokusera sig på en del av systemet åt 
gången (Regnell 1995). 
 
Use Case-modellering är en enkel teknik som är baserad på naturliga delar från 
problemdomänen (Regnell 1995). Därav kan både användare och kunder medverka i 
analysprocessen vilket leder till att utvecklarna kan lära av användarnas medverkan 
och se deras behov och beteende (Regnell, 1995, 1996). 
 
Styrkor enligt CREWS 
 
Användningen av scenarier minskar gapet mellan användarens syn på systemet och 
den funktionella synen på systemet. Där igenom kan utvecklarna försäkra sig om att 
det framtida systemet kommer att möta användarens krav (Ralyte et al., 1999). 
 
Scenarier minskar gapet mellan de olika intressenterna och utvecklarna. Scenarierna 
stödjer en gemensam förståelse av det nuvarande och det framtida systemet (Pohl och 
Haumer, 1997). Scenarier ger stöd för att utvinna och validera de olika intressenternas 
krav på ett system likaväl som att finna information kring systemets kontext. (Pohl 
och Haumer, 1997). 
 
Svagheter enligt Regnell 
 
Avsaknaden av syntes mellan de olika use casen som vi får från Use Case-
modellering, det vill säga att de olika use casen är löst kopplade till varandra, anser 
Regnell (1995) var den största svagheten. 
 
Use case-modellering genererar en rad use cases som skall användas för att beskriva 
strukturen av systemet och leda till design av systemet. Enligt Regnell (1995) krävs 
av analysprocessen en modell som fångar de funktionella kraven och systemets 
användning utan några design aspekter. Med detta menar Regnell (1995) att Use 
Case-modellering går ett steg för långt då tekniken beaktar hur systen skall designas. 
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De olika use casen som genereras är enligt Regnell (1996) ett perfekt material för att 
utföra tester av det blivande systemet. Dock finns det inget stöd för hur detta skulle 
kunna ske genom en automatisk generering. Detta kan ge begränsningar för 
validering och verifikation. 
 
Enligt Regnell (1995) finns ingen klar definition av semantiken med use case och 
inga riktlinjer för hur de olika use casen skall beskrivas och genomföras. Dessutom 
finns heller inte någon klar definition på vart tyngdpunkten i use casen skall ligga, 
externa aktiviteter bara eller likaså interna aktiviteter. Dessa ovissheter ger mycket 
frihet för egna tolkningar angående aktör och use case konceptet och kan skapa stor 
förvirring hos utvecklarna enligt Regnell (1995). 
 
Jacobson (1992) definierar att varje use case är relaterat till en specifik aktör men 
samtidigt tillåts use case beskrivningar där flera aktörer medverkar (Regnell, 1995). 
Dessutom så är en aktör definierad som en roll spelad av en användare. Detta innebär 
att en fysisk användare kan förekomma som olika användare i ett och samma use 
case. 
 
Regnell (1995) menar att det i praktiken är omöjligt att täcka alla möjliga scenarier 
via use case-modellering. Antalet use case kan bli väldigt stora och många i komplexa 
system. Därav är det otroligt viktigt att klargöra use casens abstraktionsnivå, det vill 
säga till vilken nivå de olika use casen skall brytas ner. 
 
Enligt Regnell (1996) är den största nackdelen, med en informell teknik och modeller 
i naturligt språk, att det finns ett begränsat modelleringsstöd och svårförståeliga 
representationer. En mer formell teknik ger större möjlighet till stöd för syntaktisk 
och semantisk kontroll så väl som stöd för olika tester. 
 
Då use case skapas oberoende av varandra kan det uppkomma skillnader mellan olika 
use case. Ytterligare kan use casen vara motsägelsefulla då de uttrycker mål från olika 
användare. Problemet med detta enligt Regnell (1995) är att det i Jacobsons (1992) 
definition som presenterats i kapitel 2 inte finns något stöd för att hantera detta. 
 
Enligt Regnell (1995) kan inte ett specifikt use case uppkomma ur varje situation utan 
uppkommer vid speciella omständigheter. Därav behövs för varje use case en 
specifikation av kontexten till det som påverkar use caset. Problemet med use case-
modellering är att representation av kontexten inte stöds. Med ett systems kontext 
menar Regnell (1995) information som berör organisationen i allmänhet, sociala 
egenskaper, mål etcetera 
 
Enligt Regnell (1998) så finns det svårigheter med att välja rätt nivå av detaljer och 
fullständighet hos de olika use casen. Detta problem härrör till det som har diskuterats 
tidigare med avseende på att på vilken nivå skall modelleringsnivån läggas. Det vill 
säga hur mycket skall lämnas öppet och hur mycket skall brytas ner i detaljer. 
 
Regnell (1998) menar att det finns behov av att testa de olika use casen för att se att 
de är korrekta och fria från motsägelser med mera. Detta är något som inte stöds av 
tekniken Use Case-modellering. 
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Svagheter enligt CREWS 
 
Scenarier har stöd för att finna information kring systemets kontext. Dock saknas stöd 
för att kunna representera och relatera denna kontextuella information till de krav som 
har definierats tidigare i RE-processen (Pohl och Haumer, 1997). 
 
Enligt en undersökning utförd på 69 studenter med utbildning inom objektorientering 
och Use Case-modellering finns en avsaknad av olika riktlinjer för hur Use Case-
modellering skall utföras (Camille et al., 1998). Dock betonar författarna att 
avsaknaden av riktlinjer för skapandet av scenario både kan vara på gott och ont. Då 
det finns för många riktlinjer kan detta medföra att utvecklingen av olika use case blir 
bristfällig genom att dessa begränsar utvecklaren. Å andra sidan ger för få riktlinjer 
utvecklaren för mycket frihet som kan leda till bristfällig kvalitet och försvåra RE-
processen (Camille et al., 1998). 
 
En svaghet är då scenarier skall bli integrerade med andra existerande metoder och bli 
understödda av olika verktyg. Det finns få synsätt som talar för hur denna integration 
skall gå till (Camille, 1997). 
 

5.1.1.2 Förbättringar för att täcka Use Case-modellerings brister 
 I denna del av arbetet presenteras förslag till förbättringar av Use Case-modellering 
som har presenterats i litteraturen, det vill säga problemställning 2. Här presenteras de 
olika förslagen och på vilket sätt de kan komplettera Use Case-modellering. Syftet är 
inte att ge någon mer detaljerad beskrivning av de olika förbättringsförslagen utan 
bara belysa vilka de är och på vilket sätt de kan förbättra Use Case-modellering. 
 
Usage-Oriented Requirements Engineering  
En komplettering till Use Case-modellering är en metod vid namn Usage-Oriented 
Requirements Engineering (UORE) (Regnell 1995). Syftet med metoden är att den 
skall fungera som en utveckling av Use Case-modellering med kriterierna för att 
finna, beskriva, formalisera och syntetisera de olika use casen. 
 
UORE innehåller två olika faser, analysfasen samt syntesfasen. Analysfasen påminner 
väldigt mycket om Use Case-modellering där de olika use caseen genereras utifrån de 
olika aktörerna och deras interagering med systemet. UORE innehåller dessutom en 
syntes fas där de olika use casen blir formaliserade och integrerade i en ny teknik som 
heter Synthesized Usage Model (SUM). SUM fångar de funktionella kraven och 
systemets användning på ett mer formellt sätt än Use Case-modellering. 
 
Sammanfattningsvis är UORE utvecklad via en teknik (SUM) som kompletterar Use 
Case-modellerings brist på en syntes fas. 
 
Syntesfasen formaliserar de olika use casen, integrerar dem och resulterar slutligen i 
olika modeller av systemet. Syntesfasen består av tre aktiviteter: 
 
1. Formalisering av olika use case 
2. Integrering av olika use case 
3. Verifikation 
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Dessa tre aktiviteter processar i en iteration tills det är överenskommet att modellerna 
är korrekta och kompletta.  
 
CREWS synsätt 
Ralyte et al. (1999) skapar en meta modell som är en sammanslagning av Use Case-
modellering och ett annat synsätt via CREWS-L´Ecritoire. Detta synsätt skall 
förstärka Use Case-modellering med mål presentation och skapandet av olika 
scenario. Där mål innebär något som intressenterna vill kunna utföra i framtiden. 
Scenario innebär ett möjligt beteende begränsat till en mängd av meningsfulla 
interaktioner mellan ett antal aktörer (Ralyte et al. 1999). 
 
Scenario Context Model och Interaction Contextual Model 
Scenario Context Model definierar olika koncept och deras relationer som krävs för 
att fånga och strukturera kontextuell kunskap i ett scenario (Pohl och Haumer, 1997). 
Utöver detta presenterar Pohl och Haumer (1997) ytterligare en teknik för att fånga 
och strukturera kunskap kring interaktionerna som är representerade i ett scenario. 
Denna teknik kallar författarna Interaction Contextual Model 
 
The Operational Profile Model 
Operational Profile Model är en användar orienterad testmodell som specificerar ett 
systems tänkta användande i termer av händelser och deras möjligheter. The 
Operational Profile Model genererar olika test case som möjliggör uppskattning av 
pålitligheten hos mjukvaran redan under systemtest (Regnell, 1998). 
 
Operational Profile Model anses enligt Regnell (1998) vara en teknik som innebär 
kostnads besparningar under ett systems testfas. Dessutom minskar tekniken 
systemets felfrekvens då use casen blivit testade och validerade.  
 

5.2 Intervju 
 
Val av intervjupersoner 
Jag kommer att genomföra mitt arbete via en fallstudie som bedrivs på Volvo IT i 
Skövde. Därav kommer de olika intervjuerna som arbetet innefattar att utföras med 
personer enbart från Volvo IT. Detta anser jag vara den mest relevanta lösningen på 
problemet då studien inriktar sig på Volvo IT. Dessutom är Volvo IT en verksamhet 
som under en längre tid har arbetat med systemutveckling och Use Case-modellering 
och som jag därmed anser vara representativ för min studie. 
 
Intervjupersonerna har valts ut efter den erfarenhet respondenterna har av Use Case-
modellering. Jag har valt att genomföra fem intervjuer.  
 
För att skapa kontakt med de olika respondenterna, vars namn jag fått av min 
handledare på Volvo IT, använde jag mig av mail. Detta visade sig vara en mindre bra 
ide då ändast ett fåtal av de förfrågade besvarade mailet. Därav sökte jag upp 
respondenterna och bokade tider för intervjuer. Innan intervjuerna genomfördes 
informerade jag respondenterna om beräknad tidsåtgång samt vad intervjuerna skulle 
innefatta. Detta för att respondenterna skulle få möjlighet att förbereda sig inför 
intervjuerna och lättare kunna föra en diskussion kring ämnet. 
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Intervjuerna är tänkta som informella samtal som mer kan liknas vid en diskussion än 
en intervju. Dock hade jag förberett vissa grundfrågor som jag ville ha svar på för att 
hålla intervjuerna inom ramarna för mitt problemområde. Dessa grundfrågor 
presenteras i bilaga 1. 

5.2.1 Materialpresentation 
Denna del av arbetet innefattar en presentation kring det material som har framtagits 
under min intervjustudie och som kommer att ligga som grund för analysen. Jag har 
valt att presentera de olika intervjuerna separat för att belysa vad de olika 
respondenterna ansåg om de viktigaste frågorna för mitt arbete. Detta kapitel är till för 
att ge en lättöverskådlig sammanfattning angående vad respondenterna ansåg om Use 
Case-modellering i stort. Denna materialpresentation visar det material som ligger till 
grund för min analys som återfinns i kapitel 6. En mer detaljerad beskrivning av 
intervjuerna finns i bilaga 2. 
 
Intervju nummer 1 
Respondenten har arbetat med systemutveckling på Volvo IT i två år. Respondentens 
arbetsuppgifter inom Volvo IT grundar sig främst i programmering, samt deltagande i 
olika projekt. Det är via de olika projekten som respondenten har kommit i kontakt 
med Use Case-modellering. Respondenten har arbetat med Use Case-modellering via 
en metod vid namn Rational Unified Process (RUP). RUP använder Use Case-
modellering med en relativt låg abstraktionsnivå. Det vill säga de olika use casen som 
skapas kan eventuellt brytas ner och utvecklas ytterligare än vad RUP förespråkar. 
Dessutom ser RUP utvecklingen ur ett systemperspektiv gentemot ett 
verksamhetsperspektiv. 
 
Respondenten anser att Use Case-modellering är en enkel teknik som innebär att både 
kunderna och utvecklarna kan medverka i analysarbetet. Detta anser respondenten 
vara det som är teknikens främsta styrka. 
 
Respondentens sätt att använda sig av tekniken innebar en låg abstraktionsnivå det vill 
säga mindre detaljrikedom. På grund av detta menar respondenten att förändringar 
längre fram i processen inte ger en förändrad bild av de olika use casen. 
 
Ytterligare en fördel med Use Case-modellering enligt respondenten är att verifiering 
kan ske mot kund. 
 
Det som respondenten anser vara teknikens främsta svagheter är att tekniken inte 
påvisar vilka krav som bör prioriteras. Det vill säga de krav som är av högsta vikt för 
att systemet skall fungera. 
 
Ytterligare ansåg respondenten att det saknades riktlinjer för hur Use Case-
modellering skall utföras. 
 
Arbetet bedrivs inte tillsammans med någon annan teknik och respondenten såg inte 
hur någon annan teknik skulle kunna komplettera Use Case-modellering. 
 
Intervju nummer 2 
Respondenten har arbetat med systemutveckling på Volvo IT i sedan 1995. 
Respondentens arbetsuppgifter inom Volvo IT grundar sig främst i ett 
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systemutvecklingsprojekts tidiga faser det vill säga analysdelen. Respondenten har 
under de senaste 18 månaderna arbetat till och från med Use Case-modellering.  
 
Respondenten anser att Use Case-modellering framförallt öppnar för kommunikation 
mellan användare och utvecklare. Detta leder till att användare och utvecklare får ett 
gemnsamt vokabulär och att de olika kraven kan verifieras tillsammans med 
användarna. 
 
Då Use Case-modellering utförs innebär detta enligt respondenten att alla krav 
kontinuerligt dokumenteras. Detta leder till att utvecklaren kan gå tillbaks till 
informationen och stämma av mot blivande system. 
 
Det som respondenten anser vara Use Case-modellerings största svaghet är 
avsaknaden av generella riktlinjer för att utföra Use Case-modellering. Detta leder till 
att utvecklare hanterar tekniken på olika sätt vilket kan vara ett problem då olika use 
case skall jämföras gentemot varandra. 
 
Ytterligare finns en avsaknad för stöd i val av detaljnivå i Use Case-modellering. Det 
finns inget som säger hur mycket som skall brytas ner och utvecklas. 
 
Respondenten anser att Use Case-modellering saknar olika typer av verktygsstöd för 
att dokumentera och genomföra tester av systemet. 
 
Arbetet med Use Case-modellering har bedrivs tillsammans med två andra tekniker. 
Teknikerna är till för att skapa olika klassdiagram och sekvensdiagram. Anledningen 
till att respondenten förespråkar användning av dessa tekniker är för att på ett 
effektivare sätt kunna validera de olika use casen. Utöver detta menar respondenten 
att användning av olika flödesbeskrivningar och processmodeller kan komplettera Use 
Case-modellering för att visa flödet inom varje use case. 
 
Intervju nummer 3 
Respondenten har arbetat på Volvo IT sedan 1985. Respondentens arbetsuppgifter 
grundar sig i ett systemutvecklingsprojekts tidiga faser. Respondenten arbetar mycket 
med olika typer av studier och utvärdering kring metoder som skall användas av 
systemutvecklarna. 
 
Respondenten har genom utbildning samt praktiskt arbete kommit i kontakt med Use 
Case-modellering. Arbetet har främst berört modellering ur ett 
verksamhetsperspektiv. 
 
Enligt respondenten åskådliggör Use Case-modellering systemet på ett enkelt sätt som 
användare och utvecklare kan förstå. Detta då tekniken förespråkar användning av 
både text och bild. Detta leder dessutom till att det är mycket enkelt att förklara 
systemets krav för de personer som kommer näst i kedjan. 
 
Use Case-modellering möjliggör att de olika kraven bryts ner i nivåer vilket leder till 
förenkling av ett annars mycket komplext system. 
 
Respondenten ser det som en styrka att Use Case-modellering behandlar information 
som ligger utanför själva systemet. Det vill säga information som finns i systemets 
kontext. 



Genomförande 

  30 
 

 
Respondenten anser att den största svagheten med Use Case-modellering är 
svårigheten att välja rätt abstraktionsnivå. Respondenten menar att tekniken lämnar 
för mycket ansvar till utvecklaren och dennes erfarenhet. Ytterligare anser 
respondenten att Use Case-modellering inte ger några generella riktlinjer för hur 
tekniken skall användas. 
 
En annan nackdel med Use Case-modellering är att use casen blir ofta väldigt många 
och komplexa vid större system. 
 
Respondentens arbete med Use Case-modellering utgick från en redan identifierad 
processkarta. Utifrån denna karta skapades olika use case som senare validerades med 
användaren.  
 
Respondenten poängterar vikten av korrekt namnsättning för de olika use casen som 
kan påverka spårbarheten mellan use case och färdigt system. Dessutom anser 
respondenten att det är mycket viktigt att inte bara dokumentera de olika use casen 
utan även någon form av förklarande text. 
 
Enligt respondenten bör Use Case-modellering användas tillsammans med något 
dokumentationsverktyg tillexempel Select, Rose eller Visio. I dagsläget används 
verktyget Rose. 
 
Intervju nummer 4 
Respondenten har arbetat på Volvo IT sedan 1998. Totalt har respondenten arbetet på 
Volvo i cirka 13 år. De tidigare arbetsuppgifterna innebar systemutveckling på Volvo 
Personvagnar. Respondenten har kommit i kontakt med Use Case-modellering via 
olika utbildningar samt att respondenten varit projektledare över projekt innefattande 
Use Case-modellering. 
 
Respondenten förespråkar enkelheten hos tekniken som den främsta styrkan. Detta 
innebär att både användare och utvecklare kan delta i analysarbetet. Ytterligare 
möjliggör Use Case-modellering att viss funktionalitet i ett system kan döljas för 
användaren. Användaren behöver enbart känna till relevant information för 
arbetsuppgiften i fråga. 
 
Respondenten kunde inte finna några svagheter med tekniken. Respondenten menar 
att ett alternativ till Use Case-modellering skulle vara att enbart generera en detaljerad 
processkarta. 
 
Intervju nummer 5 
Respondenten har arbetat med systemutveckling på Volvo IT sedan 1995. 
Respondentens arbetsuppgifter inom Volvo IT är programmering, databasutveckling 
och under den senaste tiden verksamhetsanalys. Respondenten har arbetat med Use 
Case-modellering under de senaste 18 månaderna. Arbetet har skett via olika 
övningsprojekt samt verkliga projekt. 
 
Den största styrkan med Use Case-modellering enligt respondenten är att tekniken på 
ett grafiskt sätt målar en bild av vad användaren vill ha. Detta leder till att användare 
och utvecklare har en gemensam definition på vad som skall utföras av systemet.  
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Ytterligare anser respondenten att både användare och utvecklare finner tekniken 
som ett roligt arbetssätt vilket motiverar arbetet och främjar ett bättre resultat. 
 
Respondenten anser att de olika use casen är mycket bra underlag för att utföra olika 
tester av systemet. De olika use casen beskriver på ett enkelt sätt vad systemet skall 
utföra. 
 
Respondenten anser att avsaknaden av generella riktlinjer vara det som är mest 
negativt med Use Case-modellering. Detta innebär att olika utvecklare använder 
tekniken på olika sätt vilket leder till att verktygsstödet är utvecklat på olika sätt. 
 
Respondenten anser även att Use Case-modellering är en relativt krävande teknik 
som tar mycket tid i anspråk. Detta innebär att användaren måste vara närvarande 
vilket oftast kan vara mycket svårt. Dessutom tar det enligt respondenten mycket tid 
att lära Use Case-modellering för en utvecklare som inte har arbetet med denna typ 
av teknik. Ett helt annat tankesätt som kräver inlärning. 
 
Då respondenten har arbetat ned Use Case-modellering har detta skett tillsammans 
med skapandet av sekvensdiagram samt klassdiagram. Dessa användes för att 
konkretisera de olika use casen. Det vill säga för att underlätta implementation av de 
krav som finns i ett use case. 
 
Respondenten menar att Use Case-modellering med fördel kan användas tillsammans 
med någon annan teknik tillexempel någon form av processmodellering som beskriver 
floderna inom de olika use casen. 
 
Respondenten förespråkar dessutom att de olika use casen skall brytas ner i olika 
nivåer. Detta ger på så sätt en bättre helhetsbild av use caset. 
 
Use case-modellering kan kompletteras med avseende på verktyg för framförallt 
dokumentation samt automatisk generering av tillexempel olika typer av 
komponenter. Ett alternativ till verktyg för dokumentation enligt respondenten är 
Visio. 
 

5.3 Erfarenhet av genomförande 
Under mitt genomförande av mina intervjuer samt min litteraturstudie har jag lärt mig 
mycket praktiska detaljer. Jag har framförallt lärt mig att vara flexibel. Allt blir inte 
riktigt som det är tänkt när studien kräver att kontakt skapas med andra personer. De 
personer som jag hade för avsikt att intervjua var inte alltid helt ämnade för uppgiften 
och hade oftast dåligt med tid att avsätta för min undersökning. 
 
Intervjuerna har fungerat som informella samtal vilket har visat sig vara en passande 
teknik i detta fall. Jag har lämnat mycket ansvar till respondenten och jag anser att det 
vore mycket svårt att utvinna denna informationen genom att ha strukturerade 
intervjuer. 
 
Det som har gjort genomförandet komplicerat är att litteraturen sinsemmellan inte 
alltid har samma syn på Use Case-modellering. De härör från olika skolor med olika 
definitioner på användning och skapande av olika use case. Dessutom betecknas inte 
alltid Use Case-modellering vid samma namn. Vissa källor kallar Use Case-
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modellering vid scenario. Detta leder till en stor förvirring vid diskussion kring Use 
Case-modellering. 
 
Även då intervjuerna genomfördes uppdagades att de olika respondenterna inte har 
samma syn på Use Case-modellering trots att de kommer från en och samma 
verksamhet. Detta antar jag bero på att de olika respondenterna genomfört olika typer 
av utbildningar som förespråkar olika sätt att använda sig av Use Case-modellering. 
 
Kombinationen att genomföra en litteraturstudie parallellt med en intervju 
undersökning anser jag vara en mycket passande kombination. Då jag väntade på svar 
angående om respondenterna var villiga att ställa upp på mina intervjuer fick jag 
mycket tid över som praktiskt kunde användas för att studera litteratur. Dessutom vara 
litteraturen väldigt givande för att konstruera ett informellt ramverk angående styrkor 
och svagheter med Use Case-modellering. 
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6 Analys 
 
I arbetets analysdel kommer jag att värdera det insamlade materialet för att se hur det 
kan besvara min problemställning. Materialet kommer att värderas för att belysa 
likheter och skillnader mellan teori kontra praktik. De olika källorna för litteraturen 
samt intervjuerna kommer att analyseras tillsammans. 
 
Analysdelen är indelad i tre delar. I den första delen sker en analys av styrkor med 
Use Case-modellering där jag presenterar hur litteraturen ser på tekniken i relation till 
hur de som har praktiskerfarenhet ser på tekniken. På samma sätt analyseras 
materialet i den andra delen som berör svagheter med Use Case-modellering. I den 
tredje delen sker analysen med utgångspunkt på hur Use Case-modellering kan 
kompletteras av befintliga tekniker metoder och verktyg.  
 
Detta innebär att först i varje del sker en sammanfattning av vad litteraturen samt vad 
de olika intervjuerna säger kring de olika problemen. Varje del kommer att avslutas 
med en diskussion kring vad som är gemensamt och vad som skiljer dem åt. 
 

6.1 Styrkor med Use Case-modellering 
I detta kapitel sker en analys av det material som har tagits fram vid litteraturstudien 
samt vid intervjuerna med avseende på styrkor med Use Case-modellering. Kapitlet 
avslutas med en sammanställning angående vad som är gemensamt samt vad som 
skiljer materialet åt. 
 
Styrkor med Use Case-modellering enligt litteraturen 

 
Denna analys är baserad på det insamlade material som har presenterats i mitt 
genomförande under litteraturstudien. Materialet härrör från två olika källor men 
har i detta kapitel sammanställts för att presentera vad litteraturen gemensamt 
anser om Use Case-modellering: 
 
• Enkel teknik som möjliggör att användaren kan delta i analysarbetet. Minskar 

gapet mellan användare och utvecklare. Detta leder till att användare och 
utvecklare kan lära av varandras deltagande. 

• Bryter ner komplexiteten hos ett system 
• Användare och utvecklare skapar sig en gemensam bild av det tänkta 

systemet, vilket möjliggör att validering kan ske tillsammans med användaren. 
• Möjlighet att finna kontextuell information, det vill säga information som 

ligger utanför systemet. 
 
Styrkor med Use Case-modellering enligt intervjuerna 

 
Denna analys är baserad på det insamlade material som har presenterats i mitt 
genomförande under intervjustudien. Materialet i detta kapitel kommer från flera 
intervjuer men har sammanställt för att representera vad praktiken anser om Use 
Case-modellering: 
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• Minskar gapet mellan användare och utvecklare. Användare och utvecklare får 
ett gemensamt vokabulär. 

• Enkel och rolig teknik som stimulerar analysarbetet och möjliggör att kunden 
förstår och kan delta i analysarbetet. Därav kan även verifiering av krav ske 
mot kund. 

• Spårbarhet genom hela SU-processen. 
• Dokumentering kan ske kontinuerligt med analysprocessen och all 

dokumentation förvaras på ett och samma ställe. 
• Användning av bild och text bildar en lättförståelig karta över problemet. 

Detta ger en bra översyn av problemet och kan på ett enkelt sätt användas föra 
att beskriva kraven för nästkommande person. 

• Beskriver kraven i kontexten. 
• Allt behöver inte presenteras för kund vilket på så sätt döljer komplexiteten. 

 
Det som är den största skillnaden mellan de olika respondenternas åsikter är valet av 
abstraktionsnivå. De flesta respondenterna förespråkade att use casen skulle brytas ner 
till en detaljerat nivå medan vissa menade att detta inte allsvar nödvändigt. 
 
Syntes mellan litteratur och intervjuer 
Genom att studera ovanstående analys påvisas att teori och praktik har ungefär samma 
uppfattning angående vad som är Use Case-modellerings styrkor. Dock har 
intervjuerna visat fler styrkor gentemot vad litteraturen. Detta kan förklaras i mitt val 
av litteratur. Hade litteratur från de mindre kritiska källor valts hade troligen denna 
del blivit mer belyst av litteraturen. 
 
De som både teorin och praktiken prioriterar som Use Case-modellerings största 
styrkor är: 
 

1. Minskar gapet mellan användare och utvecklare  
2. Enkel och rolig teknik 
3. Verifiering kan ske mot kund 

 
Intervjuerna visar att attityderna till Use Case-modellering är mycket goda främst 
beroende av att utvecklare och användare finner tekniken rolig och effektiv. Alla 
respondenter anser att ett system lättare kommer att uppfylla kundens krav om det 
läggs mycket tid vid analysen och användning av en teknik såsom Use Case-
modellering. 
 
Anledningen till att intervjuerna och litteraturen påvisat så mycket positivt med Use 
Case-modellering anser jag vara att utvecklare och användare tycker att arbetet är 
roligt och att tekniken förespråkar att användare och utvecklare är med i 
analysarbetet. Därav anledningen till att just de tre ovanstående punkterna 
uppdagades. 
 
De som praktiskt har arbetat med Use Case-modellering anser att tekniken beskriver 
information angående ett systems kontext vilket inte är fallet med den teoretiska 
synen på tekniken.  
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Ytterligare påvisar intervjuerna att Use Case-modellering har en styrka då man kan 
använda sig av både text och bild för att skapa en enkel och korrekt karta över de 
olika kraven. Användning av text i de olika use case är något som inte diskuteras i 
litteraturen. 
 

6.2 Svagheter med Use Case-modellering  
 
I detta kapitel sker en analys av det material som har tagits fram vid litteraturstudien 
samt vid intervjuerna med avseende på svagheter med Use Case-modellering. Kapitlet 
avslutas med ett resonemang angående vad som är gemensamt samt vad som skiljer 
materialet åt. 
 
Svagheter med Use Case-modellering enligt litteraturen 
 

Denna analys är baserad på det insamlade material som har presenterats i mitt 
genomförande under litteraturstudien. Materialet härrör från två olika källor men 
har i detta kapitel sammanställts för att presentera vad litteraturen gemensamt 
anser om Use Case-modellering: 

 
• Avsaknad av riktlinjer för att beskriva och genomföra Use Case-modellering. 
• Use Case-modellering är en informell teknik som använder sig av modeller i 

naturligtspråk vilket leder till ett begränsat modelleringsstöd och 
svårförståeliga representationer. 

• Avsaknad av syntes mellan de olika use casen. 
• Use Case-modellering går ett steg för långt då den även beaktar design av 

systemet. 
• Avsaknad för automatisk generering av system test via de olika use casen. 
• Use casen kan bli väldigt många och stora i komplexa system. 
• Inget stöd för att hantera och kontrollera motsägelser mellan olika use case. 
• Inget stöd för att specificera information som finns i kontexten och som 

påverkar use caset. 
• Problem med att välja rätt detaljnivå. Finns i Use Case-modellering inget stöd 

för detta. 
• Svårt att hitta verktyg som stödjer och möjliggör integration med Use Case-

modellering. 
 
Svagheter med Use Case-modlellering enligt intervjuerna 
 

Denna analys är baserad på det insamlade material som har presenterats i mitt 
genomförande under intervjustudien. Materialet i detta kapitel kommer från flera 
intervjuer men har sammanställt för att representera vad praktiken anser om Use 
Case-modellering: 

 
• Avsaknad av generella riktlinjer för hur Use Case-modellering skall utföras. 
• Inget stöd för att välja rätt abstraktionsnivå. 
• Avsaknad av verktyg för att tillexempel dokumentera de olika use casen. 
• Use Case-modellering blir väldigt komplex vid modellering av större system. 
• Mycket tidskrävande. Kräver dessutom att användaren deltar i analysarbetet. 
• Svårt att lära för utvecklare som har arbetat med mer traditionella tekniker. 
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• Kräver disciplin av utvecklaren. Då en förändring sker i en annan fas måste 
även use caset uppdateras. 

• Beskriver bara händelser inte flöden inom use casen. 
 
Syntes mellan litteratur och intervjuer 
Genom att studera ovanstående analys av svagheter med Use Case-modellering 
uppdagas att mycket av det som belysts i litteraturstudien har bekräftats under 
intervjuerna med ett fåtal undantag. 
 
Det som teori och praktik gemensamt anser vara Use Case-modellerings stora 
svagheter är: 
 

1. Avsaknad av generella riktlinjer för hur Use Case-modellering skall utföras. 
2. Avsaknad av verktygsstöd för att bland annat dokumentera de olika use casen. 
3. Inget stöd för att välja rätt abstraktionsnivå. 

 
Anledningen till att dessa tre svagheter angående avsaknad av olika typer av stöd har 
belysts av både litteraturen och intervjuerna anser jag vara att Use Case-modellering 
fortfarande är en relativt ung lära. Tekniken kommer förmodligen kommer att bli mer 
upp styrd i framtiden.  
 
En viktig skillnad mellan teori och praktik är avsaknaden av kopplingen mellan de 
olika use casen. Ingen av de intervjuade ansåg att detta skulle vara något problem 
medan litteraturen ansåg denna del vara det största problemet. 
 
Litteraturen anser att de olika use casen ofta är motsägelsefulla då de hanterar krav 
från olika användare. Detta var en svaghet som inte framkom under intervjuerna. Av 
intervjuerna å andra sida framgick att Use Case-modellering var ett perfekt redskap 
för att få olika intressenter att komma överens. 
 

6.3 Förbättringar för att täcka Use Case-modellerings brister 
I detta kapitel sker en analys av det material som har tagits fram vid litteraturstudien 
samt vid intervjuerna med avseende på förslag till förbättringar. Detta för att täcka 
Use Case-modellerings brister samt belysa hur övriga tekniker, metoder och verktyg 
kan komplettera tekniken. Kapitlet avslutas med ett resonemang angående vad som är 
gemensamt samt vad som skiljer teorin från praktiken. 
 
Kompletteringar enligt litteraturen 
 

• Usage-Oriented Requirements Engineering. 
• CREWS-Lécritoire. 
• Scenario Context Model. 
• Interaction Contextual Model. 
• The Operational Profile Model. 
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Kompletteringar enligt intervjuerna 
 

• Klassdiagram. 
• Sekvensdiagram. 
• Flödesbeskrivningar.  
• Processmodeller. 
• Verktyg för dokumentation. 

 
Som kan ses av ovanstående analys av det insamlade materialet härrör de flesta 
förslag till kompletteringar från litteraturen. De olika intervjurespondenterna hade i 
allmänhet mycket svårt att se på vilket sätt Use Case-modellering skull kunna 
förbättras. Detta anser jag bero på att de olika respondenterna har för lite erfarenhet av 
andra tekniker för samma syfte. Dock kunde jag i samband med intervjuerna se om 
utvecklaren har arbetat med andra tekniker och på så sätt få fram om tekniken behöver 
kompletteras eller ej. 
 
De olika förslagen som har givits från litteraturen och praktiken skiljer sig mycket åt. 
Ingen av de som litteraturen förespråkade återfanns bland de som praktiken 
förespråkade och vise versa. Detta anser jag bero på att litteraturen diskuterar 
tekniker, metoder och verktyg som inte har nått ut i praktiken ännu. Det vore därmed 
svårt för respondenterna att se kopplingen till dessa. 
 
De kompletteringar som praktiken förespråkade är sådana som jag anser vara 
välkända och mycket använda i dessa samanhang. Detta leder till att Use Case–
modellering kan och förmodligen bör användas tillsammans med någon mer teknik 
metod eller verktyg.  
 
Gemensamt mellan teori och praktik var att Use Case-modellering kan förbättras 
genom att bli mer strukturerad. Det vill säga det bör finnas generella riktlinjer för hur 
tekniken skall användas och hur detaljerade de olika use casen skall vara. 
 
Dessutom anser både teori och praktik att tekniken bör förbättras genom mer och 
bättre verktyg för att underlätta arbetet med tillexempel dokumentation av use casen. 
 

6.4 Värdering av insamlat material 
I detta kapitel kommer jag att ta ställning till om mitt insamlade material är 
tillförlitligt och trovärdigt. 
 
Litteraturen som har studeras kommer från två olika källor som jag anser vara 
trovärdiga då dessa personer är framstående forskare inom RE. Litteraturen bygger 
oftast på tidigare undersökningar som jag anser vara korrekt genomförda då de i sin 
tur använder sig av stora undersökningar med många och stora källor.  
 
Jag har genomfört fem stycken intervjuer vilket jag anser vara ett relevant antal. Detta 
bekräftades då de sista intervjuerna i stort resulterade i vad som har uppdagats vid 
tidigare intervjuer. Min avsikt var dessutom att genomföra ungefär fem intervjuer. 
Den information som har insamlats via intervjuerna anser jag vara relevant och 
trovärdig då respondenterna har god erfarenhet av Use Case-modellering och tog sig 
väl med tid för att besvara och diskutera mina intervjufrågor.  
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För att återknyta analysen av materialet till de hypoteser som specificerades i 
problempreciseringen kan jag konstatera att utfallet i stort har blivit som förväntat. 
Jag ansåg att Use Case-modellering skulle ha vissa brister inom vissa områden och att 
dessa skulle kunna kompletteras av olika tekniker metoder eller verktyg. Dessutom 
preciserade jag att jag ansåg att det skulle finnas olikheter mellan teori och praktik 
vilket också har varit fallet. Dock har dessa skiljaktigheter vara färre än vad jag hade 
förväntat mig.  
 
Ytterligare förvånade mig att de olika intervjupersonerna var så överens när det gäller 
Use Case-modellerings styrkor och svagheter. Redan efter två intervjuer kunde jag 
hitta ett mönster som även de tre övriga intervjuerna stämde in på.  
 
Efter att ha genomfört min litteraturstudie samt de olika intervjuerna har jag kommit 
fram till att attityden till Use Case-modellering är mycket god. Både litteratur och 
intervjuerna förespråkar att tekniken är väl användbar för RE. Dock finns det vissa 
brister med tekniken som det är viktigt att utvecklaren har i åtanke. 
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7 Resultat 
Kapitlet syftar till att kortfattat presentera de resultat som är relaterade till min 
tidigare presenterade problemställning. 
 
Utifrån det material som har presenterats, analyserats samt de slutsatser som jag har 
gjort anser jag följande punkter representera Use Case-modellerings styrkor och 
svagheter samt behov av komplettering: 
 
Styrkor 

• Enkel teknik som möjliggör att både användare och utvecklare kan delta i 
analysarbetet. Detta resulterar i att användare och utvecklare får ett 
gemensamt vokabulär samt en gemensam bild över det kommande systemet. 

• Verifiering av de olika kraven kan ske tillsammans med kund vilket leder till 
en överenskommelse mellan utvecklare och kund. 

• Bryter ner och döljer komplexiteten hos ett system. Det vill säga alla detaljer 
hos systemet behöver inte presenteras för användaren. 

 
Svagheter 

• Avsaknad av generella riktlinjer för hur Use Case-modellering skall utföras. 
Detta leder till att olika utvecklare använder sig av Use Case-modellering på 
olika sätt och i olika sammanhang.  

• Avsaknad av verktygsstöd för att underlätta användningen av Use Case-
modellering. Detta kan leda till att drar sig från att använda sig av Use Case-
modellering. 

• Problem med att finna rätt detaljnivå. Det vill säga hur detaljerade skall de 
olika use casen vara, när är det “lagom” med detaljer. Problemet är att det i 
Use Case-modellering inte finns stöd för att hantera detta.  

 
Förbättringsförslag  
Denna problemställning resulterade i ett antal generella riktlinjer för hur Use Case-
modellering kan förbättras. Framförallt belyste litteraturen hur tekniken eventuellt kan 
förbättras med hjälp av användning av andra tekniker, metoder samt verktyg. Följande 
förslag på kompletteringar presenterar hur litteraturen samt praktiken anser att Use 
Case-modellering kan förbättras med hjälp av olika tekniker, metoder samt verktyg: 
 

• Usage-Oriented Requirements Engineering. 
• CREWS-Lécritoire. 
• Scenario Context Model. 
• Interaction Contextual Model. 
• The Operational Profile Model. 
• Klassdiagram. 
• Sekvensdiagram. 
• Flödesbeskrivningar.  
• Processmodeller. 
• Verktyg för dokumentation (Visio). 

 
Resultatet som kan belysas under denna problemställning enligt min åsikt är att 
tekniken bör användas tillsammans med någon annan teknik, metod eller verktyg. 
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Genomförandet resulterade i en rad olika möjligheter för att komplettera Use Case-
modellering. Dock fanns det inga gemensamma drag mellan litteraturen och praktiken 
då det gäller kompletteringar av andra tekniker, metoder samt verktyg. Därav kan jag 
bara konstatera att Use Case-modellering med fördel kan användas tillsammans med 
någon annan av de övriga teknikerna metoderna eller verktygen för att underlätta och 
effektivisera analysarbetet. 
 
Det som presenterades som det viktigaste förbättringsförslaget från såväl litteraturen 
som intervjuerna är att Use Case-modellering bör vara mer strukturerad. Det vill säga 
att det bör finnas generella riktlinjer för hur tekniken skall användas. 
 
Ytterligare bör Use Case-modellering förbättras genom ett bredare urval av verktyg 
som stödjer och underlättar arbetet med tekniken. 
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8 Diskussion 
Kapitlet syftar till att redovisa en diskussion kring min undersökning samt det resultat 
som har utmynnat via undersökningen. Slutligen kommer jag att presentera olika 
förslag till fortsatta arbeten. 

8.1 Erfarenheter av arbetet 
Det som varit svårast med undersökningen är delen att studera litteratur. För det första 
var det ganska så svårt att finna litteratur som kritiskt granskade Use Case-
modellering. Dessutom var det mycket svårt att från de olika litteraturkällorna 
sinsemmellan inte alltid har samma syn på Use Case-modellering. De härör från olika 
skolor med olika definitioner på användning och skapande av olika use case. 
Dessutom betecknas inte alltid Use Case-modellering vid samma namn. Vissa källor 
kallar Use Case-modellering vid scenario. Detta leder till en stor förvirring vid 
disskusion kring Use Case-modellering. 
 
Problemställning nummer 2 har varit svår att besvara då det via litteraturen varit svårt 
att finna kompletteringar med avseende på befintliga tekniker, metoder samt verktyg. 
Litteraturen kom med mycket förslag men det var svårt att ta ställning till om dessa 
används i praktisk form eller om dessa bara är förslag på hur Use Case-modellering 
kan kompletteras genom att skapa nya metoder. Intervjupersonerna hade överlag 
mycket svårt att se hur Use Case-modellering kan kompletteras då de har liten 
erfarenhet av användning av andra liknande tekniker. 
 
Valet att genomföra en kombination av litteraturstudie samt olika intervjuer anser jag 
vara mycket passande i detta arbete. Då jag väntade på klartecken från mina 
respondenter fanns mycket tid att lägga på litteraturstudien. Dessutom fick jag via 
intervjuerna möjlighet både att samla in material samt att kontrollera materialet från 
litteraturstudien. 
 
Problemet med intervjuerna var att finna lämpliga personer som hade tid att medverka 
i undersökningen. Mitt första försök att ta kontakt med personerna via mail visade sig 
vara en mindre god ide. Enbart ett fåtal av de tillfrågade besvarade mailet. Därav 
sökte jag upp personerna personligen och fick då en helt annorlunda respons från 
respondenterna. Dessutom fick jag mycket bra tips på ytterligare personer som skulle 
kunna vara lämpliga för min undersökning. Vid min första kontakt med 
respondenterna förklarade jag intervjuernas syfte samt vad de skulle beröra. Detta 
innebar att respondenterna kunde förbereda sig inför intervjuerna och därmed komma 
med mer information. 
 
Intervjuerna i sig fungerade mycket bra. Respondenterna var mycket aktiva och 
intresserade av min undersökning. Detta anser jag beror mycket på att jag gör min 
undersökning för just de tillfrågades verksamhet.  
 
Ytterligare erfarenheter av arbetet är att det kräver mycket disciplin från personen 
som genomför denna typ av arbete. Det kräver mycket noggrann planering av hela 
arbetsprocessen och inte minst när olika respondenter är inblandade i undersökningen. 
Det går inte att komma och begära att intervjuerna skall genomföras under vissa dagar 
utan hänsyn får tas till respondenternas schema. Detta har inte varit något problem då 
jag vara ute i mycket god tid för att genomföra mina intervjuer. 
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8.2 Diskussion kring resultatet 
De slutsatser jag har dragit från min analys av materialet anser jag vara rimliga då 
undersökningen bygger både på studier av såväl litteratur som praktik. Dock kan 
resultatet diskuteras då begreppet Use Case-modellering är lite luddigt. Det finns 
ingen klar definition på vad Use Case-modellering är och hur den skall användas. 
Därav kan mina slutsatser skifta från fall till fall. Jag har i min undersökning utgått 
från den definition som Jacobson (1992) ger och som har presenterats i inledningen. 
 
Intervjuerna gick lätt att genomföra då respondenterna var mycket aktiva och 
intresserade av ämnet. Jag anser dessutom att jag inte styrde mina respondenter på 
något sätt utan de hade mycket stort svarsutrymme. Det som har förvånat mig är att 
respondenterna hade så svårt att se några nackdelar med Use Case-modellering. Min 
förväntan var att intervjuerna skulle resultera i mer negativa synpunkter än positiva. 
 
Jag har genomfört fem intervjuer med personer som har praktisk erfarenhet av Use 
Case-modellering. Detta anser jag vara en relevant mängd intervjuer. Hade fler 
intervjuer genomförts anser jag inte att resultatet hade förändrats på något sätt. Redan 
efter cirka tre intervjuer kunde jag utskilja ett mönster som även stämde in på de två 
sista. 
 
Anledningen att resultatet från frågan med förbättringar av Use Case-modellering inte 
fick det resultat som jag hade förväntat mig förmodar jag bero på att frågan är mycket 
svår att besvara då respondenterna inte arbetat med liknande tekniker metoder samt 
verktyg. 
 
Det som har uppdagats i mitt introduktionskapitel angående hur viktigt det är med en 
väl genomförd analysdel har bekräftats via intervjuerna samt litteraturstudien. Alla 
var överens om att satsningar i tidiga delar av projekt kommer vara avgörande för 
projektets slutliga resultat. 
 
Det som inte blev som jag hade förväntat är problemställningen angående 
förbättringar av Use Case-modellering. Jag hade förväntningar om att både 
litteraturen och intervjuerna skulle resultera i fler förslag på kompletteringar med 
avseende på befintliga tekniker, metoder samt verktyg. Dessutom hade jag förväntat 
mig att litteraturen och intervjuerna skulle vara mer överens när det gäller hur Use 
Case-modellering kan kompletteras. Detta anser jag bero på att forskarna förespråkar 
utveckling av metoder som idag inte existerar i praktisk användning. Detta påverkar 
mitt resultat både positivt och negativt. Fördelen är att studien belyser metoder som 
kommer komplettera Use Case-modellering på sikt och även hur Use Case-
modellering kan kompletteras för tillfället med avseende på befintliga metoder, 
tekniker samt verktyg. 
 
Om det hade funnits mer tid hade det varit intressant att genomföra en mer omfattande 
undersökning som kanske hade sträckt sig till fler företag och praktisk användning av 
Use Case-modellering på flera sätt. Dessutom skulle litteraturstudien kunnat utökas 
för att få ett mer helhetsperspektiv på vad fler forskare anser om Use Case-
modellering. 
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8.3 Förslag till fortsatt arbete 
Studien berör styrkor och svagheter med Use Case-modellering samt hur tekniken kan 
kompletteras av befintliga metoder, tekniker samt verktyg. Fortsatta arbetet inom 
detta område skulle kunna vara: 
 

• Användarens attityder till användning av Use Case-modellering i 
analysarbetet. Hur ställer sig användaren till användning av Use Case-
modellering. 

• Spårbarhet mellan use case och kravspecifikation. 
• Spårbarhet mellan use case samt implementerat system. 
• Skillnader mellan användning av Use Case-modellering i olika organisationer. 

Hur använder sig olika organisationer sig av Use Case-modellering? Vilka är 
likheterna samt skillnaderna? 

• Utveckling av en struktur för hur Use Case-modellering skall utföras. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1 Frågeformulär 
 
1. Bakgrundsinformation (befattning, arbetsuppgifter med mera) 

2. På vilka sätt har Ni kommit i kontakt med Use Case-modellering? 

3. Hur länge har Ni arbetat med Use Case-modellering? 

4. På vilket sätt har ni arbetat med use case? 

5. Användes Use Case-modellering tillsammans med någon annan teknik, metod 

eller verktyg? 

6. Vad anser Ni vara det bästa med Use Case-modellering? Varför? 

7. Vad anser Ni vara mindre bra med Use Case-modellering? 

8. Vad vore önskvärt att Use Case-modellering skulle representera? 

9. Anser Ni att Use Case-modellering kan kompletteras av någon annan teknik, 

metod eller verktyg? Vilken och på vilket sätt? 
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Bilaga 2 Svar från intervjuer 
 
Styrkor med Use Case-modellering enligt respondent nummer 1 
• Kunderna förstår och kan delta i analysarbetet. 
• Enkel att använda, mycket krav på kort tid. 
• Bra översyn över det blivande systemet. 
• Inte så många steg från use case till implementation. 
• På grund av den låga abstraktionsnivån får mindre ändringar längre fram i 

processen inte en förändrad bild av de skapade use casen. Det vill säga use casen 
visar en stabil bild av systemet. 

• Spårbarhet från kod till use case. 
• Verifiering kan ske mot kund. 
 
Svagheter med Use Case-modellering enligt respondent nummer 1 
• Use Case-modellering visar ej vilka krav som är av högsta vikt, det vill säga de 

som är mest kritiska för systemet. För att se detta används istället olika typer av 
risklistor. 

• Inga generella riktlinjer för hur Use Case-modellering skall utföras. Detta kan bli 
ett problem då jämförelse skall ske mellan olika use case som är framtagna med 
olika riktlinjer. Dock finns riktlinjer för hur en specifik metod använder sig av Use 
Case-modellering. 

 
Styrkor med Use Case-modellering enligt respondent nummer 2 
• Öppnar för kommunikation mellan användare och utvecklare. 
• Allt som kommit fram under de olika mötena med kund dokumenterats och detta 

kan utvecklarna gå tillbaks till vid eventuella problem eller kompletteringar. 
• Lätt att kontrollera uppgifter då det blir problem längre fram i processen. 
• Leder till att användare och utvecklare får ett gemensamt vokabulär. 
• Lätt att beskriva för personer som inte är insatt i tekniken. 
• Skapar en bra struktur på problemet, avgränsning. 
 
Svagheter med Use Case-modellering enligt respondent nummer 2 
• Inga generella riktlinjer för hur Use Case-modellering skall utföras vilket leder till 

att olika utvecklare gör på olika sätt. 
• Inget stöd för att välja rätt abstraktionsnivå. 
• Inget stöd för att automatiskt generera olika tester av de olika use casen. 
• Avsaknad av verktyg för dokumentation av de olika use casen. 
 
 
Styrkor med Use Case-modellering enligt respondent nummer 3 
• Åskådliggör systemet på ett enkelt sätt som både användare och utvecklare kan 

förstå. 
• Använder sig av både bilder och textförklaringar vilket underlättar förståelsen. 
• De olika aktörerna presenteras och diskuteras. 
• Validering av de olika use casen kan ske tillsammans med användaren. 
• Underlättar det fortsatta arbetet, det vill säga enkelt att förklara och diskutera de 

olika use casen till de personer som kommer näst i kedjan. 
• Ger en möjlighet att bryta ner komplexiteten i ett system. 



Bilagor 

   3 
 

• Bra sätt för att dokumentera de olika kraven. 
• Beskriver krav som ligger utanför systemet det vill säga i kontexten. 
• Finns möjlighet att bryta ner de olika kraven i olika nivåer. 
 
Svaghet med Use Case-modellering enligt respondent nummer 3 
• Svårt att avgöra vilken abstraktionsnivå som bör användas. Blir ofta för detaljerat 

då det inte finns riktlinjer för detta. 
• Avsaknad av riktlinjer påverkar användningen av Use Case-modellering och olika 

utvecklare får sin egna syn på tekniken. Detta medför svårigheter då de olika use 
casen skall jämföras med varandra.. 

• Use Case.modellering blir väldigt komplext vid modellering av större system. 
• Svårigheter vid dokumentation av de olika use casen. 
 
Styrkor med Use Case-modellering enligt respondent nummer 4 
• Lätt att förstå. 
• Användbart hjälpmedel för att kommunicera med användaren samt kunden. 
• Behöver inte presentera allt funktionalitet för användaren. Use casen döljer 

komplexiteten hos ett system. 
• Bryter ner komplexiteten. 
• Fungera som ett förtydligande av kraven gentemot till exempel en processkarta. 
 
Styrkor med Use Case-modellering enligt respondent nummer 5 
• Use Case-modellering på ett grafiskt sätt målar en bild av vad användaren vill ha. 

Vilket leder till att användaren och utvecklaren får en gemensam bild av det 
tänkta systemet. 

• Användarna kan delta i analys arbetet. Use Case-modellering fångar behov ur 
användarens synvinkel. 

• Lätt att använda text och bild i kombination som bildar en karta över kraven. 
• Ett bra sätt att dokumentera kontinuerligt under analys processen. Alla krav och 

kommentarer finns samlat på ett ställe. 
• Både användare och utvecklare anser att Use Case-modellering är ett roligt 

arbetssätt vilket motiverar arbetet ytterligare och bidrar till ett bättre resultat. 
• Spårbarhet genom hela systemutvecklingsprocessen. 
• Ett bra sätt att verifiera de olika kraven tillsammans med användaren. 
• Möjliggör nedbrytning i nivåer av de olika kraven. 
• Bra underlag vid test. Definierar vad systemet skall utföra. 
 
Svagheter med Use Case-modellering enligt respondent nummer 5 
• Mycket tidskrävande samtidigt som den kräver att användaren deltar. 
• Tar tid att lära sig för utvecklaren. Ett annorlunda tankesätt gentemot de 

traditionella teknikerna. 
• Avsaknad av verktygsstöd för att utföra vissa delar som tekniken förespråkar. 
• Finns inga generella riktlinjer för hur Use Case-modellering skall utföras detta 

medför också att verktygen är utformade på olika sätt och stödjer olika skolor. 
• Finns inga riktlinjer för hur långt use casen skall brytas ner. Kräver erfarenhet av 

utvecklaren. 
• Finns inga verktyg för att automatiskt kunna testa use casen. 
• Stora system genererar många use case som kan bli svåra att överblicka. 
• En ganska så ung lära som därav inte har blivit så upp styrd ännu. 
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• Kräver disciplin av utvecklaren. Då en förändring sker vid implementationsfasen 
kräver det att även use caset uppdateras. 

• Beskriver inte flöden inom use casen bara händelser. 
 


