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Sammanfattning 
Multimedia och informationssystem integreras allt mer. I detta arbete beskrivs 
informationssystem med multimedialt gränssnitt som multimediasystem. Likväl 
integreras utvecklingsarbetet och utvecklare från skilda discipliner arbetar med 
utveckling av en gemensam produkt. Innehållsproducenter och tekniker, med 
skilda fokus och skilda referensramar, arbetar gemensamt. På grund av skilda 
referensramar uppstår frekventa kommunikationsproblem. I detta arbete 
undersöks huruvida Use Case som beskrivningsteknik kan användas för att 
reducera kommunikationsproblem mellan innehållsproducenter och tekniker i 
utveckling av webbaserade multimediasystem. 

I detta arbete har en intervjustudie genomförts med utvecklare av webbaserade 
multimediasystem samt en literaturstudie genomförts. Resultatet av 
undersökningen visar att det är möjligt att använda Use Case som 
beskrivningsteknik i utveckling av webbaserade multimediasystem. 
Undersökningen visar även att Use Case som beskrivningsteknik kan användas i 
ett kommunikativt syfte mellan innehållsproducenter och tekniker i utveckling 
av webbaserade multimediasystem. 
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1 Introduktion 
Titeln på detta arbete, ”Use Case och konsten att utveckla ett multimediasystem”, 
anspelar på boken Zen och konsten att sköta en motorcykel av Robert M. Pirsig. I 
boken av Pirsig (1974) beskrivs två sätt att se på en och samma motorcykel, det 
romantiska och det klassiska synsättet. Det klassiska synsättet beskriver tekniska 
funktioner hos motorcykeln i form av subsystem såsom bromsar och styre 
medan det romantiska synsättet beskriver motorcykeln efter vad motorcykeln 
gör för föraren såsom att öka och sänka hastigheten. Dessa synsätt har mycket i 
likhet med de olika sätt som systemutvecklare och grafiska designer ser på 
utvecklingen av ett multimediasystem, där systemutvecklare har en teknisk fokus 
och grafiska designer arbetar med ett innehållsfokus. Use Case kan sägas placera 
romantiska glasögon på utvecklare med klassiskt synsätt.  

Internet har förändrat användningsområdet för såväl informationssystem som 
multimedia. Multimedia och informationssystem utvecklas idag på olika sätt, 
med olika metoder och angreppssätt. Enligt Tannenbaum (1998) är multimedia 
presentation av två eller flera medier för en interaktiv upplevelse medan 
informationssystem enligt Andersen (1994) är system för insamling, 
bearbetning, lagring, överföring och presentation av information. Två olika 
applikationstyper framtagna av två olika typer av utvecklare vars fokus kan 
anses delade i innehåll respektive teknik. 

På grund av ny teknik och den breda användningen av Internet förändras 
förutsättningarna för användning av multimedia i informationssystem. Molin 
(2002) beskriver hur utvecklingen av multimediaprodukter för en bredare 
användning är en inte fullt utvecklad verksamhet, tillväxten är hög och den 
tekniska utvecklingen snabb. Samtidigt integreras multimediaprodukter och 
informationssystem allt mer, och användningen av multimedia på Internet ökar. 
Molin (2002) hävdar att det inte längre handlar om två åtskilda produkter, och att 
diversifiera produkterna inte längre är av intresse. Däremot poängterar Molin 
(2002) hur det finns stora skillnader i kultur och arbetssätt i de två skilda 
utvecklingsprocesserna. Att framställa dessa nya integrerade produkter kräver ett 
samarbete mellan utvecklare av informationssystem och utvecklare av 
multimedia.  

Enligt en undersökning av Molin (2002) finns en uppfattning om två 
förekommande stereotyper bland utvecklare, de kreativa och de systematiska. 
Vidare ställer Molin (2002) frågan om dessa typer av aktörer har ett likartat sätt 
att se på arbetet och om de kan samarbeta och förstå varandra. Gallagher och 
Webb (1997) beskriver ett exempel på en uppkommen komplikation mellan 
dessa två stereotyper där den grafiska framställningen och den tekniska 
implementationen sker på skilda håll och det sker en ömsesidig anklagelse. 
Problematik uppstår enligt författarna bland annat eftersom de grafiska 
designerna framställer förändringar sent i projektet och att de känner att deras 
kreativitet kompromissas på grund av teknikaliteter. 
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Det uppstår inte bara komplikationer på grund av olikheter hos utvecklarna, utan 
även på grund av deras olika arbetsförfarande och syn på systemutveckling. 
Inom utvecklingen av informationssystem är kravspecifikationen ett centralt 
dokument där krav på systemet skall finnas samlade och uttryckta på ett sådant 
sätt att diskussioner såväl med kund som med programmerare skall kunna föras 
utifrån dem. Multimediautvecklare använder sig i regel av ett fåtal specificerade 
dokument och enligt Molin (2002) har vissa multimediautvecklare 
kravspecifikationen enbart i huvudet.  

Enligt Molin (2002) finns det behov av en länk mellan tekniker och designer så 
att inte krockar uppstår. Även Barry och Lang (2001) beskriver att utvecklare av 
multimedia behöver nya tekniker som fångar krav och integrerar dem med 
systemutvecklingen. 

Use Case är en modelleringsteknik och del i Unified Modelling Language 
(UML), som med enkla medel beskriver vad som händer vid en interaktion 
mellan användare och system. Use Case används för att finna och beskriva krav 
hos intressenter i projektet, såväl som scenarier i interaktionen mellan användare 
och system. Med väl beskrivna Use Case-modeller skapas en bas för 
kravspecifikation och för vidare modellering och beskrivning av systemet i 
fråga. Use Case används i stor utsträckning i systemutveckling, och kan anses ha 
likheter med metoder att utveckla multimedia, såsom storyboarding, på grund av 
att Use Case beskriver interaktionen mellan användare och system.  
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2 Bakgrund 
Bakgrunden ämnar ge läsaren en helhetsbild och en ökad förståelse till 
problemet. För att skapa en helhetsbild skall bakgrundskapitlet närmare beskriva 
och förklara uttryck såsom informationssystem, multimedia, multimediasystem 
och Use Case. 

2.1 Informationssystem 
Enligt Andersen (1994) är ett informationssystem ett system för insamling, 
bearbetning, lagring, överföring och presentation av information. Andersens 
definition är en uppräkning av funktioner som ett informationssystem skall 
utföra. I vilket syfte informationssystemet skall utföra dessa åtgärder finns 
definierat av Avison och Fitzgerald (1995, s. 1): 

”An information system in an organisation provides facts useful to 
its members and clients which should help it operate effectively.” 

I detta arbete kommer begreppet informationssystem avse datoriserade 
informationssystem. Informationssystem kan betraktas på många olika sätt. En 
konversation mellan två människor kan ses som ett informationssystem. Ett 
systematiskt användande av pärmar med papper fyllda med data kan även det ses 
som ett informationssystem. Datoriserade informationssystem är datasystem som 
uppfyller kraven enligt definitionen av Andersen (1994) som nämnts ovan. 
Enligt Avison och Fitzgerald (1995) finns det fyra olika kategorier av 
informationssystem: 

• Transaktionssystem 

Transaktionssystem hanterar individuell data för dagliga transaktioner 
såsom lagerhantering och lönehantering. 

• Beslutsstödjande system 

Beslutsstödjande system skall stödja beslutsfattare i deras arbete inom en  
organisation. Dessa system använder ofta data av många olika typer från 
olika delar och system inom organisationen och dess omgivning för att 
tilldela beslutsfattaren rätt och tillräcklig information. 

• Expertsystem 

Expertsystem har för uppgift att simulera rollen som mänsklig expert. Ett 
expertsystem bör ha en möjlighet att resonera, eller snarare diagnostisera, 
utifrån data och på detta sätt tillföra kunskap till exempelvis 
problemlösare.  

• Kontorsautomatiserande system 

Kontorsautomatiserande system syftar till att automatisera eller förenkla 
dagliga kontorsuppgifter. Exempel på sådana system är ordbehandlare 
och e-mailprogram. 
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2.1.1 Utveckling av informationssystem 

På 1960-talet utvecklades enligt Avison och Fitzgerald (1995) 
informationssystem ofta av programmerare. Dessa programmerare var inte alltid 
duktiga på att kommunicera med slutanvändarna av systemet, och förstod inte 
alltid deras krav. Expertisen hos utvecklarna berörde den tekniska aspekten och 
användarna hade svårt att få gehör för sina krav. Dokumentation, om den 
existerade, var dåligt uppdaterad och det var inte hög prioritet på att uppdatera 
den (Avison och Fitzgerald, 1995).  

Utvecklingstakten av informationssystem höjdes och behov fanns för 
systematiska tillvägagångssätt för att hantera utvecklingsprocessen av komplexa 
system. Avison och Fitzgerald (1995) beskriver den så kallade mjukvarukrisen, 
på engelska ”software crisis”, som svårigheten att underhålla system och 
problemen med att hinna med i förändringstakten av krav på komplexa system. 
För att lösa dessa problem utvecklades systematiska metoder för utvecklingen av 
system och mjukvara. En av de första livscykelmodellerna som framställdes var 
enligt Avison och Fitzgerald (1995) System Development Life Cycle (SDLC). 
SDLC består av metodiska steg från kravanalys till skötsel av implementerat 
system i en ordning där den ena föregår den andra. Det finns flera olika 
livscykelmodeller för systemutveckling beskrivna i litteraturen. Andersen (1994) 
beskriver en livscykelmodell som finns illustrerad i Figur 1. 

 
Figur 1: Livscykelmodellen enligt Andersen (1994) 

Nedanstående stycke är en kort beskrivning av Andersens livscykelmodell.  

Förändringanalys 

Målet med en förändringsanalys är att undersöka om och hur en implementering 
av ett datoriserat informationssystem kommer att lösa de problem som uppstår i 
en organisation. 
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Analys 

Analysen delas upp i två huvudfaser: 

- Verksamhetsanalys. 

På vilket sätt informationssystemet kan underlätta aktiviteterna inom 
verksamheten. 

- Informationssystemanalys. 

En detaljerad beskrivning av vad informationssystemet skall göra. 

Kravspecifikationen skall vara ett resultat av analysfasen. Kravspecifikationen är 
ett kritiskt dokument som i detalj skall redogöra för användarnas önskemål och 
hur dessa skall uppfyllas med informationssystemet.  

Utformning 

Först utformas den tekniska lösning som bäst lämpar sig för att lösa uppgiften, 
sen anpassas den lösningen till befintliga förutsättningar. Befintliga datoriserade 
informationssystem måste eventuellt fortsätta i drift eller användas för 
utvecklingen av nya system, men i en första fas bör inte det sätta ramar runt den 
tekniska lösning som anses bäst lämpad för uppgiften. 

Realisering 

Realiseringen är att bygga själva informationssystemet efter den ritning som 
angivits i systemeringsfasen, det vill säga analys och utformning. 

Implementering 

Implementering innebär att införa det framtagna informationssystemet. Det 
innebär även att integrera systemet med övriga verksamheten och att se till att 
det används efter anvisat syfte. 

Förvaltning och drift 

Verkligheten förändras konstant, och så måste även ett informationssystem. 
Systemet måste fortsätta svara för användarnas förändrade krav och detta arbete, 
bland andra, sker i drift och förvaltning. 

Avveckling 

Ett informationssystem lever inte för evigt, men det innehåller fortfarande 
mycket data som inte får gå till spillo eller hamna i orätta händer. Avvecklingen 
av ett informationssystem bör därav ske på ett strukturerat och organiserat vis 
där översikt sker på var exempelvis känslig information tar vägen. 

2.1.2 Metoder 

Detta stycke avser att beskriva metoder och metodanvändning för att 
exemplifiera den formaliserade processen inom systemutveckling. Den utbredda 
användningen av systemutvecklingsmetoder för informationssystemsutveckling 
pekar på ett metodiskt arbetssätt och en fokusering på produktens funktionalitet 
gentemot de krav som ställs på produkten.  
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Enligt Pressman (2000) är en metod för mjukvaruutveckling en anvisning för hur 
saker skall göras för att bygga mjukvaran. Metoden innefattar en mängd 
uppgifter för delar av eller hela produktens livscykel. Metoden bygger på en 
mängd tekniker för var del av utvecklingen, som innefattar exempelvis 
modellering med hjälp av beskrivningtekniker. 

Systemutvecklingsmetoder används för att ge stöd åt den process som krävs för 
utveckling av komplexa system. Metoder för systemutveckling bryter ner 
problemlösningsprocessen i hanterbara delar och ger stöd för dessa delar med 
olika beskrivningstekniker och andra verktyg. Det finns enligt Avison och 
Fitzgerald (1995) en uppsjö av metoder för systemutveckling. Valet av metod 
beror bland annat på uppgift eller organisation. Två exempel på 
systemutvecklingsmetoder är Structured Systems Analysis and Design Method 
(SSADM) och Rational Unified Process (RUP) tillsammans med 
modelleringsspråket Unified Modelling Language (UML), samlat RUP/UML. 
Dessa två metoder skiljer sig ganska avsevärt åt med avseende på vilka uppgifter 
som skall utföras samt hur de bör utföras. RUP/UML är en 
systemutvecklingsmetod som är förhållandevis ny men även väletablerad såväl i 
större koncerner som i mindre företag. RUP/UML är en objektorienterad iterativ 
systemutvecklingsmetod, vilket innebär att arbetet med de olika faserna i 
metoden sker iterativt och att exempelvis beskrivningar utgår från objekt i 
verkligheten (Kruchten, 2000).  

Avison och Fitzgerald (1995) beskriver tre starka anledningar till varför det är 
fördelaktigt att adoptera en systemutvecklingsmetod för utveckling av 
informationssystem. 

1. En bättre slutprodukt 

Även om detta påstående inte är mätbart så bygger författarna upp ett 
resonemang med identifierade kvalitetsfaktorer i ett informationssystem. 
Bland annat användaracceptans och dokumentation. 

2. En bättre utvecklingsprocess 

Bättre produktivitet nås med bättre kontroll över projektet. Detta uppnås 
på grund av noggrann kontroll av utvecklingsprocessen och identifiering 
av output. 

3. En standardiserad process 

Hela organisationen präglas av ett gemensamt synsätt. Det får till följd ett 
mer integrerat system och en gemensam bas för erfarenhet och kunskap 
hos användarna av systemet. En specifik fördel är att systemet blir lättare 
att underhålla. 

2.1.3 Modellering 

En modell kan betraktas som en bild av verkligheten eller en tänkt verklighet. 
För att kunna analysera verkligheten fryser man dess tillstånd i en modell på en 
för uppgiften väl avvägd abstraktionsnivå. Avison och Fitzgerald (1995, s. 123) 
tar fram tre viktiga punkter till varför modellering av en verksamhet är väsentligt 
för informationssystemsutvecklingen. De tre punkterna beskrivs i termer av 
arkitekter och klienter eftersom exemplet drar paralleller med att rita och 
konstruera en byggnad: 
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1. Modellen är ett viktigt element i arkitektens designaktiviteter. 
2. Modellen är ett medie för kommunikation mellan arkitekten och klienten 

för att rätt design skall väljas. 
3. Modellen fungerar som en rad instruktioner för byggarna. 

Andersen (1994) pekar ut kommunikation mellan människor som den främsta 
anledningen till att man använder beskrivningar av verkligheten. Vidare 
beskriver Andersen (1994) ytterligare ett antal viktiga punkter med 
beskrivningar av verkligheten. Ett urval av dessa presenteras nedan. 

• En beskrivning kan ge bättre insikt än en observation. 

• En beskrivning fryser verkligheten. Det vill säga att den ger en stillbild 
av den verklighet som för tillfället råder för att möjliggöra en överblick 
eller en större analys av rådande förhållanden. 

• En beskrivning ger möjligheten att simulera ändringar som är för riskabla 
att göra i verkligheten. 

• En beskrivning ger möjlighet för flera människor att samtidigt arbeta 
med problemlösningar. 

• En beskrivning av ett problem kan delas upp i delproblem som kan 
behandlas parallellt. 

Vad som kan tyckas saknas i dessa definitioner av varför beskrivningstekniker är 
viktiga att använda, är dokumentation för underhåll. Precis som en ritning av ett 
hus är kritiskt då något skall ändras i efterhand, så är det viktigt att kunna 
överblicka ett system när det skall ändras eller underhållas. Andersen (1994) 
nämner att frysa verkligheten och att ge möjlighet för ändringar som är riskabla 
att göra i verkligheten som tillsammans kan innefatta även senare ändringar och 
underhåll av systemet. 

Use Case är en beskrivningsteknik som med enkla medel kan beskriva 
verkligheten. Use Case kommer att beskrivas närmare i kapitel 2.5, men det bör 
nämnas i sammanhanget modellering, ty det är för modellering av en verksamhet 
och även en kommande verksamhet som Use Case används. 

2.1.4 Organisations- och teknikfokus 

Informationssystem, i dess kanske mer traditionella mening, utvecklas i normala 
fall med fokus på en organisation. Organisationens krav är centrala för 
utformningen av systemet. Enligt Avison och Fitzgeralds (1995) definition som 
nämndes ovan i kapitel 2.1 så skall ett informationssystem bidra med fakta till 
organisationens medlemmar och systemets användare.  

Enligt Andersens (1994) definition av informationssystem, som nämndes 
tidigare i kapitel 2.1, är fokus för utveckling av informationssystem på dess 
tekniska funktioner i form av exempelvis bearbetning och lagring av 
information. Andersen (1994) nämner samtidigt presentation av information, 
presentationen kan aldrig förbises, men den är inte central i jämförelse med de 
tekniska lösningarna för att utföra uppgifter som kraven på informationssystemet 
ställer. 
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Som tidigare beskrivits är användningen av systemutvecklingsmetoder inom 
utveckling av informationssystem utbredd. Dessa metoder tillför ofta ett 
systematiskt angreppssätt och formella beskrivningstekniker för stora eller alla 
delar av ett projekt. Den uppfattning detta arbete beskriver av metoder är, att 
dess fokus sätts på funktionalitet uppbyggt av tekniska lösningar, där sedan 
design av produkten utvecklas ovanpå den tekniska basen. Gallagher och Webb 
(1997) rapporterar om hur systemutvecklare ofta anser att design av en produkt, 
såsom en produkts användargränssnitt, borde utvecklas först när den tekniska 
lösningen eller den tekniska grunden står färdig. 

2.2 Multimedia 
Med utvecklingen av ny teknik och som följd av att användningen av Internet 
snabbt ökar så breddas användningsområdena för multimedia. Molin (2002) 
beskriver hur utvecklingen av multimediaprodukter för en bredare användning är 
en ung företeelse, tillväxten är hög och den tekniska utvecklingen snabb.  

Den definition som kommer att användas i detta arbete för begreppet multimedia 
ges av Tannenbaum (1998, s. 4): 

”Multimedia is defined as an interactive computer-mediated 
presentation that includes at least two of the following elements: 
text, sound, still graphic images, motion, graphics and animation.” 

Tannenbaum (1998) ger en tydlig definition på att multimedia bygger på en 
datorbaserad presentation och att en sådan kräver minst två av de nämnda 
medierna. Enligt Tannenbaum (1998) är interaktivitet nyckelordet i definitionen 
eftersom det skiljer denna definition från många andra. Interaktivitet innebär 
kravet på möjligheten att interagera med materialet och påverka presentationens 
innehåll och händelseförlopp. För att räknas som interaktivitet så måste den 
input som den interagerande parten ger påverka programmet att göra ett val av 
material för nästa steg i presentationen. 

2.2.1 Utveckling av multimedia 

I litteraturen dras liknelser mellan utvecklingen av multimedia och utvecklingen 
av film (Tannenbaum, 1998; Elin, 2001). Dock poängteras en stor skillnad dem 
emellan, nämligen interaktivitet. Interaktivitet är en egenskap som multimedia 
enligt definitionen av Tannenbaum (1998) har, men inte finns i film. Det 
förändrar enligt Elin (2001) slutanvändarens roll från åskådare till deltagare, 
vilket även förändrar utvecklarnas förutsättningar i deras arbetssätt. Ytterligare 
en stor skillnad mellan multimedia och film är möjligheten i interaktiv 
multimedia att skapa ett icke linjärt berättande. Likheterna mellan 
utvecklingsprocesserna av film och multimedia är däremot flera. Enligt 
Tannenbaum (1998) har processen att skapa multimedia många likheter med 
rollerna producent och regissör. Elin (2001) använder samma liknelse i 
beskrivningen av huvudrollerna i ett multimediaprojekt, vilket enligt Elin (2001) 
är producent, regissör samt författare. 
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Elin (2001, s. 149) presenterar en utvecklingsmodell för multimedia illustrerad i 
Figur 2. 

 
Figur 2: Multimediamodellen enligt Elin (2001, s. 149) 

Utvecklingsmodellen för multimedia i Elin (2001) består av fyra faser: 

1. Behov 

Behovsfasen bygger på en diskussion och förståelse mellan utvecklare och 
kund om arbetet. Ämnen såsom syfte, övergripande design, budget, teknik 
och tid förs i diskussionen och fasen skall avslutas med ett avtal mellan 
utvecklare och kund. 

2. Design 

I designfasen planeras arbetet och produkten i detalj. Designfasen avslutas 
med ett manus. Wiman (2000, s. 65) beskriver manus som en detaljerad 
innehållsbeskrivning av följande punkter: 

• vad som händer 

• var det händer någonstans 

• i vilken ordningsföljd det händer 

• hur det ser ut och låter när det händer 

• konsekvenser 

Enligt Wimans (2000) beskrivning av ett manus skall endast det som sker i 
interaktion med användaren specificeras. Punkterna pekar tydligt i riktning 
mot att beskriva vad som händer i programmet, snarare än hur det går till. 
Enligt Wiman (2000) uppstår mycket av svårigheterna med att skriva manus 
för interaktiva medier i att skapa en linjär beskrivning av ett ickelinjärt 
program. 

Behov 

Design 

Prototyp 

Produktion 

Tid 

Avtal Manus
  

Prototyp Master 
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3. Prototyp 

Prototyparbete görs för att visualisera och konkretisera produkten. Hur detta 
görs är inte specifikt och det varierar för varje media som arbetas med. En 
prototyp är en fungerande miniversion av programmet, eller en del av 
programmet, som visar om den specificerade  designen fungerar som tänkt. 
Resultatet av prototypfasen är enligt modellen en prototyp, vilket enligt Elin 
(2001) skall vara ett bevis på ett fungerande koncept. 

4. Produktion 

I produktionsfasen har utvecklingsteamet för uppgift att tillverka produkten. 
Mycket arbete i produktionsfasen består i att samla material i form av olika 
medier, men även av mjukvarukonstruktion och testning av produkten. 

Dessa faser är utsatta utmed en tidslinje och Elin (2001) menar att pågående fas 
bör vara slutförd innan nästa fas påbörjas. Däremot påpekas att iterativt arbete 
kan vara oundvikligt. Elin (2001) beskriver utveckling av multimedia som en 
kreativ process. Kreativ såsom att en design skapas, tas fram av en eller flera 
designers, men samtidigt en process som kräver ett iterativt arbete med god 
samarbetsförmåga mellan deltagarna 

2.2.2 Användar- och innehållsfokus. 

Tannenbaum (1998), vars definition av multimedia beskrivits i kapitel 2.2 och 
vidare används i detta arbete, beskriver kort två viktiga punkter: 

1. att multimedia bygger på interaktivitet och  

2. att multimedia presenterar minst två medier.  

Denna definition av multimedia beskriver multimedia som presentation av 
medier, det vill säga det innehåll i programmet som presenteras för användaren. 
Fokus enligt Tannenbaum (1998) är på ordet interaktivitet, det vill säga 
interaktionen mellan användaren och systemet. Interaktionen bygger på 
gränssnittet mellan användare och programvara varav fokus för 
multimediaapplikationer sätts på användaren och det innehåll som presenteras 
för användaren. 

2.3 Multimediasystem 
I detta del av arbetet förklaras hur två olika skolor möts för att utveckla en 
gemensam produkt. Vidare redogörs för vilka problem som kan komma att 
uppstå vid en sådan utvecklingsprocess. Slutligen presenteras tankar för 
alternativa möjligheter för en eventuell samlad utvecklingsprocess för 
multimediasystem. 

En undersökning i Molin (2002) visar att utvecklingen idag går mot ökad 
användning av multimedia på intranät och Internet. Informationssystem och 
multimedia integreras alltmer och det finns behov att sätta namn på 
informationssystem vars gränssnitt utgörs av multimediala presentationer. Molin 
(2002, s. 53) resonerar om denna terminologiska komplikation: 
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”En betydligt vanligare term är multimediasystem, på engelska 
multimedia system. Den används både för multimediaprodukter så 
som jag har beskrivit dem här och för informationssystem med 
påtagligt multimediainnehåll. Vilken benämning som väljs beror på 
vilken sida – information eller upplevelse – man vill poängtera.” 

Detta arbete kommer vidare med multimediasystem avse informationssystem 
med påtagligt multimediainnehåll. Om informationssystemet innehåller 
multimedia eller om multimedia innehåller informatiossystem är oväsentligt i 
detta arbete. Graden av integration mellan informationssystem och multimedia 
kan däremot variera kraftigt. 

CD-ROM 

Multimedia har traditionellt distribuerats på CD-ROM (Molin, 2002; 
Tannenbaum, 1998). En programvara en gång tryckt på en CD-ROM kan inte 
senare uppdateras på det mediet. Förändringar i programvaran kräver en ny 
version eller en uppgradering av på hårddisk installerad del av programvaran. 
Exempel på sådana programvaror kan vara interaktiva uppslagsverk där all 
information finns sparad på CD-ROM och programvaran exekveras såväl från 
CD-ROM. 

Online 

Med ordet online avses här all typ av nätverksbaserad och trådlös överföring. 
Multimedia online innebär svårigheter eftersom överföring av större mediafiler 
innebär såväl stark belastning på nätverket samt risktagande för att data inte 
överförs i tid. Online arbetar multimediasystem med en ”tunn” klient mot en 
”fet” server, exempelvis en webbrowser som arbetar mot en server där all data 
finns lagrad. 

Hybrid 

En CD-ROM är ett ekonomiskt sätt att distribuera stora mängder data. För att 
avlasta nätverk från överföring av multimedial data kan denna distribueras för att 
sedan skapa möjligheter för online-kommunikation. Bra exempel är stora online-
spel, exempelvis Warcraft III och Counterstrike. Dessa spel bygger på att alla 
deltagare innehar en egen version och licens av spelet och sedan kopplar upp sig 
på nätet för att spela gemensamt. I detta fall, i jämförelse mot multimediasystem 
online, så arbetar systemet med en fet klient mot en tunn server, där servern 
endast har för uppgift att skicka små mängder data mellan dess klienter. 

2.3.1 Webbaserade multimediasystem 

Webbaserade multimediasystem görs tillgängliga på Internet. Det innebär bland 
annat att gränssnittet mellan kunden och det underliggande informationssystemet 
presenteras exempelvis i en webbrower, exempelvis Internet Explorer och 
Netscape. De tekniska begränsningar eller möjligheter som det innebär att 
publicera ett multimediasystem på Internet ligger utanför området för detta 
arbete. Däremot är det viktigt att notera att förutsättningarna är annorlunda för 
webbaserade gränssnitt, framförallt för multimediasystem, där datan som 
presenteras i gränssnittet ofta är krävande bland annat för överföring över 
nätverk. 
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Med webbaserade multimediasystem avses i detta arbete alla typer av 
informationssystem med multimedialt gränssnitt presenterat i webformat. Det 
vill säga att i detta arbete är interrelationen mellan informationssystemet och 
gränssnittet av mindre vikt. Huruvida det bakomliggande informationssystemet 
är täckande över en multinationell organisation eller bara en mindre kunddatabas 
för ett lokalt företag är även det av mindre vikt för detta arbete. 

2.3.2 Utveckling av multimediasystem 

Utveckling av informationssystem har funnits och genomgått förändring under 
en förhållandevis lång tid. Utveckling av multimedia har inte lika många år på 
nacken, men är inte heller en ny företeelse. Var för sig är dessa 
utvecklingsprocesser ganska väl anpassade för dess respektive uppgifter. I och 
med att användningen av Internet sprider sig förändras samtidigt 
användningsområdet, inte bara för informationssystem och multimedia, utan 
även för dem i ett gemensamt sammanhang (Molin, 2002). Internet innebär stora 
förändringar för användningsområde, applikationernas utformning samt vem 
som är slutanvändare av systemet. Barry och Lang (2003) påstår att det som en 
logisk konsekvens till denna utveckling följer problem som utvecklingen av 
informationssystem tidigare har och fortfarande tampas med. Exempel på sådana 
problem är enligt Barry och Lang (2003) att hantera krav, hur man kontrollerar 
utvecklingsprocessen samt hur man effektivt samordnar samarbetet i 
designprocessen. Enligt Molin (2002) skiljer sig utvecklingsarbetet av 
multimedia och informationssystem åt, sett till fokus, angreppssätt och även 
kultur. Gallagher och Webb (1997) presenterar en distinktion mellan två 
angreppsätt efter en undersökning av utveckling av multimediassystem. Tabell 1 
ger en översikt över vad Gallagher och Webb (1997, s. 3) presenterade som två 
skilda angreppssätt för utveckling av multimediassytem. Tabellen är fritt översatt 
till svenska. 

 
Systemutveckling Grafisk design 
Funktionsledd design Grafiskt ledd design 
Logisk synvinkel Kreativ synvinkel 
Systemcentrerad design Användarcentrerad design 
Arbeta inifrån och ut Arbeta utifrån och in 
Strukturerat angreppssätt "Hacker"-angreppssätt 

Tabell 1 Gallagher och Webb (1997, s. 3) 

Det som Gallagher och Webb (1997) beskriver är skillnaden i angreppssätt för 
utveckling av multimediasystem.  Tabell 1 visar tydligt vilka fokus som de olika 
synsätten har. Övergripande visar tabellen stora likheter med dels utveckling av 
informationssystem samt utveckling av multimedia, som beskrivet tidigare i 
detta arbete. Nedan presenteras korta förklaringar från Gallagher och Webb 
(1997) samt en övergripande diskussion för var del i Tabell 1. Var delrubrik är 
presenterad som ena sidan jämfört med andra sidan. Begreppet ”jämfört med” är 
valt som uttryck för att ersätta och undvika ”vs” eller ”kontra” då jag anser att 
dessa synsätt inte bör ställas mot varandra i syftet att den ena anses överlägsen 
eller vinnande gentemot den andra parten. Det bör eftersträvas en symbios eller 
en samverkan mellan dessa synsätt för att möjliggöra en väg bestående av det 
bästa av två världar. 
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Funktions jämfört med  grafiskt ledd design 

Funktionsledd och grafiskt ledd design har för innebörd att beskriva vad som 
ställs i fokus och vad som sedan leder designarbetet framåt. Inom 
systemutveckling står ofta fokus på funktionalitet och att uppfylla krav från 
organisationen och att stödja organisationen i dess arbete. Den grafiska designen, 
är inom systemutveckling, en del av funktionen och bör därav utvecklas därefter. 
Att leda utvecklingen efter den grafiska framställningen bygger på att först 
framställa ett användargränssnitt, eller snarare beskriva systemet med ett 
användargränssnitt, och att sedan det bakomliggande systemet designas för att 
uppfylla de funktionalitetskrav som användargränssnittet ställer. 

Logisk jämfört med  kreativ synvinkel 

Systemutvecklare strävar efter en enkel och utbyggbar struktur och fokuserar på 
den logiska inre strukturen av systemet. Grafiska designers fokuserar på att 
presentera informationen för användaren och enligt Gallagher och Webb (1997) 
känner de att de måste ”sälja” informationen till användarna och kunderna. De 
grafiska designerna jobbar därav på ett kreativt och estetiskt vis för att framställa 
något som upplevs som god design. 

Systemcentrerad jämfört med  användarcentrerad design 

På grund av systemutvecklares fokus på inre logisk funktionalitet, tenderar 
användarnas behov, vilket kan vara skilt från användarnas krav, att hamna i 
andra hand. Systemutvecklare behöver ofta påminnas om användarens existens. 
Grafiska designers arbetar från användarnas synvinkel och tenderar att vara mer 
medvetna om användarna och användarnas behov. 

Inifrån och ut jämfört med  utifrån och in 

Systemutveckling bygger på funktion i systemet och arbetas sedan fram utifrån 
en programkärna. Grafisk design utvecklas efter användargränssnittet och 
systemets funktionalitet byggs utifrån det. Man kan säga att systemutveckling 
sker inifrån och ut medan grafisk design sker utifrån och in, sett utifrån 
produkten. 

Strutkturerat jämfört med  hacker 

Att använda metoder vid systemutveckling bidrar med ett strukturerat arbetssätt. 
Systemutvecklare anser enligt Gallagher och Webb (1997) att en adoption av 
systemutvecklingsmetoder i multimediasystemsutveckling kan minska 
problemen. De anser vidare att det synsätt som representeras här av grafiska 
designer är ett ”hacker”-synsätt. Med ”hacker” vill de mena att inget strukturerat 
arbetssätt tillämpas utan snarare att projektet görs mer på vilja och känsla. Detta 
är en fri tolkning av ”hacker”-begreppet. 

Alla dessa beskrivningar hänger samman och några av dem har direkt koppling 
till varandra. Det som de tydligt beskriver, som uppdelade entiteter, är att det 
verkar finns olika syn på hur programvara skall utvecklas. Tidigare har dessa 
programvaror varit skilda åt, idag är de en och samma (Molin, 2002). Gallagher 
och Webb (1997) beskriver det som att systemutvecklare och grafiska designer 
arbetar från två sidor av det slutliga målet. Systemutvecklare bygger upp den 
tekniska funktionaliteten och därefter tar fram ett användargränssnitt och grafisk 
design kan sägas produceras utifrån innehållet. I detta arbete kommer dessa 
tankar att presenteras i form av teknisk utveckling och innehållsproduktion. 
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Noteras skall att detta är stereotyper beskrivna i litteraturen, och att verkligheten 
aldrig är svart och vit, men den distinkta skillnaden understryks av Barry och 
Lang (2003, s. 5):  

”In particular there are paradigmatic differences between Graphic 
designers and Software engineers, whereby these two rival 
communities appear to operate in two distinctively different 
worlds.” 

Barry och Lang (2003) beskriver hur grafiska designer och systemutvecklare hör 
till två skilda paradigm och arbetar i två distinkt skilda världar. Gallagher och 
Webbs (1997) beskrivning av olika synsätt på utveckling av multimediasystem 
kan ses som representativ för den problematik och de komplikationer den 
beskriver. Intressant att notera från Gallagher och Webbs (1997) beskrivningar 
av dessa två synsätt, är systemutvecklares vilja att adoptera 
systemutvecklingsmetoder för utveckling av multimediasystem. Nedan 
presenteras först en jämförelse mellan livscykelmodellerna för multimedia och 
för informationssystem, för att vidare föra en diskussion kring möjligheter att 
samla dessa utvecklingsprocesserna för informationssystem och multimedia till 
en samlad utvecklingsprocess av multimediasystem. 

Jämförelse mellan livscykelmodellerna för multimedia och informationssystem 

Molin (2002) beskriver en jämförelse mellan utvecklingsmodellen för 
systemutveckling och modellen för multimediautveckling. En illustration av 
jämförelsen visas i Figur 3. I denna jämförelse drar Molin (2002) kopplingar 
mellan de två utvecklingsmodellerna där de innehållsmässigt stämmer överens.  

 
Figur 3 efter Molin (2002, s. 68) Livscykelmodellen för informationssystem i jämförelse med en 
utökad modell för multimediautveckling. 
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Enligt den jämförelse Molin (2002) presenterar finns likheter mellan 
utvecklingsmodellerna för multimedia och informationssystem. Modellerna 
följer en liknande linje där behov respektive krav tas fram för att ligga till grund 
för den design som sedan följer. När designen av systemet eller programvaran 
tagits fram ligger den till grund för den realiserade produkt som sedan skall 
förvaltas och i sinom tid även avvecklas. 

2.3.3 Krav jämfört med behov 

Det finns en skillnad mellan begreppen krav och behov, på engelska 
”requirements” och ”needs”. Enligt Langefors (1995) är krav något som finns 
och som kan utvinnas från exempelvis användare. Behov är enligt Langefors 
(1995) något som dels kan finnas, ofta dolt eller inte explicit uttryckbart, men 
även kan skapas hos användaren. Krav är något användaren ställer på ett system 
utefter förhållanden i presens. Behov är något användaren har men inte själv 
behöver vara medveten om. Behov kan även väckas genom att utveckla 
inovativa idéer. På 1960-talet användes inga mobiltelefoner, idag upplever vi 
dem som en nödvändighet. Denna distinktion är viktig att notera eftersom det 
inom informationssystem ofta talas om krav och inom multimedia ofta talas om 
behov. Enligt Gallagher och Webb (1997) bortser ofta systemutvecklare från 
behoven hos användaren medan de är starkt koncentrerade på kraven eftersom 
användningen av metoder ofta kräver det. Det finns många intressanta aspekter 
när och om man ställer krav respektive behov mot varandra. Att utveckla en 
produkt utifrån krav innebär att skapa något efter befintliga förutsättningar. Ett 
krav uppstår i en given situation som går att undersöka och formalisera. Att 
däremot skapa ett behov är ett kreativt arbete där utgången av produktens 
funktionsduglighet inte alltid är garanterad. Däremot är skapande mot och av 
behov en nödvändighet för att föra utveckling framåt.  

2.3.4 Mångdisciplinaritet 

Intressenter och aktörer i en utvecklingsprocess av ett informationssystem är 
många, så även i utvecklingen av multimedia. Mängden deltagare i ett projekt 
och skillnaden i deras expertis gör utvecklingen av multimediasystem till ett 
mångdisciplinärt arbete. Pressman (2000) menar att projekt för att utveckla 
mjukvara omfattar personer som kan delas in i fem olika kategorier. Dessa fem 
kategorier finns beskrivna nedan. Ett produktionsteam i ett multimediaprojekt 
kan enligt Tannenbaum (1998) bestå av många olika medarbetare. I nedan 
beskrivna kategorier benämns även exempel på de medarbetare som 
Tannenbaum (1998) lyfter fram. 

Chefer (senior managers) 

Pressman (2000) beskriver senior managers som de personer i ett projekt som 
definierar affärsrelaterade frågor och problem. 

Projektansvariga 

Projektansvariga är enligt Pressman (2000) de som har för uppgift att planera, 
motivera, organisera samt kontrollera experternas arbete. Utvecklingsteam av 
informationssystem har ofta en projektansvarig eller en projektledare. Inom 
multimediaprojekt faller ansvarsrollen och projektledarrollen enligt Elin (2001) 
på producenten. Tannenbaum (1998) nämner även producenter inom flera olika 
ämneskategorier, till exempel ljudproducent och videoproducent. 
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Domänexperter  

Det engelska ordet “practitioners” har valts att översättas till domänexperter. 
Vad domänexperterna gör i sig är inte av lika stor vikt än det faktum att de 
innehar en viss expertis och arbetar med praktiska lösningar inom det fältet. 
Exempel på experter inom multimediautveckling enligt Tannenbaum (1998) är 
animatörer, grafiska designers, kompositörer, musiker, programmerare, 
skådespelare och textförfattare/skribenter. Enlig en undersökning presenterad av 
Barry och Lang (2003) är grafiska designer och systemutvecklare de aktörer som 
är mest representerade i utvecklingsprojekt av multimediasystem. Dessa båda 
typer av aktörer kan anses vara domänexperter inom respektive domän. 

Kund och externa intressenter  

Kund är inköpare av systemet. Kundens krav och relationen till kunden är av stor 
vikt för projektets framgång. Externa intressenter består av omgivningen, såsom 
konkurrenter eller medarbetare, som ställer såväl explicita som implicita krav på 
systemet. Tannenbaum (1998) lyfter inte fram några specifika externa 
intressenter för multimediaprojekt. 

Slutanvändare 

Kund och slutanvändare behöver inte i systemutveckling vara samma personer. 
Att identifiera vem/vilka slutanvändare är, är av stor vikt eftersom 
slutanvändaren är en av dem som ställer krav på ett system. Uppfylls inte 
slutanvändarens krav kommer systemet troligtvis inte användas och är därmed 
meningslöst (Avison och Fitzgerald, 1995). Användarmedverkan inom 
systemutveckling är enligt Langefors (1995) inte bara önskvärt utan en 
nödvändighet.  

I och med snabba förändringar inom multimediaanvändning och större 
integration mellan multimedia och informationssystem, samt den ökande 
användningen av Internet (Molin, 2002) förändras vem som är slutanvändare av 
systemet. Exempelvis kan en e-handelsplats användas av såväl professionella 
upphandlare som privatpersoner i hemmet. Likväl som variationen är stor inom 
utvecklingsteamet så är variationen ofta ännu större bland slutanvändarna. 

Enligt Elin (2001) är utvecklingsteam i multimediaprojekt ofta en grupp 
människor med väldigt olika bakgrund, kvalifikationer och fokus. Ofta består 
teamet av dels självlärda, dels de som gått en snabbkurs i exempelvis ett 
bildredigeringsprogram och samtidigt människor med längre utbildning eller 
arbetslivserfarenhet. Vissa av deltagarna i utvecklingsteamet kommer direkt från 
en annan profession, till exempel konstnärer eller musiker, och har aldrig 
tidigare arbetat med multimediautveckling. 

Mångdisciplinaritet är en av sex fundamentala problem med systemutveckling 
enligt Langefors (1995). Som en beskrivning av vad som kan vara en lösning på 
detta fundamentala problem, eller snarare, vad som kan hjälpa att överbrygga 
problemet säger Langefors (1995, s. 88): 

”The language which is used to specify the external properties 
must be contained as a sublanguage in the professional languages 
of both of the parties involved.” 
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Språket som används för att specificera externa egenskaper måste vara ett 
underspråk hos båda parter. Ett gemensamt språk är en nödvändighet, men 
observera att det är språket som beskriver de externa egenskaperna hos systemet 
som måste finnas hos båda parter. Enligt Andersen (1994) har ett system externa 
respektive interna egenskaper, där de externa egenskaperna är de som beskriver 
vad systemet gör.  

Språkförbistringar finns överallt, och även i systemutveckling. Gallagher och 
Webb (1997, s. 8) beskriver i följande citat hur systemutvecklare och grafiska 
designer använder samma uttryck men menar helt skilda ting: 

“In multimedia development, software engineers use the term 
”structure” to mean the underlying logical structure of the 
information/data content, while graphic designers use the term to 
refer to presentational issues, such as screen design.” 

Kommunikation mellan människor är kritiskt för samarbete. Det är, som ovan 
exemplifierat, ett problem som ofta pekas ut i litteraturen. Barry och Lang 
(2003) menar att missförstånd är vanliga inom utveckling av multimediasystem 
och särskilt mellan grafiska designer och systemutvecklare. Vidare trycker Barry 
och Lang (2003) på vikten av att utveckla verktyg  och tekniker för att 
överbrygga och avhjälpa dessa kritiska kommunikationsproblem. 

2.3.5 Innehållsproducenter och tekniker 

För att reda ut begreppen kring aktörer som är berörda i detta arbete följer nedan 
en kort diskussion och motivering kring valda och använda begrepp utav 
systemutvecklare, grafisk designer, kreatör, tekniker och innehållsproducent. 

Begreppet kreatör innefattar kreativt arbete vilket såväl tekniker som 
innehållsproducenter måste räknas till. Grafisk designer och systemutvecklare är 
något mer begränsade termer, ty oavsett dess område av expertis så är det 
området mer begränsat än för begreppen innehållsproducenter och tekniker. En 
innehållsproducent producerar produktens gränssnitt och mediala innehåll. En 
tekniker utvecklar och producerar produktens tekniska funktioner såsom 
knappfunktioner såväl som bakomliggande databaser.  

2.4 Kommunikationsteori 
Kommunikation är ett centralt fenomen för utveckling av multimediasystem. 
Många av deltagarna i ett utvecklingsprojekt av multimediasystem kommer från 
andra professioner och har mycket diverserad expertis och ofta väldigt olika 
referensramar (Elin, 2001). Nedanstående stycke ämnar ge läsaren en översikt 
och en beskrivning av den syn på kommunikation som detta arbete baseras på. 

Det finns många olika sätt att beskriva kommunikation. Den syn på 
interpersonell kommunikation som valts i detta arbete är den av Shannon och 
Weaver, som ger en övergripande och även mekanisk syn på kommunikation 
som kan appliceras, inte bara på interpersonell kommunikation, men även på 
kommunikation mellan två maskiner.  
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Figur 6: Shannon’s matematiska teori av kommunikation (Shannon och Weaver, 1949, s. 2) 

I Figur 6 sammanfattas Shannon’s modell av kommunikation. Den består av 
vissa grundläggande entiteter. Informationskällan väljer och formulerar ett 
meddelande som skall sändas till destinationen. En sändare kodar meddelandet 
till ett sätt på vilket det kan förmedlas till mottagaren, det vill säga en signal. På 
vägen mellan sändare och mottagare kan signalen påverkas av brus av olika slag. 
Mottagen signal är den sända signalen plus det brus som den påverkats av under 
transmissionen. Mottagaren kodar meddelandet så att destinationen skall kunna 
tolka eller processa det. 

Enligt Tannenbaum (1998) anses Wilbur Schramm vara en av grundarna av 
modern kommunikationsteori. Schramm lade till några fundamentala detaljer till 
Shannons grundläggande kommunikationsteori. En av de viktiga modifikationer 
som Schramm gjorde på Shannons teorier är att integrera kodning och 
avkodning av meddelandet med informationskällan och destinationen och att det 
sker inom ett fält av erfarenhet, en så kallad referensram. Om inte signalen 
befinner sig i ett fält där källans och destinationens referensramar överlappar 
varandra så kan de inte förstå varandra. Ett enkelt exempel på detta är om de inte 
talar samma språk. Påverkan på kodningen av meddelanden sker kontinuerligt 
och förändras av både historisk och aktuell kontext. Tannenbaum (1998) 
beskriver ett exempel om hur en professor talar till en ny elev. Eleven är inte 
insatt i ämnet, det vill säga att eleven och professorn inte har samma referensram 
även om de talar samma språk. Professorn måste då förtydliga sig genom att 
berätta exempel och analogier, ett slags signalsystem, för att eleven skall kunna 
avkoda meddelandena och förstå dem till fullo. 

Kommunikation emellan människor sker med kontinuerlig kodning och 
avkodning efter de referensramar som de innehar. Som tidigare är nämnt så 
innefattar utvecklingsprojekt av multimediasystem ett flertal intressenter med 
olika bakgrunder och olika ämnesexpertis. Dessa personer har alla olika 
referensramar och kommunicerar alla med olika medel även om de alla talar 
samma modersmål. Förenklat kan man säga att de talar olika språk. 

Informations-
källa 

Brus-
källa 

Sändare Mottagare Destination 

Meddelande Signal 
Mottagen 
signal Meddelande 
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2.5 Use Case 
Det finns ett flertal modelleringstekniker och notationer för att beskriva 
verkligheten, en organisation eller krav på ett informationssystem. Detta kapitel 
beskriver Use Case som beskrivningsteknik samt pekar på vissa egenskaper som 
Use Case innehar som gör att det är intressant att undersöka i detta arbete.  

För att placera Use Case-modellering i sitt nuvarande sammanhang behövs en 
kort introduktion. Rational Unified Process (RUP) är en etablerad 
utvecklingsprocess för systemutveckling vari Unified Modelling Language 
(UML) används som modelleringsspråk. UML växer sig starkare som standard 
inom dagens systemutveckling. Det är även viktigt att notera att UML inte är en 
metod för systemutveckling utan ett modelleringsspråk, det vill säga 
beskrivningstekniken att använda för att beskriva designen av ett system (Fowler 
och Scott, 2000). Use Case är en av notationsteknikerna som används i UML. 
UML innefattar många olika diagramnotationer som de flesta är kopplade till 
varandra. I UML används Use Case som en beskrivningsteknik för att beskriva 
interaktion mellan användare och system. En aktör initierar ett Use Case, som i 
sin tur är en serie händelser som sker på grund av eller inom interaktionen med 
aktören. Use Cases kan beskrivas både genom enkla diagram och med text. Det 
finns inga hårda riktlinjer för hur Use Cases skall beskrivas och ofta används 
diagram och textbeskrivning som komplement till varandra (Fowler och Scott, 
2000). Guiney och Kulak (2000) benämner Use Case som en textbeskrivning av 
interaktionen mellan aktör och system, medan Use Case-diagram är en bildlig 
beskrivning av relationen mellan aktör och system. Detta arbete avser med 
benämningen Use Case ett beskrivningsverktyg. Vid fall av att en beskrivning 
eller ett diagram avses, benämns det därefter. Exempel på både textbeskrivning 
och diagram av Use Case finns presenterat i Bilaga 2.  

Use Case kan användas som en beskrivningsteknik som beskriver interaktivitet 
utifrån användarens synvikel men en enkel och rak notation i kombination med 
textbeskrivningar i naturligt språk. Use Case kan även ses som av liknande natur 
som storyboarding eftersom Use Case är baserat på scenarier. Samtidigt är det en 
beskrivningteknik använd för att beskriva krav i systemutveckling och del av ett 
modelleringsspråk som används inom en erkänd och vida använd 
systemutvecklingsprocess. För att beskriva dessa funktioner och egenskaper 
närmare ges nedan förklaringar av olika aspekter.  

Beskriver interaktion utifrån användaren 

Användare ser på ett datorsystem som en svart låda, där input och output är det 
enda av betydelse. Användarna ser på systemet som vad det ska göra och inte 
hur. Use Case skall beskriva interaktion mellan användaren och systemet där vad 
systemet gör står i fokus (Guiley och Kulak, 2000). Denna form av beskrivning 
utgår från hur användaren kommer att använda systemet och på vilket sätt 
användandet ställer krav på systemet.  

Beskriver externa egenskaper 

Jacobson (1992, s. 159) skriver följande: 

”Use Case model specifies the functionality the system has to offer 
from a users perspective and we define what should take place 
inside the system.” 
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Det som Jacobson (1992) berättar är att en Use Case-modell beskriver systemets 
funktionalitet utifrån användaren, det vill säga  vad systemet kommer att erbjuda 
användaren, och vidare beskrivs hur detta skall ske. Det första som beskrivs är 
därav systemets externa entiteter, det vill säga vad systemet kommer att göra.  

Naturligt språk och enkel notation 

Use Case-notationen bygger i diagramform på streckgubbar och ovaler. 
Textformen för beskrivningar är upp till författaren, men naturligt språk används 
ofta för att möjliggöra att alla intressenter ska ha möjlighet att enkelt kunna läsa 
och förstå beskrivningarna. 

Objektorientering 

Jacobsson (1992) beskriver, som en av de främsta kvaliteterna med att använda 
objektorienterade metoder, att förståelsen av systemet blir enklare eftersom det 
semantiska gapet mellan systemet och verkligheten minskar. Denna minskning 
av det semantiska gapet förklarar Jacobsson (1992) med att objekt i verkligheten 
mappas direkt till objekt i modellen av systemet. Objektorienterad utveckling är 
även intressant av skälet att det objektorienterade synsättet enligt Ulfhake (2000) 
är ett naturligt sätt att modellera multimediadata. UML är ett objektorienterat 
modelleringsspråk där Use Case är en teknik för att utvinna och dokumentera 
krav från olika intressenter i ett projekt.  

Kommunikation 

Som tidigare nämnts uppstår kommunikativa problem mellan utvecklare. 
Kommunikationssproblem uppstår även mellan användare och kund samt 
ytterligare intressenter. Med det enkla språk och den enkla diagramnotation som 
Use Case består av, i samband med beskrivningen av vad systemet gör och vad 
som sker i interaktionsskedet med användaren, kan göra att Use Case eventuellt 
kan användas som en god kommunikativ grund.  

Likheter med storyboarding och scenario 

Enligt Fowler och Scott (2000) är ett Use Case en mängd scenarios som är 
sammanbundna av ett gemensamt mål för en eller flera användare. Ofta har Use 
Case ett ”allt går som det ska”-scenario och ett flertal alternativa scenarier. 

Use Case-driven utveckling 

Med bra definierade Use Cases kan vidare modellering ske utifrån dem, så 
kallad Use Case-driven approach. Jacobson (1992) beskriver detta förfarande 
med att efter det att utsidan av systemet har definierats så kan funktionaliteten 
inuti systemet definieras. Detta görs genom att specificera Use Cases, vilket kan 
göras med ett flertal olika modelltyper. Use Case-modellerna följer hela 
processen och ställer en grund för kravspecificering och vidare beskrivningar av 
systemet även genom testning och verifiering av produkten, för att se om den 
uppfyller de krav som framkommit. (Muller, 1997) 

Guiney och Kulak (2000, s. 29)  skriver angående Use Case-driven utveckling: 

”Use Cases drive not only requirements gathering but also the 
entire software development cycle. Several methodologies, 
including the popular RUP, are Use Case-driven. Use Cases have 
the simplicity to represent a computer system’s essence, and yet 
they have the power to drive the entire methodology, in the process 
helping to solve problems such as requirements traceability.” 
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Guiney och Kulak (2000) menar att Use Cases har enkelheten att beskriva ett 
systems egentliga uppgift och samtidigt är det kraftfullt nog att driva en hel 
process. I detta arbete är det av stor vikt att poängtera att Use Cases används och 
driver hela processen eftersom det visar på en möjlighet att om väl krav 
beskrivits med Use Cases öppnar det stora möjligheter för ytterligare 
formalisering och utveckling enligt systemutvecklingsprocessens metoder. 

Use Case och konsten att utveckla ett multimediasystem 

I boken Zen och konsten att sköta en motorcykel beskriver Robert M. Pirsig två 
olika sätt att se på en och samma motorcykel, den klassiska och den romantiska. 
Den klassiska synen ser en motorcykel i subsystem såsom bromsar, styrning, 
säkerhet och så vidare. Den romantiska synen ser motorcykeln för vad den gör 
för dess användare, exempelvis ökar och sänker hastighet och styr fram genom 
trafiken. Guiney och Kulak (2000) applicerar denna analogi på Use Cases och 
menar att Use Cases beskriver krav från det romantiska synsättet. Jag vill ta 
analogin ett steg längre och påvisa likheterna mellan det romantiska synsättet 
och hur Gallagher och Webb (1997) beskriver det synsätt som grafiska designer 
har. Likväl finns stora likheter mellan det klassiska synsättet och det synsätt som  

Gallagher och Webb (1997) beskriver att systemutvecklare har. Use Case 
används idag inom systemutveckling och av systemutvecklare. Use Case kan 
sägas beskriva det romantiska synsättet av och för aktörer med det klassiska 
synsättet. Use Case kan sägas sätta romantiska glasögon på klassiker. 

2.6 Centrala begrepp 
Grafisk designer – utvecklar grafisk design i olika former, exempelvis foto eller 
rörlig grafik 

Informationssystem – system för insamling, bearbetning, lagring, överföring och 
presentation av information. 

Innehållsproducent – tillverkare/utvecklare av bland annat det grafiska 
gränssnittet hos ett datasystem. 

Kreatör – person vars uppgift ligger i kreativt arbete exempelvis att ta fram 
innovativa lösningar. Många aktörer i ett projekt har på ett eller annat sätt 
uppgiften att kreativt skapa lösningar till problem. 

Manus – ett dokument som kan innehålla många olika texter. Ofta används det 
vid produktion av medier som beskrivning av händelserna i produkten. 
Exempelvis repliker för skådespelare och rekvisitabeskrivningar etcetera. 

Multimedia – datorbaserad interaktiv presentation av två eller flera medier. 

Multimediasystem – informationssystem vars gränssnitt innehar multimediala 
inslag. 

RUP/UML – objektorienterad metod för systemutveckling. 

Storyboarding – en bildserie som beskriver ett händelseförlopp. Används ofta 
vid filmproduktion men även vid produktion av multimedia. 

Strukturdiagram – en beskrivningsteknik som består av en schematisk ritning 
över strukturen på en applikation. Används ofta vid tillverkning av interaktiva 
medier för att beskriva ett flöde och hur olika saker hänger samman. 

Systemutvecklare – tillverkare/utvecklare av datasystem. 



 Bakgrund 

 22  

Tekniker – utvecklare av tekniska funktioner, exempelvis programmerare och 
systemerare. 

Use Case – beskrivningsteknik för att beskriva användarens interaktioner med 
ett system. 
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3 Problem 
Detta stycke ämnar beskriva problemområdet för att ge förståelse för den 
problemprecisering som sedan följer. Vidare beskrivs avgränsningarna för 
arbetet samt ett förväntat resultat. 

3.1 Problemområde 
Integration av multimedia och informationssystem har och anses fortsätta öka. 
Molin (2002) beskriver hur multimedia och informationssystem idag är en och 
samma produkt och att det inte längre är av intresse att distingera dem. Däremot 
pekar Molin (2002) tydligt på skillnaderna i synsätt hos utvecklare av 
informationssystem och utvecklare av multimedia. Dessa arbetssätt sker på olika 
sätt och med fokus på olika områden. Dessutom sker det med utvecklare från 
olika discipliner, med olika erfarenheter och olika referensramar. Gallagher och 
Webb (1997) presenterar en distinktion mellan olika syn- och angreppssätt på 
utveckling av multimediasystem, där distinktionen står mellan grafiska designer 
och systemutvecklare. Mellan dessa aktörer i utvecklingsprocessen kan uppstå 
kommunikationsproblem som kan bygga på deras skilda referensramar.  

Use Case är en beskrivningsteknik som används för kravdokumentering i UML, 
ett modelleringsspråk som växer sig starkare som standard inom 
systemutveckling (Fowler och Scott, 2000). Use Cases har för avsikt att beskriva 
vad systemet gör för de som skall beskriva hur det skall göras. Det är viktigt att 
ha i åtanke att Use Case inte är framtaget för utveckling av multimediasystem 
och därav inte kan per automatik användas som en färdig lösning för 
modellering av multimediasystem. Däremot kan finnas en god grund för 
eventuella vidareutbyggnader av Use Case som är bättre anpassat för ett sådant 
syfte. 

3.2 Problemprecisering 
Enligt vad som framkommit i litteraturen skiljer sig utvecklingsförfarandet av 
multimedia och informationssystem åt. Med ett samförstånd i 
utvecklingsprocessen kan den kanske till större del integreras och därmed även 
effektiviseras. En integrerad utveckling av multimediasystem kräver samarbete 
över många gränser. En integrerad process kan skapa effektiviseringsmöjligheter 
samt kvalitetsfördelar för slutprodukten. Hur en sådan integrerad process kan 
tänkas se ut är endast spekulationer, men det uppenbarar vissa mer konkreta 
problem. Ett sådant problem som identifierats är skillnader i tanke- och synsätt 
hos aktörer i ett utvecklingsprojekt av multimediasystem. Detta problem 
exemplifieras av Gallagher och Webb (1997) mellan aktörstyperna 
systemutvecklare och grafiska designer. Dessa två aktörstyper är enligt Barry 
och Lang (2003) de vanligast förekommande inom 
multimediasystemsutveckling. Vidare menar Barry och Lang (2003) att 
missförstånd är vanliga inom utveckling av multimediasystem, särskilt mellan 
grafiska designer och systemutvecklare. Det är viktigt att utveckla verktyg  och 
tekniker för att överbrygga och hjälpa dessa kritiska kommunikationsproblem 
(Barry och Lang, 2003). 
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Det är intressant att undersöka huruvida användande av Use Case som 
beskrivningsteknik, i nuvarande form eller i eventuell framtida form, kan 
överbrygga kommunikationsproblem mellan innehållsproducenter och tekniker. 
Därav följer nedanstående problemställning för detta arbete: 

Kan Use Case som beskrivningsteknik användas i syfte att reducera 
kommunikationsproblem, grundade i skilda referensramar och skilda 
professionella bakgrunder, mellan innehållsproducenter och tekniker vid 
utveckling av webbaserade multimediasystem? 

Tekniker har en roll för att tekniskt framställa en produkt bestående av grafisk 
design framställt av en innehållsproducent. Eftersom problemet existerar i ett 
projektperspektiv så fokuseras även projektledningens roll då syftet med ett 
reducerat kommunikationsproblem är för projektet snarare än individen. Därav 
ställs problempreciseringen utifrån tre olika perspektiv för att möjliggöra en 
helhet. 

• Projektledning 

o Användning av Use Case i kommunikativt syfte satt i ett 
projektperspektiv.  

• Tekniskt utförande 

o Systemutvecklarens syn på användning av en semiformell 
beskrivningsteknik i samband med grafisk design. 

• Innehållsproduktion 

o Innehållsproducentens syn på Use Case och att formalisera 
resultatet av den kreativa processen att utforma en grafisk design. 

För att möjliggöra ett svar till problemställningen bör även en generell bild av 
arbetssätt och användning av beskrivningstekniker inom utveckling av 
webbaserade multimediasystem kartläggas. En mer generell kartläggning är ett 
delproblem som möjliggör en bättre översikt samt en större möjlighet att 
analysera möjligheter och brister med att använda Use Case som 
beskrivningsteknik i syfte att reducera kommunikationsproblem. 

3.3 Avgränsning 
Systemutveckling är ett stort ämnesområde. Detta arbete avser inte att spegla 
hela systemutvecklingsprocessen och alla problem som kan uppstå på grund av 
kommunikationsproblem mellan olika intressenter. Att integrera två arbetssätt är 
inte ett arbete som kan lösas med hjälp av Use Case-modellering. Avgränsningen 
för detta arbete är att ett avgränsat delproblem i denna process, det vill säga 
kommunikationsproblem mellan grafiska designer och systemutvecklare, har 
identifierats och ämnas undersökas.  

Med arbetet avses inte att utveckla en påbyggnad eller en anpassad version av 
Use Case-notation som eventuellt svarar bättre till de krav eller behov som kan 
uppenbaras i intervjustudien. 



 Problem 

 25  

3.4 Förväntat resultat 
Use Case-modellering är förmodligen inte en universallösning för att bygga en 
kommunikationsbro mellan utvecklare av multimediasystem. Problematiken 
med att integrera två paradigm är av stor vidd och kan inte omfattas i detta 
arbete. Även kommunikationsproblem mellan systemutvecklare och grafiska 
designer är ett större problem än vad som kan omfattas i en beskrivningsteknik, 
det sträcker sig över tankesätt och över kulturella och kreativa 
meningsskiljaktigheter. Vad detta arbete förhoppningsvis visar på är att Use 
Case i dess nuvarande form, eller i en framtida modifierad form, kan bygga en 
kommunikativ bro mellan systemutvecklare och grafiska designer för att 
möjligtvis förenkla och effektivisera en samlad designprocess i utformning av 
multimediasystem. Samtidigt förväntas vissa riktlinjer och tendenser till vad som 
efterfrågas i form av en beskrivningsteknik hos olika intervjuade aktörer, som 
kan presenteras i form av en diskussion kring en eventuell utbyggnad eller 
modifiering av den befintliga Use Case-notationen. 

3.5 Hypotes 

Undersökningen grundas i en tanke att Use Case är en scenariebaserad 
beskrivningsteknik som eventuellt kan möjliggöra ett samförstående mellan 
teknisk utveckling och innehållsproduktion i projekt där informationssystem 
med multimediala gränssnitt utvecklas. Hypotesen är att Use Case är lämpligt att 
använda vid utveckling av multimediasystem och att det redan idag finns stora 
möjligheter att använda scenariebaserade beskrivningstekniker samt att det 
mycket väl kan underlätta kommunikationen mellan innehållsproducenter och 
tekniker. Vidare antas att utbredningen av semistrukturerade samt strukturerade 
beskrivningstekniker idag inte är speciellt stor inom produktion och utveckling 
av webbaserade multimediasystem. 
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4 Metod 
Metodkapitlet beskriver hur svaret på arbetets problemprecisering, beskrivet i 
kapitel 3.2, skall nås. Vidare i detta kapitel kommer problempreciseringen att 
refereras till som ”problemet”. Metodkapitlet förklarar även för läsaren hur 
arbetet att samla in data samt att bearbeta insamlad data skall ske. Först beskrivs 
de generella tekniker som är möjliga för att samla data och för bearbetning av 
problemställningen varefter valet av metod presenteras och motiveras. 

4.1 Infallsvinklar till problemet 
För att beskriva med vilka tekniker som problemställningen skall angripas, bör 
först de infallsvinklar som finns valts problemställningen redogöras. Detta 
eftersom olika tekniker bäst kan användas till olika delar av problemområdet för 
att sammanfattningsvis ge en helhetsförståelse och ett svar till 
problemställningen. Det är intressant att betrakta problemet från tre olika 
infallsvinklar. 

För att besvara frågan om något är intressant för framtiden måste dagens 
situation kartläggas övergripande för att sätta allt i ett sammanhang. Hur ser 
verksamheten ut idag? Används metoder och verktyg inom organisationen? Vem 
använder dem och hur används dem? Frågor i likhet med dessa ställer 
kommunikationen mellan innehållsproducenter och tekniker i ett aktuellt 
kontext. Viktigt för att förstå dagens situation är även att se till den bakgrund 
som dels organisationen har men även respondentens professionella och 
eventuella akademiska bakgrund. 

Den andra infallsvinkeln, för att nå ett svar på problempreciseringen är att 
undersöka huruvida det finns ett problem relaterat till den professionella 
kommunikationen mellan innehållsproducenter och tekniker. Det är intressant att 
se om det spontant upplevs som ett problem, men även genom att belysa området 
och närmare undersöka huruvida det faktiskt finns ett kommunikationsproblem. 
Samtidig är det intressant att undersöka huruvida det finns spontana upplevelser 
av vad som kan vara ett steg i rätt riktning för att reducera eventuella 
kommunikationsproblem. Dessa tankar kring reducering av problemet kan visa i 
vilken riktning eller inom vilket område en lösning kan sökas. 

Med en bild av en verksamhet och med undersökta reflektioner kring eventuella 
kommunikationsproblem är det följaktligen intressant att undersöka huruvida 
Use Case som beskrivningsteknik kan vara en reducerande faktor till ett 
eventuellt kommunikationsproblem. Med Use Case satt i en kontext, vad finns 
det för reflektioner hos innehållsproducenter och tekniker? 
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4.2 Möjliga tekniker 
Nedan presenteras en kort beskrivning på tekniker som är användbara för att 
samla och bearbeta data till att besvara problemställningen. I efterkommande 
stycke presenteras och motiveras den metod som sammansats för detta arbete. 

Det finns enligt Patel och Davidsson (1994) ett flertal olika tekniker för att samla 
och bearbeta data till att besvara en frågeställning. För detta arbete är ett antal av 
dessa insamlingstekniker möjliga att använda för att besvara frågeställningen. 
Nedan är dessa tekniker i korthet presenterade samt beskrivna för hur de är 
användbara för att besvara problemställningen. Om inte annat är angivet så är 
beskrivningarna av teknikerna hämtade från Patel och Davidsson (1994). 

Litteraturstudie 

En litteraturstudie visar tidigare genomförd forskning inom området och andra 
relaterade arbeten. Relaterad forskning är intressant dels för att sätta problemet i 
ett kontext och även för att se huruvida det finns fallstudier gjorda på 
användning av Use Case inom organisationer och dess påverkan på 
kommunikation mellan innehållsproducenter och tekniker i utveckling av 
webbaserade multimediasystem. 

Intervju 

En öppen intervju lämpar sig väl för kvalitativa undersökningar (Berndtsson, 
et.al., 2002). I detta arbete lämpar sig en semistrukturerad intervju för att angripa 
problemet ur alla tre ovan nämnda infallsvinklar. Med en intervjustudie med 
respondenter i form av såväl projektledare som innehållsproducenter och 
tekniker, kan en bra bild skapas av ett eventuellt problem och även hur 
problemet upplevs och vad som upplevs vara en resonabel lösning. En 
semistrukturerad intervju, där vissa kartläggande frågor ger svar till bakgrund 
och nutida förhållande i organisationen och hos respondenten, samt att utrymme 
ges för intuitiva svar och intressanta diskussioner, är en väl lämpad teknik för att 
finna svar till problemställningen. 

Enkät och attitydformulär 

Enkäter och attitydformulär är väl lämpade för en kvantitativ undersökning och 
kan ge svar på attityden till användning av Use Case och även attityden till olika 
samarbetssätt mellan innehållsproducenter och tekniker i utveckling av 
webbaserade multimediasystem. En enkät kan även visa på sammanhang i större 
format, exempelvis sammanhang gentemot storleken på projekt och individers 
mängd av erfarenhet. 

Observation 

Med en observation av pågående projektarbeten är det möjligt att såväl 
observera det dagliga arbetet i nuvarande form och även möjliggöra en fallstudie 
av projekt där Use Case används som i verksamheten och se på vilket sätt det 
påverkar kommunikationsmöjligheter. 
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4.3 Formande av metod 
För detta arbete är valt att använda två olika tillvägagångssätt för att besvara 
frågeställningen, litteraturstudie och intervjustudie. Eftersom problemställningen 
berör ett upplevelserelaterat ämne, där interpersonell kommunikation berör även 
olika personers upplevelse, har valet fallit på tekniker som skall kunna spegla 
detta på bästa möjliga vis. Användande av enkät eller attitydformulär kommer 
inte att användas eftersom denna undersökning är på en nivå där en kvalitativ 
undersökning är bättre lämpad än en kvantitativ. Ett problem som exempelvis är 
svårt att lösa med enkäter är att en respondent ofta kan svara en sak instinktivt 
medan när väl andra fakta framkommer kan en motsats uppenbaras. I en intervju, 
och i detta fall en semistrukturerad intervju, ges större möjligheter till följdfrågor 
och möjlighet att undersöka orsaker och verkan till hur någonting faktiskt är. 
Eftersom frågeställningen i detta arbete mycket är fråga om personliga 
upplevelser anses en semistrukturerad intervju vara en bättre lämpad metod att 
nå eftersökt information. Med semistrukturerad intervju avses i detta arbete en 
intervju med vissa fasta frågor som söker svar till delmål i problempreciseringen, 
medan intervjun fortfarande är öppen på så sätt att delar av innehållet i intervjun 
inte är slutgiltigt bestämda av intervjuaren i förväg. 

Observation är ett mycket bra alternativ för att besvara frågeställningen i detta 
arbete. Däremot kräver det något att observera. Det vill säga att en 
implementerbar artefakt kan användas inom verksamheten under en tid så att 
dess inverkan på kommunikation mellan innehållsproducenter och tekniker kan 
undersökas. Detta arbete avser inte att undersöka huruvida Use Cases i dess 
nuvarande form har påverkan på kommunikationen mellan innehållsproducenter 
och tekniker utan snarare vilken påverkan en beskrivningsnotation i paritet eller 
liknelse med Use Case kan ha, även i en framtida modifierad form. Därav finns 
det inte möjlighet till att undersöka problemställningen med hjälp av observation 
som teknik. 

Metoden för att besvara problemställningen är sammansatt av de nedan 
presenterade teknikerna, litteraturstudie och intervjustudie. 

4.3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien i detta arbete kan ses delad i två delar. Först en bakgrundsstudie 
vars syfte är att skapa en förståelse kring problemområdet och relaterade arbeten. 
Den andra delen består i att besvara problemställningen genom att använda 
litteraturen för förankring och analys av det intervjumaterial som framkommer 
från intervjustudien. En litteraturstudie skall genomföras för att finna relaterade 
arbeten, för att ge ett sammanhang till problemet. 

Insamling av material 

För att sammanställa bakgrundsfakta till problempreciseringen är en 
litteraturstudie gjord. Denna del av litteraturstudien kan ses som första 
respektive andra iterationen i insamlingen av litteratur. Bakgrundsmaterial 
söktes med en ingångsvinkel baserad på vissa nyckelord: 

Multimedia, Informationssystem, Multimediasystem och Use Case. 



 Genomförande 

 29  

Första iterationen består i att finna redogörelse för begreppen medan den andra 
iterationen snarare fokuseras till att koppla dem samman och bekräfta det 
problem som senare preciserats i problemställningen. 

Litteraturstudien som skall ske för att besvara problemställningen skall utgå från 
de resultat som intervjustudien ger. Materialet från intervjustudien förväntas 
peka på vissa punkter och ge svar på vissa delfrågor där litteraturen skall 
användas för att placera dessa svar i en jämförelse och en kontext. Litteraturen 
skall användas för att förankra och jämföra materialet från intervjustudien med 
tidigare gjorda studier samt närliggande ämnesområden. Litteraturmaterialet 
kommer därav att sökas utefter de delar där det är relevant. Därav kommer 
sökning och bearbetning av litteraturmaterialet beskrivas i genomförande av 
metod samt materialredovisning, eftersom det först är vid den tidpunkten i 
arbetet som det är möjligt att klarlägga vilket material som används.  

4.3.2 Intervjustudie 

För att besvara frågeställningen som preciserats ovan i kapitel 3.2 genomförs en 
intervjustudie hos företag som utvecklar webbaserade multimediasystem. 
Kvalitativa undersökningsmetoder är bättre avsedda för att besvara 
problempreciseringen i detta arbete snarare än kvantitativa, på grund av dess 
upplevelseorienterade natur. Denna undersökning bygger mycket på att få svar 
på följdfrågor eftersom problemet speglar människors arbetssätt vilket ofta kan 
upplevas som ett känsligt området och kanske inte går att rättvist svara på med 
en kvantitativ undersökningsmetod. Intervjustudien byggs upp enligt de 
infallsvinklar som presenterats till problemställningen. De företag som intervjuas 
bör representera god kunskap inom branschen och även så stor vidd inom 
utveckling av webbaserade multimediasystem som möjligt är. En bild av 
bakgrunden hos varje respondent och dennes organisation tillsammans med 
motsvarande organisations nuvarande situation, skall sätta möjligheterna att 
använda Use Case för att reducera kommunikationsproblem i ett sammanhang. 
Intervjustudien i öppen form är främst avsedd för att skapa en bild av hur ett 
eventuellt problem yttrar sig och speglas inom organisationen och vad erfarna 
domänexperter samt projektledare ser som en möjlig väg att närma sig en 
lösning. Vidare syftar en mer semistrukturerad intervju till att skapa ett 
sammanhang samt att söka den roll som Use Cases, som beskrivningsteknik, kan 
tänkas användas till.  Uppbyggnaden av intervjun, det vill säga de frågor som 
ställts till respondenten och syftet med frågorna i kort, presenteras i Bilaga 1. 
Frågorna är framställda med målsättningen att först på ett brett plan kartlägga 
hur de på företagen arbetar, med bland annat metoder och beskrivningstekniker. 
Därefter är frågorna utformade för att undersöka hur kommunikationen sker 
mellan innehållsproducenter och tekniker för att i ett sista skede undersöka 
huruvida Use Case som beskrivningsteknik, mer specifikt, kan stödja 
kommunikationsprocessen och på så vis söka ett tydligare svar på 
problemställningen i detta arbete. Intervjun skall i största möjliga mån ske hos 
företaget för att möjliggöra en redovisning av den miljö som företagets anställda 
arbetar i. Intervjuerna skall, såvida möjligt, spelas in med diktafon för att sedan 
renskrivas och återges i största möjliga mån på papper. Detta för att möjliggöra 
en så sanningsenlig redovisning av intervjumaterialet som är möjligt. 
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5 Genomförande 
Följande stycke beskriver genomförandet enligt uppsatt metod för att besvara 
problemställningen. Såväl insamlat material som beskrivning av 
insamlingsmetod och barbetning beskrivs i detta kapitel. 

5.1 Genomförande av metod 
I detta kapitel beskrivs hur intervju samt litteraturstudier har genomförts. 

5.1.1 Intervjustudie 

Presentationen av intervjumaterialet sker anonymt såväl på personbasis som 
företagsbasis. Detta eftersom de flesta av företagen som intervjuats har ett 
begränsat antal anställda och att det då är möjligt att spåra olika individer. Nedan 
följer en beskrivning av de företag som intervjuats samt en beskrivning av 
respondenternas bakgrund och nuvarande arbete. 

Företag A 

Företag A är ett produktionsbolag som startade november i 2001. Företag A 
producerar ett flertal medier med devisen att addera känsla till budskapet. 
Framför allt arbetar företaget med film, reklam, interaktiva medier och 
eventinnehåll. Ett ”event” är en händelse, oftast förknippat med en 
sammankomst, exempelvis en mässa eller en konferens. Företaget består av tre 
män som, vars arbetsuppgifter kan benämnas som grafiskt arbete, kodning samt 
film. Lokalen bestod av ett sammanslaget skrivbordskomplex samt en 
visningsanläggning av större modell.  

Intervju på Företag A 

Intervjun genomfördes i företagets lokaler och bestod av intervjuare, respondent 
samt en notarie på grund av de dåliga förutsättningarna för en diktafon med 
mycket andra ljud i lokalen. 

Respondent A1 

Respondent A1 är en man i trettioårsåldern. Han betecknar sin arbetsroll som 
”Producent Nya Media” samt att han är VD på Företag A. Respondenten har en 
gedigen erfarenhet såväl i utbildning som i tidigare arbetslivserfarenhet. 
Respondentens akademiska utbildning är inom marknadsekonomi, medan hans 
arbetslivserfarenhet mestadels består av arbete med medier. 

Företag B  

Företag B är ett mindre webbdesignföretag som startades i november 2002. 
Företag B består av två män, båda i tjugofemårsåldern, som även tidigare arbetat 
tillsammans med webbproduktion. Företaget arbetar nära en grafisk designer 
som har ett eget bolag men som sitter på andra sidan samma skrivbord som de 
två. Lokalerna är belägna i centrala Göteborg och är gamla industrilokaler som 
även delas med andra företag. Företaget saknar hierarkisk uppdelning sett till 
projektledning och VD utan de arbetar bredvid varandra med varsin dator och 
något skilda uppgifter i den tekniska produktionen. 
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Intervju på Företag B 

Intervjun genomfördes i företagets lokaler över en kopp kaffe. Intervjun spelades 
in på diktafon. 

Respondent B1 

Respondent B1 arbetar som programmerare och tekniskt ansvarig på företaget. 
Han har akademisk bakgrund samt ytterligare yrkesinriktad utbildning i 
webbprogrammering. Tidigare har han jobbat som programmerare på två 
arbetsplatser i sammanlagt tre och ett halvt år. 

Respondent B2 

Respondent B2 är, inom företaget, gränssnittsprogrammerare och 
konceptutvecklare. Tidigare har han en ettårig utbildning inom IT och 
multimedia samt fyra år som gränssnittsprogrammerare på ett större 
reklamföretag i Göteborg. 

Företag C  

Företag C är ett webbdesignföretag som startade 1996 och då var helt inriktade 
på multimedia. Företaget består av fem personer och företaget grundades när 
några av dem träffades under en arbetslivsutbildning med inriktning på 
multimedia. Från att tidigare ha producerat mestadels CD-ROM så producerar 
Företag C numer endast webbmaterial. Företaget har ett kontor uppdelat på två 
rum i herrgårdsmiljö i utkanterna av Skövde. 

Intervju på Företag C 

Intervjun genomfördes i företagets lokaler. Samtal fördes med respondenterna 
såväl som dem sinsemellan. Intervjun spelades in på diktafon. 

Respondent C1  

Respondent C1 är en kvinna i fyrtiofemårsåldern och projektledare på Företag C. 
Hon har en akademisk utbildning i filmvetenskap samt en arbetslivsutbildning 
med inriktning mot multimedia. 

Respondent C2  

Respondent C2 är en kvinna i fyrtiofemårsåldern och grafisk designer på Företag 
C. Hon har tidigare utbildning inom datorgrafik, multimedia samt konst. 
Tidigare har respondent C2 arbetat som grafiker och med reklam samt med 
konstutställningar. 

Respondent C3  

Respondent C3 är en man i trettioårsåldern och programmerare på Företag C. 
Han har en datateknisk utbildning i grunden samt en arbetslivsutbildning med 
inriktning på multimedia. Han är självlärd i PHP, HTML, JavaScript. 
Respondent C3 har inga tidigare yrkesmässiga erfarenheter. 

Företag D  

Företag D, med kontor i Göteborg, är en sammanslagning av företag i sex olika 
discipliner: ”PR”, ”PR och Events”, ”Utställningar”, ”Reklam”, ”IT” samt 
”Teknisk kommunikation”. Företaget beskrivs som en kommunikationsbyrå. IT-
avdelningen, till vilken de två respondenterna tillhör, arbetar med utveckling av 
multimedia, IT, avancerad programmering, 3D och har även en egen 
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projektledare och ansvarig. Koncepten tas fram från de andra disciplinerna för 
att sedan utvecklas hos IT-avdelningen. Företag D startade år 2002, men ett av 
de företag som Företag D består av har varit verksamt sedan 1976. Erfarenheten 
hos personalen är stor, sett till att vissa anställda har arbetat inom samma 
företag, innan sammanslagningen, i uppåt 20 år. 

Företaget har nya stora lokaler och många har egna kontor med långa avstånd 
mellan varandra.  

Intervju med Företag D 

Intervjun skedde i ett av företagets större konferensrum och spelades in på 
diktafon.  

Respondent D1 

Respondent D1 är projektledare/avdelningsansvarig på IT-avdelningen på 
Företag D. Hon är i tjugofemårsåldern och har tidigare jobbat med mässor samt 
som projektledare på ett eventföretag i Göteborg. Hon har utbildning inom 
information och PR samt projektledning. 

Respondent D2 

Respondent D2 är multimediaprogrammerare på IT-avdelningen på Företag D. 
Han är i tjugofemårsåldern och har tryckteknisk utbildning med inriktning på 
multimedia. Tidigare har han jobbat som multimediautvecklare på ett antal olika 
företag. 

Företag E  

Företag E är ett fristående designföretag bestående av en designer. Företag E 
arbetar tillsammans med och i samma lokaler som Företag B. Företag E startade 
i november 2002.  

Intervju med Företag E 

Intervjun hos Företag E skedde i företagets lokaler, som även delas med andra 
företag. Intervjun spelades in på diktafon. 

Respondent E1 

Respondent E1 är trettio år och egen företagare. Hon har tidigare arbetat som 
grafisk formgivare på ett större konsultbolag, originalare samt skylt- och 
dekortillverkare. Hon har utbildning inom media och kommunikation samt 
ytterligare utbildningar inom interaktiva medier samt grafisk form och 
illustration. 

Företag F  

Företag F är ett konsultbolag med omfattande verksamhet i Göteborg. Intervjun 
med Företag F skedde på deras regionalkontor i Skövde. Som konsultbolag 
arbetar Företag F med många olika projekt. De säljer ingen egenutvecklad 
produkt utan arbetar i projekt med kunden, i många olika former.  

Respondent F1 

Respondent F1 är chef på lokalkontoret i Skövde på Företag F. Han är i 
fyrtioårsåldern. Han har en akademisk utbildning inom systemvetenskap samt 
tidigare yrkesmässiga erfarenheter som programmerare, systemutvecklare, 
konsult samt säljare. 
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Företag G  

Företag G startade 1995 som webbyrå. I och med att Internet har förändrats och 
användningsområdena har expanderat så har även arbetet på webbyrån 
förändrats. Nu inbegriper arbetet på Företag G mycket mer än bara webb, även 
om det fortfarande till största del är digitala produkter. Företag G är beläget i ett 
eget kontor i centrala Skövde. Alla arbetsstationer var placerade nära varandra, 
även om alla hade egna skrivbord så var de inte många meter från varandra.  

Respondent G1 

Respondent G1 är en man i trettiofemårsåldern och arbetar som kreatör, grafisk 
designer och programmerare på Företag G. Tidigare har han arbetat som 
journalist och fotograf på en tidning.  

Företagen som intervjuats representerar den undersökningsgrupp som valts. Den 
större delen av de intervjuade företagen är webbdesignföretag av såväl mindre 
som större storlek. Även ytterligheter, såsom renodlade produktionsbolag och 
systemutvecklingskonsulter finns representerade i undersökningsgruppen. 

5.1.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts utifrån det material som framkommit i 
intervjustudien. I detta arbete står intervjustudien centralt och litteraturstudien 
har använts till ett bekräfta eller förkasta det som framkommit i 
intervjumaterialet. Därav genomfördes litteraturstudien fragmentariskt utefter de 
delpunkter som nedanstående materialpresentation är uppdelad i. Mycket av det 
material som framkommit i intervjustudien går direkt att härleda till den 
litteratur som användes som underlag för bakgrunden. Materialpresentationen av 
den litteratur som framkommit sker i nedanstående materialpresentation, och 
eftersom det är väldigt skilda ämnen många gånger så finns det inga 
nyckelarbeten som presenteras som resultat av litteratursökningen. 

5.2 Materialpresentation 
I detta kapitel presenteras det material som samlats in i intervju- samt 
litteraturstudie. Materialet nedan är bearbetat på så sätt att det har sållats fram i 
urval och det är framtaget enligt den metod som beskrivits tidigare i arbetet. En 
första bearbetning av materialet har skett för att möjliggöra en presentation i 
rapporten. 

Nedanstående materialpresentation är indelad i delstycken utefter en struktur 
som framkommit under intervjustudien. Dels är den påverkad av de frågor som 
ställdes av intervjuaren men även av de svar som genomgående har framkommit 
från respondenterna. Observera att mycket av materialet hänger samman i en 
iterativ bana och att presentera det i form av en rät linje ger inte materialet dess 
fulla rätt. Däremot är denna bearbetning och strukturering nödvändig för att 
möjliggöra en presentation. 

5.2.1 Metodanvändande 

Systemutvecklingsmetoder har utvecklats inom både den akademiska världen 
och den praktiska systemutvecklingen. I intervjuerna har undersökts till vilken 
grad som företagen arbetar efter etablerade systemutvecklingsmetoder eller om 
de enbart följer sitt egna strukturerade arbetssätt.  
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Företag A, B och C följer en strukturerad arbetsprocess utan att ha någon uttalad 
eller nedtecknad metod för hur arbetet skall gå till. De följer alla tre liknande 
arbetsprocesser där ett första kundmöte föregår en idé som övergår till 
produktion och som sedan avslutas i en överlämning till kunden. I detalj skiljer 
sig tillvägagångssätten för Företag A, B och C, vilket däremot inte påverkar den 
generella bilden av arbetsprocessen. Företag D använder en mer avancerad och 
nedtecknad, egenutvecklad metod. Den egenutvecklade metoden på Företag D är 
fortfarande under utveckling och introducerades på företaget vid slutet av 
december 2002. IT-avdelningen på Företag D arbetar med att anpassa metoden 
till även deras arbete, sedan den först och främst är utvecklad för hela 
mässprojekt. Företag E arbetar oftast med Företag B och följer då deras 
arbetssätt. Företag F har som konsultföretag uppdrag på många olika håll. För 
Företag F är det ofta viktigt att följa kundens metoder för arbetet och grunden till 
detta finns i utbildning av konsulter för grundläggande 
systemutvecklingsmetoder, samt ytterligare vidareutbildningar. Företag F äger 
ett utbildningsföretag inom systemutveckling, där bland mycket annat metoder 
och tekniker för systemutveckling lärs ut. Företag G följer en strukturerad 
arbetsprocess som de håller på att nedteckna för att skapa checklistor.  

Inget av de företag som intervjuats arbetar ostrukturerat. De följer alla någon typ 
av tillvägagångssätt som ofta bygger på inarbetad erfarenhet. Behovet av uttalad 
och nedtecknad metod kan relateras till företagets storlek, där större företag med 
fler anställda är noggrannare med att följa en nedtecknad metod. Endast Företag 
F använder konventionella systemutvecklingsmetoder, exempelvis RUP/UML. 
Detta eftersom företagets konsulter ofta placeras hos kunden eller i nära 
samarbete med kunden, vilket skapar krav av att arbeta och följa kundens 
metoder för systemutveckling. Företag F arbetar även i nära samarbete med 
större företag och större koncerner vilka ofta använder 
systemutvecklingsmetoder. Det är viktigt att poängtera att Företag F är ett mer 
etablerat systemutvecklingsföretag i dess traditionella mening än de andra 
företagen som intervjuats. 

Företag A, B, C, D, E samt G arbetar med en följd där idé föregår en form som 
resulterar i en produkt. 

Idé – form – produkt.  

Först skapas en idé, som sedan skapar formen på produkten, vilken sedan 
framställs till en faktisk produkt. Under intervjun med Företag F framgick inte i 
vilken ordning detta led skedde eftersom projekten i mångt och mycket var helt 
olika vid varje tillfälle, mycket beroende på exempelvis storlek på och typ av 
projekt. 

Vad säger litteraturen?  

I Barry och Lang (2001; 2003) presenteras en undersökning om 
metodanvändande inom utveckling av multimediasystem.  I undersökningen 
framgår att om det används en metod över huvud taget så är det en så kallad 
”inhouse-method”, det vill säga en metod framtagen inom företaget. Det framgår 
även av undersökningen att attityden till att adoptera systemutvecklingsmetoder 
till multimediasystemsutveckling är positiv på många punkter. Det som 
presenteras av Barry och Lang (2001; 2003) speglas tydligt i den intervjustudie 
som har gjorts i detta arbete. Dels på att få av företagen som intervjuats använder 
systemutvecklingsmetoder och det företag som använder en metod själva har 
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utvecklat den. Respondenterna i intervjustudien förfrågades inte om attityd till 
systemutvecklingsmetoder och dess verkan på olika faktorer inom 
utvecklingsprocessen, men däremot upplevdes en tydlig välvilja till att diskutera 
metodarbete och beskrivningstekniker.   

5.2.2 Beskrivningstekniker 

Som redogjorts för i bakgrundsmaterialet så används ett flertal olika 
beskrivningstekniker inom systemutveckling för att dels abstrahera verkligheten 
och även för att möjliggöra förståelse av ett komplext system. I intervjuerna har 
undersökts i vilken utsträckning samt vilka olika typer av beskrivningstekniker 
som används i utveckling av webbaserade multimediasystem. 

Strukturdiagram 

Företag B och C använder först och främst strukturdiagram för att beskriva 
webbapplikationer. Företag B använder dem främst för att skapa en överblick 
och för att med kunden avgöra hur stor produkten skall bli och på så sätt avgöra 
till exempel ett pris. Företag C använder även strukturdiagrammen för att ge 
kunden en möjlighet att fylla i innehållet i applikationen där rutor motsvarar 
sidor som skall fyllas med information och annat innehåll från kunden. Företag 
A använder flödesscheman för specifikation av interaktiva medier.  

Manus 

Företag A samt D använder manus för att beskriva produkten. Företag A, som är 
ett produktionsbolag för bland annat film, använder manus i textform, som 
beskriver olika delar av filmen. Exempelvis ett manus som beskriver vad som 
syns och ett manus med karaktärsbeskrivningar och ingående dialoger etcetera. 
Företag D använder manus för att beskriva innehållet i de 
multimediaproduktioner som sedan skall tillverkas, exempelvis för en 
informationsstation i en mässmonter. I fallet Företag D är dessa manus 
restrikterade till innehållet, där sedan funktionella lösningar är för 
programmerarna att arbeta fram, enligt Respondent D2. 

Photoshopdokument 

Företag B och E använder i sitt samarbete företagen emellan 
photoshopdokument som görs av Företag E för att sedan användas av Företag B 
för att ta fram såväl utseendet som koden, exempelvis för pixelmätning, för 
produkten. I kommunikation mot kunden samt för en första beskrivning av idén 
använder ofta Respondent E1 skisser över hur produkten kan komma att se ut. 

Storyboarding 

Företag G använder en bildserie för att beskriva idén. Vid frågan om det 
motsvarar en storyboard svarade Respondent G1 att det var ungefärligen en 
storyboard, fast inte alls så detaljerat. Det är enligt Respondent G1 för dyrt att 
sammanställa en storyboard på ett tidigt stadie, det är inget som kunden är villig 
att betala för, utan det är snarare snabbt sammansatta skisser. 

Sammanslaget är det sällan några extensiva beskrivningar som används för att 
beskriva och nedteckna form och funktion för idén. Det är oftast innhållet, i detta 
fall handling eller formgivning, i produkten som står i fokus om det 
dokumenteras över huvud taget. Vid fråga hur funktionen hos produkten 
beskrivs och antecknas så har den ofta ingen egen beskrivning utan ligger 
snarare underförstådd i formen samt i huvudet hos programmeraren. Respondent 
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C3, som är programmerare på Företag C, beskriver hur han börjat använda 
anteckningar för funktioner i programmet, men hur han då behåller dem för sig 
själv, och endast använder dem som ett stöd för programmeringen. Vidare 
tillades från Respondent C3 att: 

”Ofta blir förklaringen på en programmeringsfunktion så pass 
mycket längre än programmeringen att man tjänar ingenting på 
det.”  

Beskriva med text eller bild 

Under samtal med Respondent A1 kom användande av bilder respektive text i 
beskrivningar av en produkt på tal. Respondent A1 beskrev hur en bild sätter 
väldigt starka ramar hos den som ser bilden. Respondent A1 exemplifierade med 
en reklamfilm som Företag A har producerat i ett projekt, där i manus för 
reklamfilmen uttrycket ”Det snöar stilla” användes. Uttrycket sätter vissa 
begränsningar hos läsaren, i att det exempelvis inte är en snöstorm utan snarare 
en lugn och trevlig julkänsla i bilden. Enligt Respondent A1 hade en bild, i ett 
tidigt skede, varit i det närmaste omöjlig att ändra i ett senare skede i projektet 
eftersom den första bilden då etsats fast hos deltagarna i projektet. På Företag A 
beskrivs alltid manus endast i text för att hålla möjligheterna för ändringar öppna 
samt att rama in innehållet utan att hämma kreativiteten. På Företag C arbetar 
man ogärna med bilder, i kontakt med kunden, av anledningen att det senare kan 
bli väldigt svårt att ändra på den idén, eftersom kunden då har en bestämd bild i 
åtanke för hur slutprodukten kommer att se ut. Däremot använder de på Företag 
C ett flertal förslag för att inte låsa till en specifik bild, men ändå kunna använda 
bilder för att kunna abstrahera och möjliggöra en bra dialog med kunden.  

Övriga företag har inte upplevt specifika problem grundade i att använda bild 
snarare än text. Ofta upplevs bilden som en konkret och tydlig utgångspunkt för 
diskussioner. Däremot upplevs att bilder fäster en idé hos deltagare i projektet 
som kan vara svår att ändra på sen. Text öppnar enligt Respondent A1 för större 
variation och möjligheter utan att hämma kreativiteten. Mindre webbyråer verkar 
tycka att det är svårt att inte ha en bild att prata kring. Skisser används bland 
annat hos Företag B och E i tidiga skeden och diskussioner över en bild eller 
skiss sker med kunden.  

Vad säger litteraturen? 

I Barry och Lang (2001; 2003) presenteras en undersökning om användande av 
beskrivningstekniker inom utveckling av multimediasystem. Den 
undersökningen visar att bortsett från beskrivningstekniker för projektstyrning, 
är strukturdiagram och storyboarding de beskrivningstekniker som används 
mest frekvent i multimediasystemsutveckling. Samma undersökning visar på att 
objektorienterade beskrivningstekniker, varav Use Case är en av de nämnda, har 
en låg användningsfrekvens. I Lang och Barry (2001) förs diskussionen om att 
det är förvånansvärt att objektorienterade beskrivningstekniker används i liten 
utsträckning inom multimediasystemsutveckling, medan de vanligaste 
programmeringsspråken inom multimediasystemsutveckling är 
objektorienterade. Enligt Lang och Barry (2001) kan detta bero på att 
objektorienterade beskrivningstekniker kan vara svårförståeliga, framförallt för 
personer utan systemutvecklingsbakgrund. 
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5.2.3 Specifikationer för formgivning och funktion 

Ett ämne som har visat sig komplicerat att reda ut i intervjuerna har varit hur 
form och funktion specificeras och hur dessa specifikationer relateras till 
varandra. En viktig observation är att ett flertal respondenter inte själva vet i 
vilken ordning form och funktion specificeras. Den spontana reaktionen hos ett 
flertal av respondenterna var att formen skapas och att funktionerna specificeras 
av och hos programmerarna utan att någon annan behöver vara insatt i de 
tekniska funktionerna. Däremot när intervjuaren frågat om funktionerna inte 
bidrar till formgivningen så har uppgifterna ändrats till att funktionerna 
framkommer och specificeras innan formen. Det som skulle kunna sammanfattas 
som en slutgiltig bild kring specifikationernas förhållande gentemot varandra är 
att den tekniska funktionen skapar bilden som sedan separeras från den tekniska 
specifikationen som stannar hos programmeraren. 

Att ha en gemensam bild 

Det har i intervjuerna framkommit att form och funktion är varandra så nära 
kopplade att de är svåra att separera. För att kompensera för att den tekniska 
specifikationen stannar hos programmeraren, ofta i huvudet hos 
programmeraren, så menar ett flertal av respondenterna att projektgruppen 
skapar en gemensam syn på produkten, vilket även minimerar missförstånden. I 
Företag C framkom däremot att det i praktiken är omöjligt att förklara för någon 
den gemensamma bilden i efterhand. På grund av, bland annat den faktorn, har 
Företag C oftast med många av projektmedlemmarna vid de första kundmötena 
då produkten specificeras. Respondent E1 påpekade att det oftast är väldigt 
ansträngande att komma sent in i ett projekt och att det alltid underlättar att få 
förstahandsinformation från kunden. 

5.2.4 Formgivning som inte går att implementera 

I Molin (2000) beskrivs en händelse där en manusförfattare i två till tre månader 
framarbetat ett manus för ett multimediaprogram och överlämnat detta till den 
tekniskt ansvarige. Följande är ett berättande citat ur Molin (2000): 

”Två dagar efter att arbetet var klart blev manusförfattaren 
uppringd. Det var den tekniskt ansvarige programmeraren som 
förklarade att tanken på en huvudperson som fritt vandrar omkring 
i en tredimensionell miljö var omöjlig att förverkliga.” 

Kontentan av historien blev att två till tre månaders arbete var ogjort. Med denna 
historia i ryggen förfrågades respondenterna huruvida de upplevt att innehåll och 
formgivning utvecklas som sedan inte är möjlig att implementera. 

Vid frågan om det framkommit formgivningar som sedan inte varit möjliga att 
tekniskt implementera svarade respondenterna A1, B2 och D1 att sådana fall har 
inträffat. Var och en av respondenterna hade talande exempel på när och hur 
detta skett. Enligt respondent C2 har aldrig Företag C hamnat i någon 
återvändsgränd. Respondent C1 påpekade dock att det har skett när de arbetat 
med reklambyråer vars art director har skickat specifikationer och sagt att det 
ska se ut i enlighet med specifikationen. Däremot förtydligar respondent C1 att 
de inte arbetar på det viset inom företaget. Respondent E1, som arbetar enbart 
som formgivare, känner inte igen problemet inom den arbetsgrupp som Företag 
E har bildat med Företag B. Däremot påpekade respondent E1 att det ofta kan 
upplevas som svårt att få kunden att förstå vad som är möjligt att genomföra. 
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Att lösa problemet 

Respondent A1 svarade med: 

 ”Det ordnar vi.” 

Såväl respondent B1 som C3 kommenterade med liknande fraser, som uttrycker 
att det går att ordna. Noterbart är att dessa båda respondenter är programmerare 
på respektive företag. Respondent A1 däremot är producent på ett 
produktionsbolag för bland annat film. Respondent A1 kommenterade även att 
tekniken bara är ett verktyg för att möjliggöra de idéer som finns, och att 
tekniken används därefter.  

Att ge konstruktiv kritik 

Respondent B2 menade att om det är något som inte går att implementera så är 
det lämpligt med konstruktiv kritik på så sätt att ge förbättringsförslag i samband 
med förklaringen att nuvarande utförande inte är lämpligt. Denna konstruktiva 
kritik sker muntligt med formgivaren. Respondent B1 berättade att om det är 
arbete med en utomstående byrå så är det lämpligare med både möten och listor, 
eventuellt även ringa och skicka e-post beroende på hur stor korrigeringen är och 
vilken typ av korrigering det är. Respondent C3 meddelade att man får tänka om 
lite, varpå respondent C1 lade till att det är av anledningen att de jobbar ihop. 
Respondent D2 uttryckte att det är lämpligt att säga stopp och samtidigt att 
komma med andra förslag.  

Att kompromissa och att inte ha prestige 

Att kompromissa är enligt ett flertal respondenter viktigt och att framför allt inte 
ha prestige. Däremot har det kommenterats på ett flertal av intervjuerna att 
kreatörer och innehållsproducenter ofta kan känna prestige och vidhålla att deras 
lösning skall följas. Respondent A1 förklarade att i Företag A bygger 
kompromisserna på deras individuella egon där den som hävdar sin rätt bäst får 
igenom sin idé. Respondent F1 påpekade även att det kan bli problem med 
kreativa tekniker och kreativa designers som är påstridiga för sin lösning. 
Däremot är det enligt F1 intressant om deltagarna i ett projekt engagerar sig i 
lösningen åt en kund.  

Att ”formge tekniskt” 

Respondent C2 arbetar med HTML vid utvecklingen av produktens 
formgivning. Respondent C2 testade att arbeta i Photoshop, men det fungerade 
bättre att närma sig programmerarna för att upptäcka om det är något som inte 
fungerar. Då elimineras de grövsta problemen direkt. Även respondent E1 
påpekade att eftersom hon kan HTML ges hon möjlighet att förstå 
programmerarnas kommentarer och funderingar bättre och även kunna upptäcka 
problem tidigare. 

Att använda en medlare 

Företag D har anställt Respondent D1 bland annat i syfte att utgöra en länk för 
att olika parter i företaget skall förstå varandra bättre. Respondent D1 menade att 
om en projektledare, som i detta fall inte är insatt i multimediasystem eller i 
utveckling av multimediasystem, har lovat något som inte går att implementera, 
så kan det uppstå problem. Dessa problem skall då avhjälpas med att en IT-
projektledare sitter med i tidigare skeden och inledande möten för att tillföra 
kunskap om vad IT-avdelningen kan och inte kan göra och vad det kostar i tid 
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och pengar. Respondent F1 var något tydligare i sitt budskap och menade att om 
två personer har svårt att förstå varandra eller om det uppstår komplikationer så 
är det projektledarens jobb att få det att fungera. 

Tydligt framstår av intervjuerna att det kan uppstå problem i och med att en 
formgivare eller innehållsproducent svävar utanför vad som inom projektets 
ramar är möjligt att implementera. Samtidigt är det tydligt att de intervjuade 
finner vägar runt detta problem. Ofta genom att hålla många 
kommunikationskanaler öppna. Om det uppstår problem inom företagen är det 
tydligt att mentaliteten att lösa problemet finns. Några av respondenterna har 
även tydliggjort att det är företagets uppgift att lösa problemet och om det inte 
hade fungerat att göra det tillsammans så skulle inte företaget fungera över 
huvud taget. Ytterligare har det framstått att projektledaren har stor roll i arbetet 
för att undvika och lösa problem inom projektgruppen. Ytterligare faktorer som 
har nämnts som avgörande faktorer för ett lyckat samarbete är de ramar som sätt 
kring projektet i sin helhet nämligen tid och pengar. Enligt respondent F1 så är 
tid och pengar det som projektledaren har i ryggen för att vara tvungen till att 
lyckas med samarbetet i företaget. 

Vad säger litteraturen? 

I Molin (2000) beskrivs att teknik och verktyg sätter gränser. Det scenario som 
beskrivs i Molin (2000) stämmer mycket väl överens med vad 
intervjuundersökningen visat.  

5.2.5 Komplexa roller i ett projekt 

Rollerna i ett projekt är av stor vikt även om det ofta är väldigt liten skillnad 
mellan dem. En deltagare i ett projekt kan kategoriseras enligt en viss etikett 
medan samma person eller företag egentligen har en annan roll i ett större 
sammanhang. Exempelvis kan en kund i sig vara en leverantör till slutkunden, 
vilket sätter kunden i ett läge som gör den till en samarbetspartner, vars personal 
blir delaktiga kreatörer i samma projekt, samtidigt som de är kunder. Både 
Företag A och Företag G jobbar nästan uteslutande mot andra reklam- respektive 
kommunikationsbyråer. I diskussionen med Respondent A1 framkom en 
beskrivning av samarbetet med kunden som att kunden har sin projektledare, 
Företag A har sin projektledare, kunden har kreatörer, grafiker och 
programmerare som skall samarbeta med respektive motsvarighet på Företag A. 
Illustration av resonemanget presenteras nedan i Figur 7. Observera att 
slutkunden är placerad utanför cirkeln utan att på något sätt var exkluderad från 
projektet. Däremot är det viktigt att notera att det i undersökningen ofta 
framkommit att slutkunden ofta är mer eller mindre exkluderad från ett projekt 
då det handlar om att utveckla webbaserade multimediasystem. Att publicera ett 
multimediasystem över Internet innebär en stor variation i slutkundsbasen och 
det finns sällan enligt bland annat respondent B1 medel i mindre projekt till att 
inkludera eventuella och representativa slutkunder i ett projekt. I Figur 7 är dock 
slutkunden placerad utanför cirkeln för att illustrera att det ofta kan upplevas 
som att slutkunden är kunden men att så ofta inte är fallet, vilket kan upplevas 
för utomstående som något vilseledande. 
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Figur 7: Illustration av resonemang kring olika roller och kommunikationsvägar i ett projekt hos 
Företag A. 

I detta arbete är problempreciseringen begränsad till kommunikationen mellan 
innehållsproducent och tekniker. I intervjuerna med bland annat Företag A, F 
och G har det däremot tydligt framgått att den begränsningen är väldigt svår att 
göra eftersom kunden ofta sitter som innehållsproducent likväl som kreatörer på 
företaget.  

Vad säger litteraturen? 

Huruvida det är komplext att utröna roller i ett systemutvecklingsprojekt, samt 
att dessa roller gentemot varandra är en komplex struktur, finns väl 
dokumenterat i litteraturen, exempelvis av Molin (2000) och Avison och 
Fitzgerald (1995), vilka noggrant beskriver problematiken med att identifiera 
användare och slutanvändare. Intressant att notera är att i Molin (2000) beskrivs 
att kunden ofta har en egen projektledare som för kommunikation med företagets 
projektledare och att kontakten dem emellan blir den huvudsakliga 
kommunikationsvägen. Intervjuundersökningen visar på samma indikation men 
att det även finns ytterligare, parallella kommunikationsvägar bland annat mellan 
producenter hos såväl kunden som företaget. 

5.2.6 Kommunikation mellan innehållsproducenter och tekniker 

Ovan har en redogörelse för vilka beskrivningstekniker som använts 
presenterats. Däremot har det framgått i intervjumaterialet att specifikationer inte 
är det främsta stödet för att överföra information utan snarare direkt 
kommunikation i tal och skrift. 

Lang (2003) identifierar tre kritiska aspekter för en effektiv mänsklig 
kommunikationsprocess med grunden i Shannon och Weaver’s (1949) 
kommunikationsteori. Dessa tre punkter är följande: 

Slutkund 

Reklambyrå 

Projektledare 

Producent 

Företag 

Projektledare 

Intern kommunikation 
1

2 3

Producent 
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• Lämplig kommunikationskanal, med minimalt brus. 

• Språket, med vilken kommunikationen förs, förstås av båda parter. 

• Deltagarna kommer från liknande omgivningar eller har åtminstone 
adekvat insyn i varandras områden. 

Nedanstående redovisning av insamlat intervjumaterial, angående 
kommunikationsproblem mellan tekniker och innehållsproducenter i ett 
utvecklingsprojekt av multimediasystem, är uppdelat i de tre ovanstående 
kategorierna som Lang (2003) presenterar. Det skall dock noteras att alla tre 
punkter är delar av samma problem och allt flätas samman och påverkar 
vartannat. Denna uppdelning används för att den minskar komplexiteten i 
beskrivningen samt att den ger en enklare överblick över det material som 
insamlats angående kommunikationen inom ett projektteam. 

Lämplig kommunikationskanal, med minimalt brus. 

De beskrivningstekniker som nämnts i kapitel 5.2.2 är kommunikationskanaler 
mellan projektmedlemmar. Dessa används aktivt som samlande objekt till vilka 
intressenter kan vända sig för att återkoppla till avtalade åtaganden. Vid frågan 
om dokumentationen sker för sakens skull eller för aktivt bruk så har svaren 
varit tudelade.  

Den kommunikationskanal som enligt respondenterna används mest frekvent är 
den direkta kommunikationen i tal mellan två människor. På frågan hur 
kommunikationen sker mellan innehållsproducent och tekniker har svaret från de 
flesta respondenterna varit att de talar med varandra. Respondent A1 påpekade 
att dialogen måste vara igång hela tiden. Stannar dialogen är det väldigt svårt att 
komma vidare. Även respondent C1 poängterar vikten av att ha en kontinuerlig 
dialog och vikten av geografisk närhet och att idéer ”bollas” snarare än att de 
skickas. Denna dialog sker enligt olika kommunikationskanaler, såsom e-post, 
telefon, icq, post-it-lappar men oftast är det genom tal mellan två människor i 
samma rum.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en öppen dialog är den mest 
frekvent använda kommunikationskanalen och den som respondenterna finner 
lämpligast.  

Språket, med vilken kommunikationen förs, förstås av båda parter. 

Enligt respondent C2 har personalen på Företag C genom åren skapat ett eget 
och gemensamt språk. De förstår varandra även med enkla gester och enligt 
respondent C2 är det antagligen svårt för utomstående att förstå den interna 
kommunikationen inom företaget. Ofta blir det mer uppenbart hur svårt det kan 
vara att förmedla ett budskap i kommunikationen med en kund, som inte är lika 
insatt i arbetet. 

Respondent E1 berättar att hon förstår programmerarnas språk eftersom hon 
själv kan programmera i HTML, om inte lika snabbt och effektivt, men därmed 
förstår när programmeraren kommer och förklarar programmeringsfunktioner. 

Det har framgått från ett flertal av respondenterna att språket som används inom 
företaget förbättras med tiden samt att det oftast inte uppkommer några 
allvarligare brister på grund av språket. Eventuella brister kompenseras med en 
öppen dialog eller med en ökad förståelse för varandras gebit. Respondent D1 
påpekade att hon tidigare haft erfarenhet av att kreatörer enbart tänker i färg och 
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form, men att det på Företag D inte har uppstått några sådana problem. 
Respondent D1 menar att rollerna antagligen är lagda lite mer åt sidan och att det 
löser sig genom att deltagarna sitter ner och diskuterar. 

Deltagarna kommer från liknande omgivningar eller har åtminstone adekvat 
insyn i varandras områden. 

Att gemensamma eller till viss del liknande referensramar är en förutsättning, 
inte bara för kommunikation, utan även för att möjliggöra samarbete, har 
uppenbarats tydligt under intervjuerna. Responden E1 berättar angående 
samarbetet med Företag B att:  

”Vi är ändå från samma kultur och vi har ändå jobbat med det här 
lika länge och vi har ganska lika preferenser kring det. Vi är 
ungefär lika gamla också och vi använder nätet ganska mycket.” 

Företag C hade i början problem orsakade av de kom från olika områden. Det 
beskrevs som svårt för 3D-grafikern att sätta sig in i interaktiva medier bland 
annat. Däremot har de på Företag C i dags datum arbetat tillsammans i sju år och 
på så vis byggt upp en gemensam grund och lyckats överbrygga dessa problem.  

Respondent C2 arbetar med formgivningen av hemsidor i HTML. C2 arbetade 
tidigare i Photoshop, men det gick bättre att närma sig programmerarna för att 
tidigt upptäcka felaktigheter eller omöjliga implementeringar. På så vis 
elimineras de mest uppenbara problemen direkt. Respondent C2 kommer från en 
annan bakgrund än vad programmerarna i Företag C gör. Genom att skapa en 
adekvat insyn i programmerarnas arbetsområde kompenseras på så vis bristen på 
gemensam tidigare bakgrund.  

I flertalet av intervjuerna har det framkommit att de flesta i företaget har en 
gemensam bakgrund. I annat fall är de ofta i samma ålder, har samma intressen 
och är professionellt erfarna och utbildade inom ungefär samma områden. På 
företag D1 och F1, som är något större finns det projektledare eller 
administratörer som har fötterna i båda läger som kompenserar eventuella 
brister. Det är i alla fall tydligt att kultur, ålder och tidigare arbetslivserfarenheter 
har stor betydelse för hur kommunikationen förlöper. De företag som intervjuats 
som är mindre eller nystartade har en ganska uppenbar liknande ålder på alla 
anställda samt att de ofta känner varandra eller även tidigare har arbetat 
tillsammans. 

5.2.7 Användning av Use Case 

Under intervjuerna presenterades Use Case som en beskrivningsteknik där 
scenarier beskrivs med hjälp av text i naturligt språk. Use Case som 
beskrivningsteknik var bara tidigare bekant för respondent D1 samt F1. 
Resterande respondenter förstod dock den korta presentationen och det visade 
sig finnas många åsikter kring användningsområde och potential hos dylika 
beskrivningstekniker. De flesta kommentarer och tankar kring Use Case-
modellering, som presenteras nedan, är därav av spontan karaktär.  

Ett flertal av respondenterna verkar tycka att det kan vara positivt att använda 
Use Case-modellering både för såväl tekniker som för innehållsproducenter. 
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Det förefaller naturligt att tänka i form av scenarier. 

Ett flertal av respondenterna, i synnerhet programmerare har framfört under 
intervjuerna att de arbetar utefter scenarier, men då oftast utan att anteckna eller 
dokumentera det. Snarare beskriver de att deras tankebanor följer scenarier och 
att de därför enkelt kan relatera till Use Case såsom beskrivet av intervjuaren. 
Respondent C3 uttryckte följande: 

”Jag jobbar ju så men jag har det i huvudet. Jobbar med scenarier 
men antecknar inte.” 

Respondent D2 förklarade hur han tänker igenom olika steg vad som ska hända, 
men dokumenterar det inte. Enligt D2 är det enklare att programmera om en 
specifikation av dessa flöden är framtagen. Respondent D1 anser att även en 
kreatör måste tänka i alla dessa steg likaväl som en programmerare. D1 anser att 
det är bättre att kreatören tar det steget eftersom allting ändå ska hänga ihop. 

Use Case upplevs som svårt att förstå i ett interaktivt sammanhang. 

Respondent C3, som är programmerare, påpekade att en interaktiv hemsida 
består av för många alternativa vägar att gå. Det finns enligt C3 inga bestämda 
vägar på en hemsida från början till slut, vilket gör det svårt att beskriva 
funktionerna med scenarier. Även respondent E1, som är grafiker, tyckte att det 
var enklare att förstå poängen med Use Case-beskrivningar i projekt med 
exempelvis biljettbokningssystem, det vill säga system där någonting måste ske 
sekventiellt från en början till ett slut. 

Hämmar användning av Use Case kreativiteten? 

Respondent E1 menar att det inte skulle hämma hennes kreativitet utan snarare 
tvärtom att det skulle påverka projektet positivt. Respondent F1 menar att det 
givetvis hämmar kreativiteten att beskriva något i en angiven form eftersom det 
innebär att mallar skall följas. Däremot är det enligt F1 på gott och ont eftersom 
det ibland kan vara bra att sätta ramar kring kreativiteten. Det kan vara svårt att 
samla många kreativa människor under ett och samma tak och samtidigt driva ett 
normalt företag med normala värderingar.  

Use Case-modeller måste utvecklas i samarbete mellan tekniker och 
innehållsproducenter. 

Enligt respondent D2 bör programmerare vara med och ta fram en semiformell 
teknisk specifikation av produkten. Kreatören behöver och vill inte veta allt det 
som händer, enligt D2 som är programmerare. Däremot misstyckte respondent 
D1 som anser att kreatören måste tänka längre är form och färg eftersom 
formgivningen annars kan blir väldigt decimerad. Enligt respondent E1 skulle 
det vara en stor fördel att arbeta med scenariemodeller redan innan 
programmeringen påbörjas, men att det skulle vara svårt som grafiker att 
framställa dem korrekt. Det skulle enligt E1 krävas att arbeta i samarbete med 
någon som innehar teknisk expertis och kan framställa korrekta 
textbeskrivningar. Respondent G1 tycker att samarbetet borde bygga på att 
kreatören inte hämmas av ramar utan får friare händer, men att någon som inte 
arbetar kreativt fångar upp idéerna och beskriver dem i scenarier.  
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5.2.8 Reflektioner kring genomförandet av intervjuerna 

I detta kapitel förs ett personligt resonemang med egna reflektioner kring 
intervjuerna och hur de genomfördes. Syftet är att dels presentera lite av det 
viktiga material som läses mellan raderna under intervjuernas gång samt för att 
peka på svagheter med intervjuerna som kan ha påverkat resultatet. Detta 
presenteras som material snarare än diskussion eftersom det, för det första är 
material från intervjustudien, samt att det mycket påverkar och ingår i 
analysarbetet av materialet presenterat ovan. 

Var och hur intervjuerna genomfördes 

För det första var det viktigt att utföra intervjuerna på företaget. Dels för att 
skapa en tydlig bild av vilken typ av företag det är, vilka lokaler de har, vilken 
miljö de arbetar i.  Men även för att det antagligen är enklare att beskriva sitt 
arbete på plats, där den dagliga kommunikationen mellan de olika aktörerna 
sker. Detta visade sig tydligt när intervjun på Företag F skedde på kontoret 
medan konsulterna på företaget ofta arbetar hos kunden eller på någon annan 
plats. Att spela in intervjun på diktafon förde med sig dels positiva men även 
negativa effekter. Diktafonen kan ha påverkat respondenterna till att svara något 
mer reserverat. Däremot prövades att inte använda diktafonen på intervjun med 
Företag A och dialogen upplevdes då som något öppnare. Däremot var det i det 
närmaste omöjligt att samla in samtliga materialet som framkom.  

På grund av olika orsaker upplevdes ibland dialogen som något stapplande. Det 
var ibland svårt att förmedla budskapet och frågorna till respondenterna utifrån 
vad som först var tänkt. Huruvida respondenten förstod en fråga som den var 
menad är även i efterhand svårt att utröna. Vilka orsaker det kan bero på kan 
vara samma som redovisas och undersöks i detta arbete, det vill säga 
kommunikationsproblem på grund av skilda referensramar. Med större 
erfarenhet hos intervjuaren så hade intervjuerna kunnat genomföras på ett bättre 
sätt. Dessutom var tiden begränsad till en timma på grund av utlovade 
förhållanden innan intervjun. Även en grad av tacksamhet till att respondenterna 
tagit sig tid till intervjun påverkade förmodligen dialogen till att bli lite mer 
återhållsam än vad som var tänkt. 

Skillnad i åsikter om arbete inom företaget och arbete gentemot kunden 

Genomgående var respondenterna öppna och ärliga och väldigt tillmötesgående. 
Däremot kunde skönjas en markant skillnad i diskussionerna om arbete gentemot 
en kund och inom företaget. Arbetet med kunderna har företagen ofta reflekterat 
mycket kring och även gjort undersökningar för att finna såväl goda egenskaper 
som brister. Därav var många av respondenterna väldigt självmedvetna och hade 
mycket att förtälja om relationer och kommunikationsproblem gentemot och 
med kunder. Däremot framkom inte samma rika material om kommunikation 
inom företaget, kanske på grund av att det inte pågått lika ingående 
utvärderingar av det arbetet och den kommunikationen.  
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IT-eran och företagsmotton 

Intressant är att ett flertal av respondenterna talar om före och efter IT-eran. Med 
IT-eran avses den stora uppgång som IT-företagen hade på 1990-talet. Vid ett 
flertal tillfällen refereras till att det var sådant som skedde under IT-eran. 
Exempel på detta är kommentarer angående arbetssätt och förhållningssätt 
gentemot kunder. Intressant att notera är även att många av företagen som har 
intervjuats har motton i stil med ”Det kan inte vara så svårt.” och ”Vi löser det.” 
Hur mycket av det är tomt prat och hur mycket är verklighet? Givetvis är det 
intervjuarens uppgift att vara källkritisk, men många av dessa motton, om de 
efterlevs, påverkar angreppssätt på eventuella kommunikationsproblem. 

 

 



 Analys 

 46  

6 Analys 
Problempreciseringen har under arbetets gång uppvisat en stor komplexitet, 
framför allt på grund av att kommunikationsproblem upplevs som allestädes 
närvarande. Dessutom är det svårt att separera rollerna i ett projekt där samma 
person kan inneha många roller samt att många personer kan ha samma roll. Att 
multimediasystem är ett mångdisciplinär ämne beskrivs av Molin (2002), men 
ytterligare har det framkommit att många av rollerna som upplevs som skilda, 
exempelvis programmerare, grafiker och kund, ofta kan innefattas av en och 
samma person eller ett och samma företag. 

För att möjliggöra ett svar på problempreciseringen i detta arbete bör en viss 
följd av krav uppfyllas. För det första bör det finnas ett behov på grund av ett 
problem. För det andra bör det vara möjligt att implementera eller applicera Use 
Case, som beskrivningsteknik, i den dagliga verksamheten i ett företag. Finns det 
inte ett behov eller en möjlighet är det sedermera meningslöst även om det skulle 
vara till hjälp. Nedanstående analys börjar därför med en redogörelse för behov 
och möjlighet att använda Use Case som beskrivningsteknik i 
multimediasystemsutveckling för att sedemera möjliggöra en analys av 
materialet i syfte att belysa huruvida Use Case kan användas som en 
kommunikationskanal mellan innehållsproducenter och tekniker i ett 
multimediasystemsprojekt för att reducera eventuella kommunikationsproblem 
grundade i skilda referensramar. 

6.1 Behov av Use Case som beskrivningsteknik 
Att det uppstår fel i kommunikationen på grund av skilda referensramar hos 
innehållproducenter och tekniker är inte en för långt dragen slutsats. Denna 
slutsats stöds i litteraturen av bland annat Molin (2002) och Gallagher och Webb 
(1997). Intervjumaterialet har indikerat att oavsett hur stort eller litet företaget 
är, hur länge företaget har varit verksamt, om alla anställda är av samma kön och 
samma ålder, så finns det kommunikationsproblem grundade i skilda 
referensramar. Däremot är det stor skillnad på problemen och den skada de kan 
åsamka. Onekligen finns dock behov av att effektivisera kommunikationen och 
reducera de problem som kan uppstå. Det framgår av intervjumaterialet att det 
idag finns ett antal sätt med hjälp av vilka dessa kommunikationsproblem 
reduceras. Först och främst används den öppna dialogen och det fysiska mötet. 
Uppstår ett missförstånd så reds det ut genom vidare konversation och väldigt 
sällan används dokumenterade specifikationer dit båda eller ett flertal parter kan 
vända sig.  

Vad som, med avseende på kommunikationsproblem, är orsak och verkan är 
något som är svårare att redovisa. Däremot beror antagligen svårigheten i att 
utreda orsak och verkan på en viss brist på självinsikt eller självkritiskhet hos de 
respondenter som deltagit i denna intervjustudie. Respondenterna har visat en 
tydlig medvetenhet om deras arbete gentemot kunder, medan reflektioner om 
arbetet inom företaget däremot lämnar en del att önska.  
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6.2 Möjlighet att använda Use Case som beskrivningsteknik 
Några generella slutsatser kan inte dras huruvida Use Case-modellering är 
applicerbart på webbdesignföretag i allmänhet. Däremot har materialet från 
intevjustudien, i överrensstämmande med litteraturen, visat på vissa tydliga 
riktningar. För det första används inte idag systemutvecklingsmetoder i någon 
större utsträckning inom multimediasystemsutveckling, vilket stämmer in i 
intervjustudien samt bekräftas i en undersökning av Barry och Lang (2001; 
2003). Inte heller används objektorienterade beskrivningstekniker i någon större 
utsträckning. Även detta bekräftas i undersökningen av Barry och Lang (2001; 
2003). Vad som däremot är viktigt att poängtera är den välvilja som finns att 
faktiskt använda beskrivningstekniker och mer strukturerade arbetssätt i form av 
såväl inköpta som egenutvecklade systemutvecklingsmetoder. Detta ha 
framkommit såväl i intervjumaterialet som i undersökningen av Barry och Lang 
(2001; 2003). 

Det kan utrönas två huvudlinjer angående Use Case som beskrivningsteknik i 
praktiskt användande. I intervjustudien har det framkommit att många av 
respondenterna talar igenkännande om Use Case i termer av att de tänker i 
sådana banor, vilket kan tydas till scenarier. Det var tydligt i intervjuerna att 
även med väldigt kortfattad presentation så fanns en förståelse och ett intresse av 
Use Cases och vad som egentligen innefattades i beskrivningstekniken. 
Visserligen är förståelsen och intresset störst hos programmerare medan 
innehållsproducenterna har ställt sig en aning mer restriktiva och en aning mer 
oförstående till Use Case som beskrivningsteknik. Däremot har det framkommit 
att innehållsproducenter inte bara tänker i scenarier utan även måste beskriva 
scenarier för att möjliggöra en formgivning. Form och funktion hänger tätt 
samman. Så tätt samman att form och funktion har varit svåra att hålla isär i ett 
flertal av intervjuerna. Teknikerna upplever idag att de ofta själva sitter på 
funktionsspecifikationerna för en produkt samt att de upplever att det är viktigt 
att om beskrivningar i form av Use Case skall framställas så skall de vara 
medverkande. Innehållsproducenter förnekar deras behov av att veta allt om 
funktionaliteten, medan det upplevs dock av innehållsproducenter som bra att 
vara väl insatt i produktens funktioner. Vad som är viktigt att ta med sig av detta 
är att beskrivningstekniker och användning av dessa bemöts med en stark 
välvilja även hos individerna och att alla respondenter ställt sig positiva till att 
effekterna av att använda en scenariebaserad beskrivningsteknik skulle vara 
positiva och faktiskt hjälpa snarare än stjälpa ett projekt. Viktigt att notera är 
även den positiva inställning som verkar finnas hos både tekniker och 
innehållsproducenter, att ”gå halva vägen”. Detta genom att lära sig 
medarbetarens arbetssätt och arbetstekniker för att skapa en bättre förståelse. 

I intervjumaterialet har det även framkommit att textbaserade 
beskrivningtekniker inte på något sätt är ett hinder för att beskriva en grafisk 
form. Däremot för det positiva såväl som negativa effekter med sig. I materialet 
har framkommit att det är hämmande att sätta ramar på kreativiteten, och 
eftersom en beskrivningsteknik har vissa regler eller notationsramar att följa, blir 
det en naturlig effekt. Däremot indikerar intervjumaterialet att det ofta är positivt 
att endast beskriva en form i text. Nästan uteslutande har de 
innehållsproducenter som intervjuats menat att det inte skulle hämma deras 
kreativa arbete att beskriva formgivningen i textform, eftersom det mest kreativa 
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arbetet sker i ett tidigare skede och då på ett helt annat vis. Det är ofta mer 
hämmande att använda en bild än naturligt språk för att beskriva en formgivning 
eftersom bilden sätter starkare ramar hos mottagaren. Vad som däremot upplevs 
som ett problem är att för projektmedlemmarna föreställa sig själva diskutera en 
formgivning utan att ha en bild att diskutera kring och utifrån. Indikation att text 
kan vara bättre än bilder för att beskriva en form kom som något av en 
överraskning, eftersom mycket av litteraturen inom såväl multimedia som 
systemvetenskap riktas mot vikten av visuell kommunikation. Denna indikation 
leder dels till att Use Case, där textbeskrivningar i naturligt språk används, 
mycket väl kan användas även för att beskriva grafiska formgivningar såväl som 
tekniska funktioner. Dessutom innebär det att grafiska modeller, som inom 
systemutveckling anses vara mer konkreta och precisa än beskrivningar i 
naturligt språk, vänds lite över ända eftersom textbeskrivningar därmed kan 
medföra positiva effekter i att det öppnar större möjligheter snarare än att öppna 
för större problem. Det senare resonemanget av de två ligger inte inom ramen av 
detta arbete, och lyfts därför fram som förslag till fortsatt arbete. 

6.3 Varför används inte Use Case-modellering inom utveckling 
av webbaserade multimediasystem redan idag? 

Materialet visar på att både behov och möjlighet finns att använda Use Case som 
beskrivningsteknik i och för kommunikation mellan innehållsproducenter och 
tekniker i multimediasystemsutveckling. Nedan presenteras material som visar 
på varför Use Case eller liknande beskrivningsteknik inte används inom 
utveckling av webbaserade multimediasystem idag. Visserligen används Use 
Case som beskrivningsteknik inom utveckling av multimediasystem men enligt 
Barry och Lang (2001; 2003) används objektorienterade beskrivningstekniker 
vid utveckling av multimediasystem, endast i en liten utsträckning.  

6.3.1 Tid och pengar 

En faktor som spelar stor roll är tid. Vid ett flertal tillfället har framför allt 
tekniker påpekat att det tar längre tid att dokumentera en funktion än att 
programmera den, varpå det enligt deras åsikt blir onödigt. Tid är givetvis en 
avgörande faktor i alla projekt och att hålla deadline är uppenbarligen ett 
problem hos många. Respondent C1 påpekade att Företag C aldrig lyckats hålla 
en enda tidsram för ett projekt. Vad som är viktigt att notera är att det under 
intervjuerna inte har framkommit några reflektioner kring att projekt ofta hamnar 
utanför uppsatta tidsramar och att lösa kommunikationsproblem med en öppen 
dialog trots allt tar tid. Som påpekats i materialredovisningen så är det oerhört 
viktigt att hålla igång en dialog om det är dialog som har valts som 
kommunikationskanal. Ingen kommunikation är gratis i tid, och huruvida 
dokumentation som kommunikationskanal är dyrare tidsmässigt än tal är svårt 
att sia om och det faller inte inom ramarna för detta arbete att avgöra detta. 
Däremot är det oerhört intressant för vidare studier. 

Vid ett flertal tillfällen påpekades i intervjuerna att kunden inte betalar för att 
företaget skall dokumentera eller specificera. Huruvida kunden i längden tjänar 
på att dokumentation sker, eller om ett projekt i längden blir effektivare genom 
att arbeta efter systemutvecklingsmetoder är inte heller det en fråga som finns 
plats för att besvara i detta arbete. Enligt litteratur inom informationssystem, 
exempelvis Avison och Fitzgerald (1995) är det största arbetet att förvalta ett 
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informationssystem, samt att det är i det närmaste omöjligt att göra utan att 
systemet är väldokumenterat från början. Observera dock att det inte är möjligt 
att dra exakta slutsater om multimediasystem utifrån forskning inom 
informationssystem på grund av de tydliga skillnaderna mellan de olika 
disciplinerna. Däremot är det uppenbart att tid och pengar påverkar valet av att 
träna in eller lära upp användning av en metod eller en beskrivningsteknik. 
Eventuellt kan detta bero på en brist på små, enkla och flexibla etablerade 
metoder och tekniker för att utveckla multimediasystem. Många av 
systemutvecklingsmetoderna idag är inte anpassade till multimediasystem, och 
verkar vara ansedda som tungrodda i små projekt. För att exakt uttala sig om hur 
dyrt det är att dokumentera eller att använda beskrivningstekniker krävs vidare 
undersökningar. 

6.3.2 Kunskap och vetskap om Use Case som beskrivningsteknik. 

Det förefaller som att kunskapen för att använda beskrivningstekniker mellan 
olika producenter i ett projekt finns. Många av respondenterna upplevde det 
intuitivt att arbeta efter scenarier och med en dokumentationsteknik som Use 
Case. Frågan är då om det är vetskapen, om att dessa beskrivningstekniker finns 
tillgängliga, som saknas? Endast ett fåtal av respondenterna kände igen 
begreppet Use Case, någon kände igen typen av beskrivningsteknik, medan alla 
respondenterna förstod konceptet av scenariebaserade beskrivningstekniker när 
de fick det kort presenterat för sig.  

6.3.3 Jobbigt att beskriva det som är självklart. 

Under intervjuerna och i intervjumaterialet har det framkommit att 
specifikationer av en applikations eller produkts tekniska funktioner ofta stannar 
i huvudet på programmeraren. Är det fler än en programmerare inblandade talar 
de ofta samman sig för en gemensam lösning på funktionella problem. Det har 
även framkommit i intervjumaterialet att programmerare ofta tänker i banor av 
scenarier och att vid presentationen av Use Case-modellering har ofta 
programmerarna i företagen reagerat med en igenkännande reaktion. Däremot är 
det även genomgående, inte generellt utan snarare för mindre företag, att dessa 
tankebanor inte dokumenteras eller antecknas. Respondent D2 uttryckte sig 
talande med följande citat:  

”Jag tror att ibland kan det bli för omständigt att hålla på att 
specificera när man tycker att det är självklara saker.” 

Ett flertal av respondenterna svarade med att det är omständigt att dokumentera 
och att det ofta kan ta längre tid att dokumentera funktionsspecifikationer än att 
faktiskt programmera funktionen, och att det då per automatik inte tjänar 
någonting till.  

En sak som är självklar för en person är inte självklar för en annan person. Alla 
personer har olika bakgrunder och olika professionella referensramar, vilket 
skapar olika förutsättningar för att tolka information. En funktion som för en 
programmerare är självklar behöver inte nödvändigtvis vara självklar för en 
formgivare, grafiker eller annan innehållsproducent på grund av dess olika 
referensramar. 
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Det uppstår ett återkommande problem vid resonemanget att det är jobbigt att 
dokumentera något som är självklart. Eftersom det inte är självklart för alla så 
uppstår missförstånd hos de parter som det inte är självklart för. För att undvika 
dessa missförstånd kan man dokumentera även det som är självklart, vilket i sin 
tur är jobbigt. För att reda ut vad som är jobbigast, det vill säga  kostar mest tid 
och kraft, bör en undersökning utföras där kostnaden per missförstånd undersöks 
beroende på vilken typ av kommunikation som sker, exempelvis muntligt eller 
skriftligt, text eller bild etcetera. 

I intervjumaterialet framgick även att det upplevdes som problematiskt att 
beskriva en komplex struktur med en scenariebaserad beskrivningsteknik. Detta, 
enligt materialet i intervjuundersökningen, på grund av att det inte går att utröna 
en början och ett slut på en webbaserad multimediaapplikation och att en början 
och ett slut upplevdes som vitalt för att beskriva ett scenario. Däremot är det 
viktigt att fråga sig vad alternativet är. Om något är för komplext för att 
strukturera upp, är då alternativet att inte strukturera upp det? Litteraturen inom 
systemvetenskap, exempelvis Avison och Fitzgerald (1995), beskriver vikten av 
att modellera komplexa system och att dela in dem i delsystem och delproblem 
för att möjliggöra en strukturering. Beskrivningstekniker kan användas för att 
möjliggöra en uppdelning och en strukturering av ett komplext system. 

6.4 Kan Use Case som beskrivningsteknik användas i syfte att 
reducera kommunikationsproblem…? 

Det är skillnad på att reducera antalet kommunikationsproblem och att reducera 
konsekvenserna av ett kommunikationsproblem. Det kanske inte går att reducera 
antalet kommunikationsproblem, och om det gör det bör en undersökning avgöra 
vilka kommunikationsmedel som är bättre eller sämre än andra. Däremot går det 
säkerligen att effektivisera reduktionen av skadeverkan, orsakad av 
kommunikationsproblem samt på ett effektivare sätt undvika eller motverka 
missförstånd. Att reducera antalet missförstånd är nog svårt med en förändring i 
kommunikationsmedel, eftersom det trots allt är människor i båda ändarna av 
kommunikationen och att det trots allt är där information sänds, mottas och 
tolkas. 

I intervjuerna har det framkommit vissa intressanta punkter. Att tekniker och 
innehållsproducenter båda talar igenkännande om att arbeta med och att tänka i 
scenarier är en viktig faktor. Det innebär att en scenariebaserad 
beskrivningsteknik kan fungera som ett språk där båda parter förstår språket, 
vilket i Use Case-notationen bygger på naturligt språk som uttrycker interaktion 
i scenarieform. Utvecklas dessutom dessa scenarier i samarbete mellan tekniker 
och innehållsproducenter, vilket uttrycktes önskemål om i intervjuerna, så 
medför det antingen fördelen att antalet missförstånd kan hållas nere eftersom 
det uppfyller kravet att det skall vara ett språk som båda parter förstår, vilket av 
Lang (2003) beskrivs som ett av kraven för effektiv kommunikation. Som 
beskrevs i bakgrundsmaterialet kan Use Case-modellering ses som att placera en 
kreatörs glasögon på en tekniker. Med materialet från intervjuerna tillhanda är 
det lämpligt att revidera den uppgiften. Use Case fungerar snarare som en 
dubbelriktad lins där tekniker och innehållsproducenter båda tänker i scenarier 
men på olika abstraktionsnivåer, vilket medför att Use Cases i sådana fall skulle 
kunna fungera som en samlingspunkt för att spegla båda dessa synvinklar och 
eventuellt kunna möjliggöra en gemensam syn. 
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Kommunikatörernas referensramar kan inte påverkas av språkvalet. Ytterligare 
en fördel med att använda en beskrivningsteknik är att om missförstånd uppstår 
så finns det en gemensamt utvecklad dokumentation av vad som egentligen togs 
fram vid det specifika tillfället, vilket inte finns möjlighet för båda parter att nå 
om kommunikationen sker med tal. 

Angående skilda referensramar 

Att alla har olika referensramar är inget nytt. Att många har liknande 
referensramar är inte heller förvånande. Vad som kan ses som fullständigt 
avgörande är storleken på företaget och storleken på de projekt som utförs av 
och med företagen. De mindre företagen som har intervjuats är ofta bestående 
av, likasinnade och framför allt personer i samma åldersgrupp. Ofta består de 
mindre företagen av personer som tidigare arbetat tillsammans eller på något sätt 
har varit med sedan företagets början. Dessa personer har ganska liknande 
referensramar, och har de inte det från början så arbetar de samman det på några 
år. Däremot om företaget är större och mer diverserat i sin personal så 
uppkommer omedelbart större kommunikationsproblem. Därav blir även 
problemen större och behovet större av att dokumentera och använda 
beskrivningstekniker för att många fler olika personer i ett projekt skall kunna 
skapa en gemensam syn på produkten eller utvecklingsprocessen. Detta visar sig 
dock även för mindre företag då kunder eller andra utomstående 
samarbetspartners inblandas i projekt. Det har i intervjuerna uppvisats stor 
skillnad på att arbeta inom företaget och gentemot utomstående 
projektmedlemmar, såsom kunder eller andra byråer. 
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7 Resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat som är intressanta att belysa utifrån den 
materialinsamling och den analys som genomförts. 

Det är möjligt att använda Use Case som beskrivningsteknik i utveckling av 
multimediasystem. 

Ett viktigt, och kanske det tydligaste resultatet av detta arbete, är att Use Case, 
som beskrivningsteknik är ett relevant alternativ att använda i kommunikation 
mellan innehållsproducenter och tekniker vid utveckling av webbaserade 
multimediasystem. Både innehållsproducenter och tekniker arbetar med hjälp av 
scenarier, utan att speciellt ofta dokumentera i den formen, och det upplevs 
därmed få svårigheter i förståelse för Use Case som beskrivningsteknik. 
Dessutom har det framkommit i arbetet att det inte orsakar några problem för 
innehållsproducenter att uttrycka form för en produkt i text, utan att det snarare 
är positivt att en bild inte låses fast hos mottagaren. 

Det hjälper att använda Use Case som beskrivningsteknik för att reducera 
kommunikationsproblem. 

Resultatet av den intervjustudie och den litteraturstudie som genomförts visar på 
att Use Case-modellering tillför ramar utan att hämma kreativiteten och på så vis 
kan tillföra en restriktivitet för att undvika utveckling av formgivning som sedan 
inte är implementerbar. På så vis kan effekterna av kommunikationsproblem 
orsakade av olika referensramar reduceras med hjälp av en beskrivningsteknik 
som kan användas och är förståelig av båda parter emellan vilka den används. 
Eftersom resultatet av detta arbete även visar på att det är möjligt att använda 
scenariebaserade beskrivningstekniker i detta syfte så visar även resultatet att det 
har en positiv effekt för reducering av effekterna av kommunikationsproblem. 

Små företag – ”små problem” – stora metoder 

Resultatet av den undersökningen som har gjorts såväl med intervjuer som i 
litteraturen ger en tydlig indikation på att problemen är begränsade till den grad 
projekten är begränsade. Som respondent G1 påpekade så är det en viss skillnad 
på om innehållsproducenten och teknikern är samma person eller om det är 6000 
utvecklare på samma projekt. Det finns en tydlig distingering mellan stora och 
små företag, stora och små projekt och stora respektive små problem. Desto 
mindre projekt, desto mindre problem och således enklare och billigare att 
reparera dem. Däremot finns en tydlig villighet att använda strukturerade 
arbetsprocesser och metoder för arbetet, men att det är för stort och för tungrott 
för små projekt. 

Vad kostar det att kommunicera? 

En fråga kvarstår sedermera att besvara. Vilken är den mest kostnadseffektiva 
kommunikationen för att reducera missförstånd och andra följder orsakade av 
kommunikationsproblem? Är den öppna dialogen och det fysiska mötet, det som 
idag används i störts utsträckning verkligen det mest effektiva och det mest 
kostnadseffektiva medlet? Är det mer kostnadseffektivt att dokumentera, även 
om det tar längre tid, för att sedan enkelt kunna återgå och referera till ett 
dokument? Vad detta arbete kan svara på är att både den öppna dialogen och den 
textbaserade dokumentationen fungerar för en effektiv kommunikation. 
Rimligast att anta är att de kompletterar varandra. 
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7.1 Relaterade arbeten 
Det finns ett flertal arbeten som på ett eller annat vis är relaterade till denna 
undersökning. Framförallt är många av de arbeten som presenteras och beskrivs i 
bakgrundsmaterialet arbeten som ligger till grund för att denna undersökning 
formats till vad den är. Nedan presenteras i kort den forskning som ligger 
närmast till hands för att påvisa var detta arbete kan placeras. 

Molin (2002) 

I Molin (2002) presenteras bland annat likheter och skillnader mellan 
systemutvecklare och grafiker samt likheter och skillnader mellan utveckling av 
traditionella informationssystem och multimedia.  

Barry och Lang (2003) 

Barry och Lang (2003) presenterar en undersökning om användningen av 
metoder och beskrivningstekniker i utveckling av multimediasystem. Resultatet 
av den undersökningen pekar på att utsträckningen av systemutvecklingsmetoder 
och beskrivningstekniker inom utveckling av multimediasystem är låg. 

Detta arbete är grundat i teorier framarbetade av Molin (2002) och visar på 
resultat som stämmer väl överens med framför allt Barry och Lang (2003). 
Däremot lyfter undersökningen i detta arbete fram möjligheterna att använda 
Use Case som beskrivningsteknik inom utveckling av multimediasystem för att 
underlätta kommunikationen mellan tekniker och innehållsproducenter vilket 
inte presenterats i någon av ovanstående arbeten. 

7.2 Slutsatser 
Av det bearbetade och analyserade material som framkommit av intervju- samt 
litteraturstudien kan följande slutsatser härledas: 

• Det är möjligt att använda Use Case som ett kommunikativt medel 
mellan innehållsproducenter och tekniker vid utveckling av 
webbaserade multimediasystem. 

• Det går att använda Use Case, som beskrivningsteknik, i syfte att 
reducera kommunikationsproblem, grundade i skilda referensramar, 
mellan innehållsproducent och tekniker vid utveckling av 
webbaserade multimediasystem. 

• Desto större företag och desto större projekt, desto större blir 
effekterna av de kommunikationsproblem som uppstår och desto 
större vikt bör läggas till att reducera dessa negativa effekter. Vid 
mindre projekt upplevs det idag som dyrt och onödigt att använda 
beskrivningstekniker i kommunikativt syfte. 
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8 Diskussion 
I detta arbete besvaras vissa frågor, andra lämnas obesvarade. Det är viktigt att 
notera att arbetet har utförts under en begränsad tidsperiod och att 
intervjustudien därmed har begränsats i omfattning. Undersökningen i detta 
arbete en kvalitativ undersökning som har visat på vissa tydliga spår, som även 
framkommit i tidigare forskning. I nedanstående kapitel diskuteras resultatet och 
på vilket sätt det öppnar för vidare studier, vilket sedan sammanfattas i ett eget 
stycke.  

8.1 Diskussion kring resultatet 
Systemutvecklingsmetoder för utveckling av multimediasystem. 

Att adoptera systemutvecklingsmetoder till multimediasystemsutveckling är ett 
sätt att gå för att tillföra ett mer strukturerat arbetssätt. Däremot är frågan om det 
är rätt väg? Det finns viktiga punkter i detta arbete och tidigare arbeten som visar 
på att metoder för utveckling av multimediasystem behövs. Framför allt är det 
viktigt att adoptera tänkandet från systemutveckling vilket innebär att det största 
och mest tidskrävande arbetet med systemutveckling sker efter leverans. Väldigt 
lite som framkommit i intervjustudien har visat på att det finns någon 
uppföljning och kontinuerlig skötsel av levererade webbaserade 
multimediasystem. Det är antagligen när, bland annat uppdateringar, 
integreringar och skötsel av systemet blir aktuellt, som arbetet med att följa en 
systemutvecklingsmetod eller att använda olika dokumentationstekniker blir 
lönsamt.  

Kostnaden att kommunicera 

Vad kostar det att dokumentera och vad vinner man på det? Inom 
systemutveckling besvaras frågan ofta med att det är oerhört dyrt, om inte 
förödande för ett projekt, att inte dokumentera. Inte bara att dokumentera 
specifikationer och egenskaper hos slutprodukten utan att även dokumentera det 
mödosamma arbetet med att utveckla produkten. Att sitta ett antal, sedan tidigare 
med varandra väl bekanta, personer på ett kontor utan planer på att varken 
expandera eller förändra företagsstrukturen skapar antagligen ett arbetssätt som 
mycket bygger på rutin och intern kommunikation. Vad händer om man anlitar 
en utomstående projektmedlem? Respondenterna som frågades i intervjustudien 
i detta arbete har indikerat att det omedelbart uppstår större problem om en 
utomstående person anlitas i projektet. Om inte den utomstående 
projektmedlemmen förstår Use Case, uppkommer inte samma problem återigen? 
Att besvara den frågan skulle möjligtvis kunna visa om det tar oss tillbaka till 
ruta ett, vilket innebär att samma kommunikationsproblem uppstår, eller om 
effekterna blir annorlunda eftersom denna utomstående person enklare kan 
tränas till att förstå en notation med regler och ramar än att rätt tolka en muntlig 
konversation med en annan person.  

Vinsten med att använda metoder och beskrivningstekniker 

Förmodligen vinner man på att använda beskrivningstekniker och 
systemutvecklingsmetoder. Däremot bör det utvecklas nya och anpassade 
tekniker och metoder för mindre projekt där fokus ligger på lättanvänt, flexibelt 
och smidigt, riktat till såväl systemutvecklare som kreatörer. Vägen däremellan 
ligger öppen för exploatering. 
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8.2 Erfarenheter kring arbetet 
Under arbetets gång har vissa erfarenheter vuxit fram. Vad som från början var 
tänkt med arbetet var inte detsamma som det senare resulterade i. Vad som i 
detta arbete har utvecklats från att till en början upplevas som en relativt snävt 
inriktad problemställning vidgades senare till ett mycket omfattande arbete. På 
grund av insikten att det fanns behov av en kartläggning av de företag som skulle 
komma att intervjuas växte en oväntad bredd på arbetet fram. Den undersökning 
som till en början var menad att riktas mot Use Case-modellering och dess 
egenskaper, vars likheter med storyboarding öppnade för analogier som 
upplevdes som en bro mellan multimediautveckling och systemutveckling. Den 
undersökningen breddades till en extensiv undersökning för att kartlägga dagens 
situation inom multimediasystemsutveckling och användning av metoder och 
beskrivningstekniker inom densamma. Däremot uppenbarade det sig att det som 
framkom genom kartläggningen var den data som kom att bli mest intressant för 
att besvara problemställningen. Det material som framkom vid skapandet av en 
helhetssyn var även det material som har kommit att ge grunden i detta arbete.  

Under arbetets gång, mycket på grund av dess tvärvetenskapliga natur, har det 
framkommit många sidospår som inte har följts eftersom det inte finns utrymme 
inom ramen för detta arbete. Många av dessa sidospår har visat sig vara mycket 
intressanta, och vissa redogörs för i förslag till fortsatt arbete. Det uppenbarades 
under arbetets gång att ämnet som valts att undersöka ger utrymme för mycket 
mer, vilket under arbetets början inte var lika tydligt. Hela ämnets vidd kunde 
inte vid arbetets början överblickas vilket har vid ett flertal tillfällen skapat 
vägskäl där fokus för arbetet och dess ytterligare ramar har framtvingat 
prioriteringar och vägval där vissa likväl intressanta punkter har varit tvungna att 
förbises. 

Därav finns det antagligen fler intressanta slutsatser att dra utav det material som 
framkommit i intervjustudien än vad som ryms inom ramen för detta arbete. 
Antagligen finns det ett flertal slutsatser som kan utrönas ur materialet, men vars 
fog behöver stärkas av ytterligare forskning. Det är önskvärt med mer forskning 
även inom samma område, med detta arbete som grund, för att bygga på detta 
arbete som grund, och att kunna vidarearbeta på de lösa trådar som tyvärr hänger 
fritt på grund av de stränga ramar som sätts upp i samband med ett arbete av 
denna omfattning. 

Värdering av arbetet 

I detta arbete har, framtida forskning, värderfullt material insamlats. I detta 
arbete har genomförts en kartläggning av hur beskrivningstekniker, framför allt 
Use Case, används vid produktion av webbaserade multimediasystem. Vidare 
visar arbetet på en frekvens av kommunikationsrelaterade problem mellan 
innehållsproducenter och tekniker och framför allt hur denna problematik 
hanteras idag. Dessa delar har undersökts i tidigare undersökningar och i 
relaterad forskning. Detta arbete bidrar framför allt med material som tydligt 
visar på att en scenariobaserad beskrivningsteknik, likt Use Case-modellering, är 
lämplig att använda i utveckling av webbaserade multimediasystem. Vidare 
bidrar detta arbete med material som visar på att det redan idag finns stora 
möjligheter för införande och användning av dylika beskrivningstekniker i 
liknande miljöer till de som undersökts i intervjustudien. 
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8.3 Förslag till fortsatt arbete 
Ekonomisk kalkyl över kommunikationskanaler (kr/fel). 

För att kunna avgöra om det lönar sig att dokumentera och använda 
beskrivningstekniker så behövs en undersökning som undersöker huruvida det är 
lönsamt att använda en beskrivningsteknik som kommunikationskanal i 
komplement till det fysiska mötet. Vad kostar det egentligen i tid och pengar att 
hålla öppna diskussioner och konversationer om diverse missförstånd och 
småproblem. Vad kostar det egentligen att lära in och använda en 
beskrivningsteknik? 

Ta fram Multimedia Use Case (MUC) 

Ett intressant arbete är att ta fram Multimedia Use Case-teknik som är anpassad 
för att beskriva multimediasystem. Tanken på ett Multimedia Use Case bygger 
på en vidareutveckling av Use Case som beskrivningsteknik, där notationen är 
anpassad till att matcha kreativt arbete för såväl innehållsproducenter som 
tekniker. Behövs kopplingar till andra beskrivningstekniker, exempelvis 
storyboards och strukturdiagram? Vad finns? Vad saknas? Framför allt, hur ska 
det som saknas se ut och användas, och av vem?  

Ta fram metod för mindre webbprojekt. 

Många uttrycker en vilja att arbeta strukturerat men vill inte ta tiden från 
projekten för att utveckla egna metoder. Ett mycket intressant vidare arbete är att 
ta fram en mer dynamisk och flexibel metod för mindre webbprojekt där det 
strukturerade arbetet och den premierade dokumentationen fokuseras. Ett sådant 
projekt skulle kunna bygga på en trestegsraket där en metamodell av 
arbetsförfarandet i ett flertal typiska projekt behöver framtas för att sedan i en 
andra fas specificera vad som krävs och inte krävs av en metod för den typen av 
arbete. Sista fasen är sedan att ta fram en lämplig metod med bland annat 
lämpliga beskrivningstekniker. Vad detta arbete kan bidra till för den vidare 
forskningen är att Use Case, som scenariebaserad beskrivningsteknik, är en 
lämplig form att samla både innehållsproducenter och tekniker kring. 

Vidare undersöka möjligheterna med textbeskrivningar. 

I detta arbete har framkommit intressanta indikationer på att textbeskrivningar 
ofta kan vara lämpligare för att beskriva en form än en bild. Dessa indikationer 
strider mot mycket av litteraturen inom bland annat systemutveckling där 
grafiska modeller ofta anses bättre lämpade per se. Ett intressant fortsatt arbete 
är att vidare undersöka möjligheterna med textbeskrivningar och möjligheterna 
med att använda naturligt språk för att nyansera men även för att inte låsa en bild 
hos deltagare i ett projekt. 



 Diskussion 

 57  

8.4 Tack  
(presenteras i bokstavsordning) 

Alla respondenter – för kloka kommentarer. 

Anna Köllerström – för inspiration och hjälp. 

Ingi Jonasson– för handledning. 

Mikael Johannesson– för den osynliga pressen som en examinator representerar. 

NoCoast Production – för otaliga skratt och stora stunder. 

Sara Andersson – för allt. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

Observera att nedanstående frågor är anpassade för en öppen intervju och därav 
är i en form som mer påminner om stödord än kompletta frågor. Detta eftersom 
frågorna samt tillhörande anteckningar endast fungerat som stöd för intervjuaren. 

Kartläggning av organisationens och individens bakgrund respektive nutida 
arbetsform. 

Respondentens ålder och kön? 

 

Respondentens utbildning? 

 

Respondentens tidigare yrkesmässiga erfarenheter? 

 

Med vilken term beskriver Du ditt arbete? (exempelvis: projektledare, tekniker, 
programmerare, kreatör, grafisk designer etc.) 

 

Organisationens bakgrund (noggrannare beskrivning om så behövs kan 
kompletteras via e-mail, men en bör belysas under intervjun) 

 

Kort historik kring företaget? 

 

Har organisationen, verksamheten, förändrats från ett fokus till ett annat?  

 

Organisationen idag 

 

Vilken typ av produkt eller tjänst producerar företaget? 

 

Vilken typ av personal är företaget bestående av? (vilka aktörer finns deltagande 
från företagets sida i ett projekt) 

 

Hur är personalen organiserade i ett projekt? (hur arbetar innehållsproducenter 
och tekniker gentemot varandra och gentemot övriga deltagare i projektet) 

 

Används någon specifik metod för arbetet?  
- Standardmetod i stil med RUP/UML 
- Egenutvecklad metod 
- Metod som omedvetet/medvetet följs men inte uttryckt. 
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Sker arbetet top-down, bottom-up eller båda? (i vilken ordning utvecklas grafiskt 
gränssnitt gentemot teknisk funktion? Gränssnitt -> System eller System -> 
Gränssnitt) 

 

Används några beskrivningsverktyg eller beskrivningstekniker i ett projekt? 

 

Hur sker kommunikationen mellan innehållsproducent och tekniker? (tal, mail, 
kod, bilder?) 

 

Används något verktyg mellan innehållsproducent och tekniker? (hur sker 
kommunikationen i praktiken, exempelvis skickas storyboard till 
implementatör?) 

 

Problem  

 

Upplevs det idag några komplikationer eller problem i kommunikationen mellan 
innehållsproducent och tekniker? 

- på vilket sätt? 
- vad kan det bero på? 

Om inte, exemplifiera: 

”Det här går inte att göra i C++” 

Om inte, vad kan det bero på? Vänskap, långt samarbete, samma intressen, 
samma erfarenhet, samma ålder, samma kön etc? 

 

Vad händer om eller när något går fel, exempelvis ett grafiskt gränssnitt 
utvecklas som inte går att implementera? (när och hur sker feedback och upplevs 
det som en ineffektiv process) 

 

Om en effektivisering av arbetsprocessen mellan innehållsutvecklare och 
tekniker är möjlig, i sådana fall hur? (i vilken riktning är det önskvärt att gå) 

 

Finns det ett behov av ett gemensamt professionellt ”språk”? 

 

Use Case  

Används Use Case/UML i verksamheten eller av respondenten? 
- Hur används det? 
- Hur fungerar det? 
- Upplevs det som ett bra medel som båda parter förstår och kan jobba 

efter? 

Används någon annan semiformell notation mellan innehållsproducent och 
tekniker? 
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Kan det hjälpa att använda en semiformell beskrivningsteknik, som Use Case, 
för att möjligen få innehåll och teknik att mötas tidigare i utvecklingsprocessen, i 
effektiviseringssyfte? 

 

Skulle det underlätta för teknikerna med en beskrivning i Use Case, för snabbare 
formalisering? 

 

Kan innehållsproducenter vinna på snabbare och mer precis feedback? 

 

Är det möjligt att uttrycka innehållet i en grafisk design eller ett grafiskt 
gränssnitt med en beskrivningsteknik som innefattar ramar för hur man skall 
uttrycka sig? 

 

Vad kan det finnas för risker med användande av Use Case eller en annan 
beskrivningsteknik i kommunikationen mellan innehållsproducent och tekniker? 

 
- Kan det hämma kreativiteten hos innehållsproducenten? 
- Är det ödslande med tid att samarbeta mellan tekniker och 

innehållsproducenter? 
- Är det bättre att var och en sköter sitt? 
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Bilaga 2 
Exempel på Use Case-notation 

Textbeskrivning 

________________________________________________ 

Köp en produkt 

 
1. Kunden läser i katalogen och väljer en produkt att köpa. 
2. Kunden går till kassan. 
3. Kunden fyller i leveransinformation (adress; leveranssätt) 
4. Systemet presenterar prisinformation inklusive frakt. 
5. Kunden fyller i information om kreditkort. 
6. Systemet godkänner köpet. 
7. Systemet bekräftar köpet omedelbart. 
8. Systemet sänder bekräftande e-mail till kunden. 

 

Alternativ: Godkänner inte köpet 

Vid steg 6 godkänner inte systemet kreditkortsköp. 

Tillåter kunden att återigen fylla i kreditkortsinformation och försöka igen. 

 

Alternativ: Stamkund 

3a. Systemet visar aktuell fraktinformation, pris samt de fyra sista siffrorna i 
kreditkortsnumret. 

3b. Kunden kan acceptera eller skriva över dessa defaultvärden. 

Fortsätter på punkt 6. 

__________________________________________________ 

 

Use Case-modell 

 

                                                  
Figur: Use Case diagram. Notationen följer Fowler och Scott (2000). 

 

 


