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Sammanfattning 
Funderingar kring användningsfall? Denna uppsats be lyser användningsfallsmodellering, 
en enkel, effektiv och vida spridd metod, dock förenad med vissa svårigheter. En fall-
studie är geno mförd på två företag för att illustrera hur användningsfall utformas och om 
det finns någon utformning som kan ge mervärde för utvecklingsprocessen. Ett mervärde 
vi funnit är att använda beskrivningssätt som alla förstår. 
 
Uppsatsen belyser även svårigheter relaterade till framtagningen, varför dessa uppstår 
och hur de kan undvikas. Att fånga alla krav, skapa förståelse och dra gränser är några av 
svårigheterna vid användningsfallsmodellering. Workshops, förenklingar och kontinuer-
liga kundgenomgångar är tänkbara åtgärder för att komma tillrätta med nämnda svårig-
heter. 
 
Nyckelord: 
Systemutveckling 
Rational Unified Process 
RUP 
Unified Modeling Language 
UML 
Use-case 
Användningsfall 
Användningsfallsmodellering 
 



 

Abstract 
Thoughts about use cases? This essay illuminates use-case modeling, a simple, effective 
and widely spread method, however associated with certain difficulties. A case study is 
carried out on two companies in order to illuminate the shaping of use cases and if some 
shaping can add value to the development process. An added value that we have found is 
the usage of a common notation understood by everyone. 
 
The essay also illuminates difficulties related to the shaping, why these arise and how 
they can be avoided. To capture all requirements, create understanding and draw 
boundaries is some of the difficulties attached with use-case modeling. Workshops, 
simplifications and continuously customer communication are measurements conceivable 
in order to encounter the  difficulties mentioned. 
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1 Problemområde 
I detta avsnitt beskriver vi bakgrunden till varför det är angeläget att undersöka utform-
ning och svårigheter kring användningsfallsmodellering. Avsnittet beskriver även syftet 
och den tes vi vill undersöka. I slutet beskrivs de avgränsningar vi har gjort. 

1.1 Bakgrund 
Programvara och därmed även programvaruutveckling är idag ett nödvändigt inslag för 
att samhällen och företag ska kunna fungera. Programvara har skapat möjligheter att 
komma åt och visualisera information på sätt och i former som tidigare in te varit möjliga. 
De system som dagens teknik möjliggör, och som samhället kräver, är till sin struktur 
programvaruintensiva och utökas alltmer i storlek, komplexitet, distribution och bety-
delse. 
 
Kraven på mjukvaruutveckling ökar i takt med en snabb teknikutveckling. System tende-
rar att bli alltmer komplexa och kraven på ökad produktivitet och förbättrad kvalitet med 
allt snabbare utvecklings- och driftsättningstider ökar hela tiden.  
 
Att utveckla programvara har enligt Kruchten (2001) historiskt sett visat sig vara ett risk-
fyllt projekt. Det har därför blivit viktigt att finna konstruktiva sätt för att kunna bedöma 
ett systems rimlighet innan det implementeras och förändringar är svåra eller omöjliga att 
genomföra. Inom systemutveckling kan utvecklandet av systemutveck lingsprocessen 
Rational Unified Process (RUP) sägas vara ett uttryck i denna riktning. I RUP sätts fokus 
till stor del på just modellering. Fördelen med att göra modeller som förenklingar av 
verkligheten är att dessa hjälper till att förstå och formulera både problem och lösningar. 
En modell kan sägas vara en förenkling av verkligheten som hjälper till att kunna hantera 
ett stort, komplext system, vars helhet är svår att greppa. 
 
Kruchten skriver att användningsfallsmodellering, som används inom RUP, är en effektiv 
metod för att möta de ovan nämnda behoven. Användningsfallsmodellering fångar de 
krav som ställs på ett system på ett sådant sätt att många av de inblandade intressenterna 
kan förstå och uppnå samsyn kring vad systemet ska uppnå.  
 
En del menar emellertid att användningsfallsmodellering innebär en del svårigheter i det 
att de ofta blir dåligt utformade. Tallungs (2003a) menar att trots att modellering med 
användningsfall är enkel, effektiv och vida spridd blir användningsfallen ofta dåligt 
skrivna. De uttrycker i första hand lösningar istället för behov, blir för detaljrika och 
därmed för långa och svåra att förstå. 
 
Användningsfall har sin formella hemvist i beskrivningsspråket UML (Unified Modeling 
Language). Stort fokus ligger inom UML på grafiska beskrivningar, d v s mycket kretsar 
kring hur olika typer av diagram ritas. Tallungs menar däremot att användningsfall i 
huvudsak är att betrakta som en verbal beskrivningsteknik, formaliserad sakprosa om 
man så vill. Med detta som bakgr und kan man förstå att användningsfall fått en något 
styvmoderlig behandling inom UML. 
 



Problemområde 

 2 

Det faktum att användningsfallsmodellering kan synas enkel i de att olika personer lätt 
kan ta till sig de textmässiga beskrivningarna kan dock var förrädisk. Utvecklingsteam, 
med begränsade erfarenheter kring kravspecifikation, kan lätt hamna i svårigheter. Lilly 
(2000) nämner svårigheten att bestämma inom vilket system ett användningsfall hör 
hemma. Vidare kan svårigheter visa sig i att veta när ett användningsfall är klart, att 
kunden inte förstår dem eller att namnen på användningsfallen ofta blir motsägelsefulla. 
 
Vårt intresse för användningsfall och hur dessa utformas väcktes dels av den kurs vi läst i 
objektorienterad systemutveckling, och dels av artiklar som skribenten Peter Tallungs 
skrivit kring kravbeskrivning och hantering av krav med hjälp av användningsfall. I 
artiklarna ger han uttryck för både för- och nackdelar med denna modelleringsmetod. Vi 
har även tittat på olika diskussionsforum på Internet för professionella utvecklare som 
använder utvecklingsprocessen RUP. Vi har noterat att en stor del av frågeställningarna 
kretsar kring hur användningsfall på olika sätt ska användas i processen för att uttrycka 
krav som ställs på system. 
 
Med tanke på den låga graden av lyckade mjukvaruprojekt har idag stort intresse riktats 
mot arbetssätt som gör programutveckling mer förutsägbar och flexibel. Ett tydligt 
exempel på detta är RUP och användningsfallsmodellering. Angreppssättet med använd -
ningsfall är än så länge inte allmänt utbrett men är på stark frammarsch. I och med att 
objektorienterade synsätt som RUP och därmed användningsfall anammas mer och mer 
tror vi att den kunskap vi får av att sätta oss in i användningsfallsmodellering väl kommer 
till pass i vår framt ida yrkesutövning. 
 
Mot denna bakgrund tycker vi det vore intressant att göra en undersökning som tittar på 
hur själva utformningen av användningsfall går till och vilka svårigheter som finns rela -
terat till detta. 

1.2 Forskningsfråga 
Hur utformas användningsfall, så att dessa ger mervärde för utvecklingsprocessen? Vilka 
svårigheter finns relaterade till framtagningen samt varför uppstår dessa och hur skulle de 
kunna undvikas? 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att belysa hur framtagningen av användningsfall utförs av system-
utvecklare. Ambitionen är även att visa på systemutvecklares erfarenheter av lämpliga 
och praktiska tillvägagångssätt vid framtagandet av användningsfall. 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att begränsa oss till att inom området systemutveckling beskriva modellering 
av användningsfall. Vi kommer enbart att studera hur detta behandlas där RUP används 
som systemutvecklingsprocess med hjälp av beskrivningsspråket UML. Motivet till detta 
är att UML är det beskrivningssätt som företaget bakom utvecklandet av RUP använder, 
vilket gör att detta väl beskriver RUP:s processer och arbetsflöden. 
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Inom RUP har en avgränsning gjorts i det att fokus kommer att ligga på arbetsflödet Krav 
som involverar hantering av användningsfall. Aktiviteter inom arbetsflödena affärs-
modellering, implementation, test och driftsättning och till viss del design och analys 
berörs endast överskiktligt och i vissa fall inte alls. 
 
Vi har avgränsat oss till att i rapporten belysa frågeställningen utifrån utvecklarnas per-
spektiv. Med detta menas att vi är medvetna om att det under processen sker en dialog 
mellan utvecklare och slutanvändare men vi har inte för avsikt att ta hänsyn till slut-
användarens kravställning och påverkan på användningsfallsmodelleringen. Vår begräns -
ning avser endast att undersöka arbetet med hur utformning av användningsfall utförs. Vi 
kommer inte att undersöka hur väl slutanvändarens krav uppfylls. 
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2 Teori 
Detta kapitel innehåller en sammanfattning av den kunskap som finns inom vårt pro-
blemområde. Teorin börjar brett och grundläggande för att smalna av mot det område vi 
fokuserar på. 

2.1 Systemutveckling 
I detta avsnitt ges bakgrunden för systemutveckling och var den härrör ifrån, samt korta 
förklaringar av olika begrepp. 
 
Systemutveckling är ett begrepp som började användas i mitten av 1960-talet, och åter-
fanns mest inom området för administrativa system där den hade sin största era skriver 
Bansler (1990). Systemutvecklingen har under sin tid som aktivitet, för att skapa data-
system anpassat till användare, förfinats och delats upp i mindre aktiviteter förklarar 
Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen och Stage (1998). De skriver om att system-
utveckling inte är något som kan anses som en vetenskap, utan mer bör ses som ett hant-
verk där praktisk erfarenhet har större betydelse än kunskaper inhämtade från teorin.  
 
Bansler förklarar att begreppet systemutveckling under senare tid blivit ett begrepp som 
innefattar de ord som tidigare användes, såsom systemanalys och systemkonstruktion. 
Begreppet systemutveckling har dock fått synonymer som systemering och systemarbete, 
vilket medför att det är svårt att få någon entydig och exakt betydelse. Eriksson och 
Penker (1996) ger en förklaring av systemutveckling som själva utvecklingsprocessen av 
ett informationssystem. 
 
Ordet process förväxlas ofta med ordet metod och används ofta tillsammans, orden är inte 
definierade utan nämns i teorier som synonyma med varandra. RUP är ett sådant exempel 
förklarar Strand (2001), där det definieras som en process men i teori och verksamheter 
nämns som både process och metod. Hos Astrakans (2003) begreppsdefinitioner nämns 
att ”metod uppfattas i vissa sammanhang betyda planmässigt tillvägagångssätt” och 
”process betyder i verksamhetssammanhang mervärdesskapande agerande”. 

2.2 Utvecklingsprocessen Rational Unified Process (RUP) 
I följande avsnitt ges en sammanfattande redogörelse av drivkrafterna för iterativa 
utvecklingsprocesser såsom RUP samt en översiktlig presentation över RUP som utveck-
lingsprocess. 

2.2.1 Motiv till utvecklandet av RUP 
Som en följd av den snabba exp ansionen inom programvaruutveckling som nämnts i 
bakgrundsavsnittet menar Kruchten (2001) att många utvecklingsprojekt misslyckas på 
olika sätt och tyvärr misslyckas alldeles för många. Kruchten nämner ett antal symptom 
som är kännetecknande för dessa projekt: 
 

• Svag förståelse för slutanvändarnas behov 
• Oförmåga att hantera kravförändringar 
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• Moduler som inte passar ihop 
• Programvara som är svår att underhålla eller utöka 
• Allvarliga brister i projektet upptäcks sent 
• Låg programvarukvalitet 
• Oacceptabel prestanda hos programvaran 
• Projektdeltagarna är i vägen för varandra så att det inte går at t ta reda på vem som 

ändrade vad, när, var och hur 
• Opålitlig bygg- och utgivningsprocess. 

 
Dessa ska enligt Kruchten ses just som symptom. För att komma till rätta med dessa 
yttringar gäller det att se vad som är grundorsakerna till dessa symptom. Även om det 
verkar som om varje projekt som misslyckas är unikt anger Kruchten följande faktorer 
som i kombination kan ses som grundorsaker: 
 

• Ostrukturerad kravhantering 
• Oklar och bristfällig kommunikation 
• Bräcklig arkitektur 
• Överväldigande komplexitet 
• Oupptäckta motstridigheter i krav, design och implementation 
• Otillräcklig testning 
• Subjektiva utvärderingar av projektets status 
• Misslyckad riskhantering samt okontrollerad fortplantning av ändringar 
• Otillräcklig automatisering. 

2.2.2 Beskrivning av RUP 
Kruchten (2001) skriver att Rational Unified Process ska ses som en process för pro -
gramvaruutveckling. Processen fungerar som ett väldefinierat tillvägagångssätt för att 
tilldela och hantera arbetsuppgifter och ansvar som förekommer i en utvecklings-
organisation. Målet med processen, menar Kruchten, är att inom givna tidsramar och 
budget ta fram programvara av hög kvalité som möter slutanvändarnas behov. 
 
RUP ska ses som en processprodukt, framtagen av företaget Rational Software, som i 
likhet med programvaruprodukter är under ständig utveckling och uppdatering. RUP 
består dels av litteratur för introduktion till processen och dels av en elektronisk coach i 
form av en onlineversion som levereras på cd eller via Internet. Viktigt att ha i minnet är 
att RUP är ett omfattande processramverk som med nödvändighet måste anpassas efter 
den aktuella organisationens speciella behov. 
 
Kruchten menar vidare att RUP kodifierar mycket av den praxis som används inom 
dagens programvaruutveckling. Denna praxis har i RUP strukturerats för att passa många 
olika projekt och organisationer. Detta kan sammanfattas enligt följande: 
 

1. Utveckla programvara iterativt 
2. Hantera krav 
3. Använd komponentbaserade arkitekturer 
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4. Modellera programvara visuellt  
5. Verifiera programvarans kvalitet kontinuerligt 
6. Hantera ändringar av programvaran.  

 
Booch, Jacobson och Rumbaugh (1999b) skriver att det som skiljer RUP ifrån andra 
processer och gör den unik är att processen karaktäriseras av att den är användnings -
fallsdriven, arkitekturcentrerad samt iterativ och inkrementell. Användningsfalldriven 
förklaras med att RUP består av ett antal arbetsflöden med tillhörande aktiviteter som 
utgår ifrån användningsfallen.  
 
Kruchten (2001) menar att det iterativa arbetssätt som RUP erbjuder innebär att risker 
upptäcks tidigt. Risker är det som styr arbetet med att fastställa målet med varje iteration i 
processen där det gäller att reducera eller eliminera riskerna så tidigt som möjligt. 

2.2.3 RUP:s dimensioner 
RUP som processtruktur kan sägas bestå av två dimensioner. Denna arkitektur illustreras 
i figur 2.1. 

 
Figur 2.1 Processtrukturen – två dimensioner. Källa: Kruchten (2000). 
 
Den horisontella axeln representerar enligt Kruchten (2001) tiden och visar processens 
livscykelaspekter och uttrycks i cykler, faser, iterationer och milstolpar. En fas är enligt 
Booch, Jacobson och Rumbaugh (1999b) tidslängden mellan två milstolpar i processen 
där mål ställs upp, artefakter färdigställs och beslut tas att övergå till nästa fas. De fyra 
faser som RUP innehåller (se figur 2.1) är enligt Booch m fl: 
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• Förberedelse.  Under förberedelsefasen etableras affärsfallet för systemet och 
avgränsningar av omfattningen på systemets omfång. 

 
• Etablering.  Målet med etableringsfasen är att analysera problemdomänen, eta-

blera en sund arkitektonisk grund, utveckla en projektplan och eliminera de 
största riskmomenten i projektet. 

 
• Konstruktion.  Under konstruktionsfasen arbetar man för att utveckla en färdig 

produkt som är redo att överlämnas till användarens miljö. 
 
• Överlämning.  Under denna fas driftsätts mjukvaran i användarens miljö. 

 
Den vertikala axeln representerar enligt Kruchten de primära arbetsflödena som gruppe-
rar aktiviteterna logiskt (se figur 2.1). Detta beskriver processen i termer av process-
komponenter, aktiviteter, arbetsflöden, artefakter och roller. RUP:s arbetsflöden är enligt 
Kruchten följande: 
 

1. Verksamhetsmodellering 
2. Krav  
3. Analys och design 
4. Implementation 
5. Testning 
6. Driftsättning 
7. Konfigurations- och ändringshantering 
8. Projektledning 
9. Utvecklingsmiljö. 

 
Under flödet krav är målet att beskriva de användningsfallsmetoder som används för att 
synliggöra krav. Flödet ska generera en överenskommelse mellan kund och andra intres-
senter om vad systemet ska göra och varför. Granskning är enligt Kruchten viktig för att 
verifiera att kraven uppfattas och tolkas korrekt. Eftersom granskningar har olika syften 
genomförs det flera sådana under kravflödet och av olika typer av kravgranskare. 
 
Kruchten skriver att analysen innebär en omformning av systemets krav. Denna drivs av 
användningsfallen till ett antal klasser och delsystem, utan hänsyn tagen till icke-funk-
tionella krav och begränsningar i implementationsmiljön, till en ideal bild av systemet. 
Designen däremot är en anpassning eller förfining av analysresultatet utifrån att de icke-
funktionella delarna beaktas. Till varje arbetsflöde hör vidare en uppsättning artefakter 
och aktiviteter. 
 
Ett lämpligt datorstöd som Kruchten pekar på är Rationals programsvit Rose som med 
UML-standard fångar, hanterar och visar de i UML definierade modellerna. Rose stödjer 
även design- och kodsynkronisering med olika programmeringsspråk vilket håller design 
och kod synkroniserad och gör att systemet kan utvecklas från antingen designen eller 
koden, eller från båda. Som ett exempel på delar i Rose anger Kruchten SoDA som kan 
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skapa dokument och rapporter automatiskt genom att verktyget extraherar och formaterar 
information från flera andra verktyg som ingår i Rose. 

2.3 Unified Modeling Language (UML) 
Användningsfall har som företeelse sin hemvist i beskrivningsspråket UML. Det är i 
UML som användningsfall som begrepp definieras och förklaras. I detta avsnitt kommer 
vi därför att göra en sammanfattande beskrivning av UML samt dess olika beståndsdelar. 

2.3.1 Historik – UML 
En av de grundläggande tankarna bakom utvecklandet av UML var enligt Eriksson och 
Penker (1998) att få ett slut på det ”metodkrig” som utspelades inom objektorientering. 
De metodologier som utvecklats under 70- och 80-talet hade var och en sin egen notation 
för att beskriva objektorienterade modeller. 
 
Enligt Quantrani (1998) började med tiden synsättet kring objektorientering mer och mer 
anta gemensamma drag. Trots detta hade man fortfarande olika notationssätt. Detta kom 
att leda till en förvirring då en symbol i en metod kunde betyda något annat i en annan.  
 
UML menar Eriksson och Penker har sitt ursprung i James Rumbaugh, Grady Booch och 
Ivar Jacobssons strävan att skapa ett gemensamt beskrivningsspråk för att beskriva 
objektorienterade modeller och processer för aktiviteter som utförs i olika delar av 
utvecklingsprocessen. Målet var att förena de metoder, som de var och en hade utvecklat, 
till ett gemensamt beskrivningsspråk. Namnet för beskrivningsspråket kom att bli Unified 
Modeling Language, UML. 

2.3.2 UML:s olika delar 
Booch, Jacobson och Rumbaugh (1999b) förklarar att UML:s vokabulär är uppbyggd 
kring tre centrala delar: 
 

1. Saker 
2. Relationer 
3. Diagram. 

 
Saker är enligt Booch m fl att betrakta som grundläggande tankeskapelser i en modell. 
Dessa saker kan i sin tur delas in i fyra olika typer: strukturella, beteendemässiga, grupp-
mässiga och anteckningar. Användningsfall är enligt författarna att betrakta som en 
strukturell sak. 
 
Relationer, skriver Booch m fl, är av fyra olika typer i UML. Dessa är beroende,  asso-
ciation, generalisering och realisering. De relationer som är sammankopplade med 
användningsfall och aktörer är företrädelsevis associationer, beroenden och generali-
seringar. Hur dessa relationer används tillsammans med användningsfall beskriver vi 
närmare i avsnittet kring användningsfall. 
 
Diagram är enligt Booch m fl att betrakta som ett grafiskt visningssätt av element som 
skapas ur saker och relationer. Diagrammen används för att gestalta ett system ur olika 
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perspektiv. UML definierar nio olika typer av diagram beroende på perspektiv. Då dia -
grammen och deras funktion inte är fokus för uppsatsen kommer inte någon närmare 
beskrivning av detta göras här. 

2.4 Användningsfall 
I det följande avsnittet ges en beskrivning av vad ett användningsfall är. Vi börjar med att 
ge upphovsmännens syn på användningsfall och därefter vad litteraturen i övrigt säger 
kring användningsfall. 
 
Enligt Booch, Jacobson och Rumbaugh (1999b) kan användningsfall ses som ett hjälp-
medel för att kartlägga de krav som finns för det mjukvarusystem man utvecklar. Som 
verktyg för detta kan användningsfall användas på alla typer av mjukvarusystem, men har 
särskilda fördelar vid utveckling av komponentbaserade system. Förutom att fånga 
kraven hos ett system kan även användningsfall sägas vara den del som driver hela 
utvecklingsprocessen framåt. Detta sker genom att främja identifieringen och specifice-
ringen av klasser, gränssnitt och delsystem. Användningsfall hjälper även till att identi-
fiera och detaljera testfall men även att organisera iterationer och systemintegration. 
 
Kruchten (2001) definierar ett användningsfall som en händelsesekvens som utförs av ett 
system och som leder till ett resultat av märkbart värde för en viss aktör. En aktör är 
någon eller något utanför systemet som interagerar med systemet. Kruchten betonar att 
det är systemet man betraktar. Aktörer (d v s roller som människor eller andra system kan 
spela) är saker som växelvis agerar med systemet och användningsfallen definierar denna 
interaktion. 
 
Booch m fl skriver att ett användningsfall fångar funktionella krav som ställs på systemet. 
Tillsammans bildar de upprättade användningsfallen användningsfallsmodellen. Denna 
har till uppgift att beskriva funktionaliteten i stort hos systemet. Icke- funktionella krav är 
enligt Kruchten olika attribut som beskriver kvalitativa krav på systemet som inte skildras 
av de funktionella kraven och bör istället detaljeras och dokumenteras i kompletterande 
specifikationer. Som exempel på icke-funktionella kvalitetsattribut anger Kruchten 
användbarhet, tillförlitlighet, prestanda och underhållbarhet. Grafiskt tecknas vanligtvis 
ett användningsfall som en oval (se figur 2.2). För att skilja användningsfallen åt ges 
varje oval ett unikt namn. 
 
 
 

Figur 2.2 Grafisk representation av användningsfall. Källa: Booch m fl (1999b). 
 
Ett användningsfall beskriver enligt Booch m fl vad ett system gör. Däremot ger det 
ingen upplysning om hur det utförs. När man modellerar är det därför viktigt att veta ur 
vilken synvinkel man betraktar saker, inifrån eller utifrån. 
 
Booch m fl skriver vidare att man även kan specificera ett användningsfall genom att 
beskriva händelseflödet i text så att en utomstående lätt kan förstå det. Man bör då ange 
hur och när användningsfallet börjar och slutar, när det sker en samverkan med aktörer 

Lägg order 
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och vilken information som utbyts. Sättet att textmässigt beskriva ett användningsfall kan 
enligt Booch m fl göras på olika sätt, exempelvis genom enkel text (se bilaga 1), formell 
strukturerad text med pre- och postvillkor eller pseudokod. 

2.4.1 Användningsfallets syfte 
Eriksson och Penker (1998) anger fyra primära syften för användningsfall: 
 

• Att fastslå och beskriva ett systems funktionella krav 
• Att ge en klar och enhetlig bild över vad systemet ska göra på ett sätt som kan 

användas genom hela processen 
• Att utgöra underlag för testning 
• Att utifrån funktionella krav identifiera verkliga klasser och metoder för systemet. 

 
Booch, Jacobson och Rumbaugh (1999a) anger användningsfallets syfte till att definiera 
en del av ett sammanhängande beteende utan att beskriva systemets interna struktur. 

2.4.2 Att hitta användningsfall 
Att identifiera användningsfall tar enligt Eriksson och Penker (1998) sin början med att 
urskilja systemets aktörer. Genom att identifiera aktörer klargörs vilka delar som har 
intresse av att samverka med systemet. Utifrån en aktörs perspektiv är det sedan möjligt 
att identifiera aktörens krav på systemet och vilka användningsfall som aktören har behov 
av. För att identifiera aktörerna i ett system kan följande frågor ställas enligt Eriksson och 
Penker: 
 

• Vem/vilka är i behov av systemets huvudfunktionalitet, d v s vilka är de primära 
aktörerna? 

• Vem behöver systemet för att kunna utföra sina uppgifter? 
• Vem kommer att underhålla och se till att systemet fungerar, d v s de sekundära 

aktörerna? 
• Vilka hårdvarudelar kommer systemet att måsta utnyttja? 
• Med vilka andra system kommer systemet att behöva ha utbyte med? 
• För vem eller vilka tillför det resultat som systemet ger ett värde? 

 
När väl aktörerna har urskilts påbörjas processen med att definiera användningsfall. 
Eriksson och Penker skriver att frågor som kan hjälpa till att hitta användningsfall kan 
vara: 
 

• Vilka funktioner behöver en aktör från systemet och vad är aktören i behov av att 
göra? 

• Behöver aktören skapa, läsa, förändra eller lagra information i systemet? 
• Behöver en aktör signaler från systemet när en viss händelse inträffar eller vice 

versa. Hur respresenteras detta rent funktionellt? 
• Kan systemet underlätta för en aktör genom nya automatiserade funktioner? 
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Vidare menar Eriksson och Penker även att frågor som vilken typ av indata kräver syste-
met och vad för sorts utdata lämnar det ifrån sig samt var kommer dessa ifrån och var 
avlämnas dem.  

2.4.3 Aktör 
Enligt Booch, Jacobson och Rumbaugh (1999b) kan en aktör ses som en roll som en 
människa, hårdvaruenhet eller något annat system har i förhållande till systemet. För-
fattarna exemplifierar en aktör med en banktjänsteman på en bank som lånar pengar till 
kunder. En annan aktör skulle kunna vara en kund som lånar pengar av banken. Fastän att 
man använder aktörerna i modellerna är aktörerna inte en del av systemet, utan lever 
utanför detta. En aktör illustreras med en streckgubbe (se figur 2.3). Man kan även skapa 
generella aktörer (som t ex kund) och specialisera denna (som t ex företagskund) genom 
användandet av relationer. 

 
Figur 2.3 Aktör illustrerad som streckgubbe. Källa: Booch m fl (1999b). 

2.4.4 Scenario 
Enligt Fowler och Scott (2000) är ett scenario en beskrivning steg- för-steg av en händelse 
mellan en användare och ett system. Exempel på detta kan vara en kund som handlar på 
nätet och lägger varor i en varukorg. Efter att han handlat klart anges önskat leveranssätt, 
betalningssätt, därefter bekräftas köpet. Systemet gör en kortkontroll och verifierar köpet 
via e-post. 
 
Detta är enligt Fowler och Scott ett exempel på vad som kan hända. Kontrollen av kortet 
kan emellertid misslyckas, vilket skapar ytterligare ett scenario. Ett användningsfall är en 
grupp scenarier som har gemensamt att det har samma användarmål. I det beskrivna fallet 
kan man säga att KöpAvVara är ett användningsfall med ett lyckat köp och kortkontrolls-
felet ett scenario av detta användningsfall. Ofta beskrivs användningsfallet dels med ett 
”om-allt-går-som-tänkt” fall, och dels med varianter på detta fall om någonting går fel 
eller alternativa vägar för att uppnå ett lyckat användningsfall. 

2.4.5 Relationer 
Av de fyra typer av relationer som UML anger, nämligen association, generalisering, 
beroenden och realisering, är de enligt Booch, Jacobson och Rumbaugh (1996b) framför-
allt generalisering och beroenden som är användbara för att organisera användningsfall. 
Även relationen association förekommer för att beskriva förhållandet mellan använd-
ningsfall och aktörer. 
 
Generalisering av användningsfall anger Booch m fl går till precis som generalisering av 
klasser. En generalisering är en specialisering/generalisering där det specialiserade 
objektet (barnet) kan ersättas med generaliserade objekt (föräldern). Genom detta kan 
barnet få del av samma struktur och beteende som föräldern har. Grafiskt illustreras en 
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generaliseringsrelation med en rak linje som avslutas med en pil med ett öppet huvud 
som pekar mot föräldern (se figur 2.4). 

 
Figur 2.4 Generalisering. Källa: Booch m fl (1999b). 

 
Beroenden skriver Booch m fl kan ses som en semantisk relation mellan två delar där en 
förändring i den ena (den beroende delen) kan komma att påverka innebörden av den 
andra delen (den beroende delen). Grafiskt visas beroende som en streckad linje med 
enkelt pilhuvud som figur 2.5 visar. 

 
Figur 2.5 Beroende. Källa: Booch m fl (1999b). 

 
Association förklaras av Booch m fl som en relation som uttrycker bindningar där en 
bindning uttrycker en koppling mellan objekt. Vidare finns en specialvariant av associa -
tion kallad aggregat. Ett aggregat respresenterar ett förhållande mellan helheten och dess 
delar. En association ritas som en enkel linje som figur 2.6 nedan visar. Ibland kan även 
själva associationen ges ett namn. Till associationen finns ofta olika utsmyckningar eller 
tillägg som t ex mulitpliciteter och rollnamn. 
 

Arbetsgivare Anställd

0..1 *

 
Figur 2.6 Association. Källa: Booch m fl (1999b). 

2.4.6 Stereotyperna extend och include 
En stereotyp ska enligt Booch, Jacobson och Rumbaugh (1999b) ses som en utvidgning 
av UML:s vokabulär som gör att nya byggstenar kan skapas ur redan existerande sådana 
men specifika för det aktuella problemet som ska lösas. 
 
Booch, Jacobson och Rumbaugh (1999a) uttrycker att en stereotyp kan ses som ett nytt 
element som definieras inne i själva modellen utifrån ett existerande element. En stereo-
typ representerar en variant av ett existerande element i modellen med samma struktur 
(som attribut och relationer) men med en annan funktion. 
 
Vid användningsfallmodellering beskriver Booch m fl (1999b) stereotyperna include och 
extend som användbara. En includerelation mellan två användningsfall innebär att bas-
användningsfallet inkluderar ett beteende från ett annat användningsfall (se figur 2.7). 
Det användningsfall som tillför basanvändningsfallet detta nya beteende kan ses som en 
del av basanvändningsfallet och kan inte stå för sig själv. Inkludering uttrycker enligt 
Booch m fl hur basanvändningsfallet hämtar ett beteende från det andra användnings -
fallet. Tekniken med includerelationen gör att man undviker att beskriva samma händel-
seflöde flera gånger genom att lägga ett ofta förekommande beteende som ett eget 
användningsfall, d v s det användningsfall som inkluderas i basanvändningsfallet. Sedan 
kan andra användningsfall som ingår i systemet inkludera detta beteende när behov för 
detta uppkommer. 
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En extendrelation uttrycker å andra sidan att basanvändningsfallet underförstått innefattar 
beteendet hos ett annat användningsfall. Basanvändningsfallet kan stå för sig själv men 
under vissa förhållanden kan dess beteende utökas med ett beteende från ett annat 
användningsfall (se figur 2.7). Man kan se extendrelationen som ett användningsfall som 
i vissa lägen för vidare sitt beteende till basanvändningsfallet. Ett användningsfall som 
ges stereotypen extend används enligt Booch m fl i de fall användaren ser på en del av 
användningsfallet som valbar eller tänkbar men inte obligatorisk. På detta sätt skiljer man 
på valbara och obligatoriska beteenden. 
 

Sök order

Godkänn användare

Lägg order Lägg expressorder

<<include>>

<<extend>>

<<include>>

 
Figur 2.7 include och extend. Källa: Booch m fl (1999b). 

2.4.7 Användningsfallets form 
Den beskrivning som Booch, Jacobson och Rumbaugh (1999b) skriver om användnings -
fall utifrån UML och det sätt som dessa ska användas vid modellering fokuseras i stora 
delar på hur användningsfall illustreras grafiskt och hur notationen för dessa är uppbyggt. 
Förhållandevis liten del ägnas åt att förklara semantiken bakom detta. Cockburn (2001) 
fokuserar däremot mer på innebörden och betydelsen av vad ett användningsfall beskri-
ver. 
 
Cockburn börjar med att säga att ett användningsfall kan ses som en överenskommelse 
mellan intressenterna i ett system. Själva användningsfallet beskriver hur systemet rea-
gerar under olika betingelser beroende på vilket sätt den primära aktören (d v s någon 
bland intressenterna) agerar. Den primära aktören initierar en händelse med systemet i 
syfte att uppnå något slags mål. Systemet svarar på denna händelse så att hänsyn tas till 
de övriga intressenter. Olika typer av beteenden, eller scenarier, uppkommer beroende på 
vilken händelse som initieras och villkoren som finns knutna till denna. 
 
Cockburn skriver vidare att användningsfall i grunden är en textmässig beskrivning, även 
om olika typer av grafiska beskrivningssätt kan användas. Motivet till denna ansats är att 
Cockburn hävdar att användningsfall ska tjäna som ett medel för kommunikation mellan 
personer utan att det ska krävas särskilda kunskaper för att denna kommunikation ska 
fungera. Därför är vanligt text bästa sättet att utforma ett användningsfall. 
 
Välskrivna användningsfall kännetecknas enligt Cockburn av att de är lätta att läsa. De 
består av meningar som är skrivna i en grammatisk tempus form och beskriver steg för 
steg hur en aktör uppnår ett resultat av något slag eller förmedlar information till en 
annan aktör. Att lära sig att läsa ett användningsfall ska inte ta mer än ett par minuter. 
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Något som enligt Cockburn är betydligt svårare är just förmågan att skriva välformule-
rade användningsfall. Här menar Cockburn att författaren till ett användningsfall måste 
kunna hantera tre olika koncept som ska genomsyra varje mening i användningsfallet 
men även användningsfallet som helhet: 
 

• Omfång: Gäller att avgöra omfånget för det aktuella systemet. 
• Primär aktör: Vems mål är det som ska uppfyllas? 
• Nivå: På vilken nivå ligger målet? Högt eller lågt? 

 
I vissa fall kan enligt Cockburn utvecklare frestas att beskriva användningsfall med hjälp 
av sekvensdiagram hellre än i textform då vissa datorverktyg enkelt kan uttrycka ett flöde 
i diagramform. Cockburn menar bl a att användningsfall uttryckta grafiskt är svårare att 
läsa och förstå då det förutsätter att man känner till betydelsen av notationen i diagram-
men. Vidare är det näst intill omöjligt att bredvid grafiska symboler få plats med den text 
som behövs för att förklara flödet. Detta gör att många verktyg väljer att lägga tilläggstext 
som pop-up dialoger vilket gör det svårt att följa huvudflödet i användningsfallet. 
 
Modellen som Cockburn föreslår är således att användningsfall utformas textmässigt där 
man beskriver ett huvudscenario (main success scenario) steg-för-steg. Detta huvud-
scenario uttrycker ”idealfallet” där händelsesekvenserna i användningsfallet är de händel-
ser som man i första hand förväntar sig ska inträffa. Till detta huvudscenario görs sedan 
beskrivningar av alternativa scenarier om något i huvudscenariot inte utfaller som för-
väntat. Dessa scenarier ser Cockburn som utvidgningar av huvudscenariot. Figur  2.8 visar 
ett förenklat exempel på hur ett användnings fall upprättas enligt Cockburn. 
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Ankomstregistrera säkerhetsboxar i en bank innehållande 
väskor med dagskassor från butiker 
(ursprungligen skrivet för Norges riksbank ). 
 
Primär aktör: Mottagare 
Omfång: System för ankomstregistrering 
Nivå: Användarmål 
 
Huvudscenario: 

1. Mottagaren tar emot och öppnar box (boxID-nr och väskorID-nr) från transpor-
tören. 

2. Mottagaren kontrollerar boxens ID-nr med transportörens registrerade ID-nr. 
3. Mottagaren kvitterar eventuell mottagningssedel från bud. 
4. Mottagaren ankomstregistrerar boxen i systemet som lagrar: 

 Mottagarens användarID 
 Datum och tid 
 Paket ID-nr 
 Transportörens namn 
 <Namn på person?> 
 Antal väskor som paketet innehåller 
 <Eventuellt uppskattat värde?> 

5. Mottagaren lägger väskorna i en vagn och överlämnar dem till kassapersonal.  
 

Utvidgningar: 
2a. BoxID stämmer ej mot transportörens boxID-uppgifter. 
4a. Brandlarmet går vilket avbryter ankomstregistreringen. 
4b. Avbrott på datasystemet inträffar. 
  Avbryt registrering och invänta att systemet startar upp igen. 
 
Variationer 
4’. Med eller utan namn på person. 
4’’. Med eller utan uppskattat värde. 
5’. Mottagaren lämnar väskorna i boxen. 
 

Figur 2.8 Exempel på användningsfall. Källa: Cockburn (2001). 

2.4.8 Riktlinjer för användningsfallsbeskrivning 
En EU-stödd sammanslutning kallad CREWS (Co-operative Requirements Engineering 
With Scenarios) har utarbetat guidelines kring hur användningsfallsbeskrivningar bör 
upprättas. Dessa riktlinjer kan sägas vara tvådelade där den ena delen ger vägledning hur 
beskrivningen bör göras rent stilistiskt och språkligt. Den andra delen ger anvisning för 
hur varje händelse i användningsfallsbeskrivningen bör konstrueras. 
 
I en studie av Cox och Phalp (2000) där experiment utförts i försök att verifiera om dessa 
guidelines har någon påverkan för att uppnå bättre beskrivningar av användningsfall. I 
studien bad man ett antal personer göra en användningsfallsbeskrivning av ett givet 
system utifrån CREWS:s riktlinjer parallellt med en kontrollgrupp som fick motsvarande 
uppdrag men utan riktlinjer. Slutsatsen av experimentet gav att användandet av de av 
CREWS upprättande riktlinjerna inte nödvändigtvis innebär förbättrade användnings -
fallsbeskrivningar. Det enda man kunde påvisa var att riktlinjerna användes i varierande 
utsträckning och med varierande resultat. 
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2.4.9 Faktorer för effektiva användningsfall 
Användningsfall är en textmässig berättelse 
Cockburn (2001) menar som sagts tidigare att användningsfall i grunden handlar om 
berättande. Som med all prosaskrivning följer med detta svårigheten att formulera sig på 
ett bra sätt. 
 
Gör lättlästa användningsfall 
Här menar Cockburn att det är viktigt att kravdokument är korta, tydliga och lättlästa. 
Använd verb som uttrycks i presens. Ange endast vad som är krav och ingenting annat. 
 
Cockburn menar att användningsfall är att likna vid prosaliknande berättelser. Att skriva 
bra berättelser ställer i sin tur höga krav på att kunna formulera sig väl. Vidare ska 
användningsfallen upplevas som lättlästa, helst skrivas i presens och där man undviker att 
uttrycka sig i man-form. Håll varje del som behandlas kort och kärnfull. Beskriv använd -
ningsfallen från början och gör en sammanhängande berättelse. Namnge användnings -
fallet med verbfraser som pekar på målet med användningsfallet. 
 
Arbeta brett först 
Cockburn uppmanar till att vid identifiering av användningsfall arbeta brett från början 
för att allteftersom öka precisionen (se figur 2.9). Författaren anger följande ordning att 
arbeta efter: 
 
1. Primära aktörer: Samla ihop, som ett första steg i att få en uppfattning om systemets 
omfång, alla primära aktörer. De flesta system man arbetar med är så stora att man förr 
eller senare tappar den totala överblicken. Därför kan det vara bra, om än bara för en kort 
stund, att känna att man har en samlad bild över systemet. 
 
2. Mål: Upprätta en lista med målen för alla primära aktörer. 
 
3. Huvudscenario: Huvudscenariot ska vara kort och relativt uppenbart, då det beskriver 
vad systemet ska leverera. 
 
4. Undantagsvillkor: Försök identifiera de villkor som sätter igång olika utvidgnings -
scenarier innan man ger sig på att beskriva dem. 
 
5. Återskapande steg: Vi upprättandet av återskapande steg kommer ibland nya mål, nya 
aktörer och nya felvillkor att visa sig. Att skriva dessa är det svåraste delen i använd-
ningsfallsskrivandet då de tvingar författaren att ta hänsyn till aspekter i oskriven affärs-
policys. 
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Figur 2.9 Ju högre precisionen blir desto mer ökar arbetet . Källa: Cockburn (2001). 

2.4.10 Fallgropar med användningsfallsmodellering 
Lilly (2000) skriver att trots det ökande användandet av användningsfall på grund av dess 
till synes enkla angreppssätt kan man lätt hamna i situationer där man stöter på problem. 
Lilly menar att lära från erfarenhet må visserligen vara ett bra sätt att få kunskap men en 
dyr pedagogik i kommersiella verksamheter. Hon anger tio vanliga fallgropar: 
 

1. Systemgränsen är oklar 
2. Användningsfallen är skrivna från ett systemperspektiv och inte från ett aktörsper-

spektiv 
3. Aktörsnamnen är motsägelsefulla 
4. För många användningsfall 
5. Relationerna mellan aktör och använd ningsfall liknar ett spindelnät 
6. Specificeringen av användningsfallen är för långa 
7. Specificeringen är förvillande 
8. Användningsfallen beskriver inte funktionernas berättigande 
9. Kunden förstår inte användningsfallen 
10. Användningsfallen blir aldrig klara. 

 
Lilly anger nedan några rekommendationer för att förebygga att man hamnar i dessa fall-
gropar vid användningsfallsmodellering. 
 
En inrådan är att vara tydlig var systemgränsen går för det aktuella systemet. Grafiskt 
representeras systemet och systemgränsen av en fyrkant men vad svarar denna fyrkant 
mot i verkligheten? Är det ett datorsystem, applikation eller delsystem eller kanske rent 
av hela affärsverksamheten. Lilly menar att en oklar systemgräns ofta leder till för många 
användningsfall samt ihopblandning av relationer mellan aktörer och användningsfall. 
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Ytterligare fallgropar kan även vara långa och förvillande användningsfallsbeskrivningar 
samt användningsfall som aldrig blir färdiga för att omfånget är för stort. Dessa fallgropar 
undviks enligt Lilly genom att vara tydlig vad gäller vidden och namnet på system-
gränsen. 
 
En annan uppmaning är att fokusera på mål. Ur ett användningsfallsperspektiv existerar 
systemet för att en aktör har ett mål som systemet kan uppnå för aktören. Funktionen med 
att skriva användningsfall är att beskriva samspelet mellan aktör och system som resulte-
rar i att aktörens mål uppfylls. Medveten om detta kan man börja räkna upp de saker som 
användare vill kunna göra med systemet. Med detta avses inte tillfälliga eller enstaka 
saker utan de som utgör användarnas ve rkliga mål. Genom att ta ut användningsfall som 
mer är enstaka eller tillfälliga handlanden mellan användare och system istället för de 
som uppfyller användarens huvudmål växer antalet användningsfall till en ohanterlig 
mängd. Detta överflöd av användningsfall kan göra att kopplingen mellan vad som är 
kundens problem och de krav som användningsfallen anger blir otydlig och svag. Grund -
regeln är att välja bra användningsfall som återspeglar aktörernas verkliga mål. 
 
Lilly menar dock inte att döma ut användningsfallsmodellering som metod. Snarare vill 
hon lyfta fram de svårigheter som utvecklare, med liten eller ingen erfarenhet av använd -
ningsfallsmodellering, i praktiken mött. 
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3 Metod 
Metodkapitlet inleds med en ansats där en översiktlig teoretisk genomgång av forsknings- 
och undersökningsansats görs. Därefter följer en redogörelse av generaliserbarhet, reli -
abilitet och validitet, vilka är centrala begrepp inom vetenskaplig metodik. Kapitlet 
avslutas med en presentation av vilken metod som valts för att komma fram till önskat 
resultat, samt en metoddiskussion kring detta val. 

3.1 Ansats 
Här görs en beskrivning av forskningsansats och undersökningsansats. I forskningsan-
satsen förklaras positivism respektive hermeneutik, samt kvantitativa och kvalitativa 
metoder. I undersökningsansatsen förklaras fallstudiers ansatser. 

3.1.1 Forskningsansats 
Ett positivistiskt förhållningssätt har som syfte att, via konkreta observationer och kon-
trollerade experiment, fastslå objektivt säkra fakta skriver Starrin och Svensson (1994). 
Positivismen utgår ifrån den så kallade ”verifierbarhetstesen” som innebär att det som 
inte går att bekräfta empiriskt inte är meningsfullt vetenskapligt. Grunddragen i positi-
vismen är enligt Wallén (1996) att forskaren skall vara objektiv, förklaringar skall kunna 
ges i termer av orsak och verkan. Orsaken ska generaliseras, samt ha tilltro till veten-
skaplig rationalitet. 
 
Ett hermeneutiskt förhållningssätt handlar om att tolka och analysera de erfarenheter som 
man samlat in, så att man härigenom skaffar sig kunskap och förståelse för en människas 
värderingar och bakgrunden eller orsaken till hennes handlingar. Hermeneutik handlar 
om att tolka olika slags innebörder. Grunddrag i hermeneutiken är, som Wallén skriver, 
att tolkning av innebörder sker i förhållande till ett sammanhang, samt att den sker växel-
vis från olika perspektiv, både del- och helhetsperspektiv. Personlig erfarenhet krävs ofta 
för att uppnå vetenskaplig kunskap. Tolkning innebär ofta att händelser och innebörder 
som ligger bakom en händelse visas. 
 
Kvantitativa undersökningar kännetecknas av reliabilitet, representativitet, reproducer-
barhet, verifierbarhet och klart angivna metodregler förklarar Starrin och Svensson 
Genom dessa metoder söker man kunskap om mätbara egenskaper, det vill säga hur stort 
något är eller hur vanligt förekommande det är, för att förklara fenomen i vår verklighet 
förklarar Davidsson och Patel (1994). Ett krav som finns på kvantitativa metoder är att de 
med samma förutsättningar skall kunna upprepas och ge exakt s amma resultat igen. 
 
Den kvalitativa metoden innefattar eller resulterar i verbala formule ringar, såväl skrivna 
som talade förklarar Backman (1998). Kvalitativa analyser kännetecknas av förståelse, 
intersubjektivitet, upptäckt, variation och nyfikenhet skriver Starrin och Svensson. Foku-
seringen i dessa metoder är att skaffa djupare insikt om en viss situation och hur denna 
uppfattas av inblandade parter nämner Merriam (1994). Resultaten är till skillnad från 
kvantitativa resultat, inte möjliga att upprepa i samma omfattning. Anledningen är att 
bedömningar tillåts vilket gör det svårt att uppbringa exakt samma situation ännu en 
gång. 
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3.1.2 Undersökningsansats 
Olika vetenskapsområden lägger olika innebörd i fallstudien som undersökningsupplägg 
och någon enhetlig definition av metoden är svår att hitta. Istället beskrivs fallstudien 
utifrån vad den innefattar och gemensamt för flera författare Davidsson och Patel (1994), 
Merriam (1994), Yin (1994)  och Ejvegård (1996) är att de beskriver den som en under-
sökning av en specifik företeelse i en mindre grupp individer, organisationer, situationer 
eller händelser. 
 
Yin beskriver att fallstudier är att föredra vid undersökning av aktuella eller nutida ske-
enden, då det inte går att manipulera relevanta variabler. Direkta observationer och sys -
tematiska intervjuer är tekniker som brukar ingå. Fördelen med att använda fallstudie som 
undersökningsmetod är att en avgränsning av området kan göras, vilket innebär att mäng-
den involverade människor kan begränsas. 
 
Förutom att undersökningen skall avgränsas till ett mindre område har kvalitativa fall-
studier ytterligare grundläggande och utmärkande egenskaper, som att den skall innefatta 
så många variabler som möjligt på det begränsade området och sedan beskriva samspelet 
mellan dem. Här bearbetas många variabler i ett avgränsat område, till skillnad från 
statistiska metoder där få variabler bearbetas i många objekt skriver Merriam. Den skall 
förbättra läsarens förståelse och skapa nya innebörder av den företeelse som studeras. 
Resultatet från fallstudien skall ge insikt i hur saker och ting blivit som de blivit och 
därmed utöka läsarens erfarenhet förklarar Merriam. 

3.2 Vetenskaplighet 
Nedan beskrivs vetenskaplighet utifrån tre perspektiv, nämligen generaliserbarhet, vali-
ditet och reliabilitet. 

3.2.1 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet innebär att modellen med vissa villkor skall gälla under andra förhål-
landen än de som undersökts. Utforskande undersökningar med syfte att inhämta så 
mycket information som möjligt om ett bestämt område kallas, enligt Davidsson och 
Patel (1994), för explorativa. I dessa undersökningar är det aldrig aktuellt att ta fram 
information som skall generalisera individer eller situationer. 
 
Vad gäller möjligheten till generalisering förklarar Yin att det stark avgränsade området i 
en fallstudie inte möjliggör en generalisering över populationen, det vill säga till större 
grupper av individer, men att generalisering av teorin och de mönster man finner är tänk -
bar. 

3.2.2 Validitet 
Kopplingen mellan teori och empiri kallas för undersökningens validitet skriver Svenning 
(1999). Validitet kan beskrivas som ett mätinstrument eller en mätmetods förmåga att 
mäta den egenskap som skall mätas. Den inre validiteten handlar om hur man lägger upp 
projektet, om dess ingående delar, att man verkligen mäter det man avser att mäta. Den 
yttre validiteten handlar om projektet i sin helhet skriver Svenning. Därmed kan validitet 
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sägas innebära att det som skulle under sökas verkligen blev undersökt anser Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (2001). 
 
För att uppnå inre validitet enligt Svennings definition är det noga med att t ex ställa rätt 
frågor till rätt personer. Detta för att mäta det som man avser att mäta. Den yttre validite-
ten uppnås genom att ha en så god teoretisk grund som möjligt för undersökningen att 
vila på. I återgivning av dessa teorier strävar man efter objektivitet. 

3.2.3 Reliabilitet 
Med en mätnings reliabilitet avses ett mätinstrument eller en mätmetods förmåga att ge 
tillförlitliga och stabila utslag. En undersökning har hög reliabilitet om andra forskare får 
fram samma resultat förutsatt att de har använt samma angreppssätt. Detta innebär att en 
metod med hög reliabilitet bör vara oberoende av vem som använder den förklarar Eriks-
son och Wiedersheim-Paul (2001). Att inte uppnå hög reliabilitet vid en kvalitativ ansats 
kan i vissa fall vara till fördel, då en kvalitativ ansats oftast innebär att man vill hitta nya 
aspekter på det man undersöker. För att styrka reliabiliteten är det noga med att beskriva 
tillvägagångssättet, så att om samma tillvägagångssätt används av någon annan kan ett 
liknande resultat uppnås. 

3.3 Metodval, tillvägagångssätt och diskussion 
Här förklaras vilken metod som valts och hur det är tänkt att metodiskt gå till väga. 
Avslutas med en diskussion om metodens och tillvägagångssättets för och nackdelar. 

3.3.1 Kvalitativ metod 
I hermeneutisk forskning kan man använda sig av kvalitativ respektive kvantitativ metod, 
i kombination eller var för sig. I uppsatsen väljs att tillämpa den kvalitativa metoden som 
kännetecknas av verbala formuleringar. Individens uppfattning och tolkning av sin verk-
lighet står i centrum. Den kvantitativa metoden bygger däremot i huvudsak på matema-
tiska och statistiska mätningar. Den kvalitativa ansatsen handlar således om att tolka och 
analysera de erfarenheter som man samlat in, så att man härigenom skaffar sig kunskap 
och förståelse för en människas värderingar och bakgrunden eller orsaken till hennes 
handlingar skriver Starrin och Svensson (1994). 
 
Forskningsinriktningen i uppsatsen är alltså av kvalitativ karaktär. Enligt Merriam (1994) 
går det att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder, men det kan uppstå problem 
när man drar slutsatser av studier som gjorts utifrån olika teoretiska synsätt. Med hänsyn 
till detta och till att karaktären på arbetet är bedömningsrelaterat och således innehåller ett 
visst mått av subjektivitet väljs alltså att endast använda kvalitativa metoder. Denna 
ansats väljs även då vi anser att det område som ska undersökas är av sådan karaktär att 
en kvantitativ studie inte skulle ge önskvärda och tillräckliga resultat. 
 
Det är svårt att mäta upplevda erfarenheter och åsikter hos människor, det enklaste är att 
fråga. Att utfrågningar med fullt standardiserade intervjufrågor eller enkäter i allmänhet 
inte fungerar särskilt bra är att forskaren ofta har behov av att kunna anpassa frågorna 
efter varje individ, för att sedan följa upp med fördjupningsfrågor anser Wallén (1996). 
Kvalitativt inriktade inte rvjuer av denna sort brukar även kallas djupintervjuer. 
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3.3.2 Tänkt tillvägagångssätt 
När en fallstudie genomförs måste ett urval av fall göras genom att ställa upp kriterier för 
urvalet skriver Backman (1998). De kriterier som sattes upp för de företag som skulle 
väljas ut var att samtliga skulle använda RUP och UML som intern systemutveck lings-
process och beskrivningsspråk. Vi tänker även söka efter företag av olika karaktär med 
avseende på affärsidé och ägande, för att få ett så brett perspektiv som möjligt. 
 
Vid planering av en undersökning måste man ta ställning till hur den skall genomföras. 
Två intervjuer på varje företag är tänkt att genomföras, dels med en roll som upprättar 
användningsfallen och dels med en roll som realiserar dessa. Valet av dessa roller görs 
med tanke på att få en inblick i sättet att upp rätta användningsfall oc h vilka problem som 
finns med detta samt att få en inblick i hur uppfattningen att arbeta utifrån dessa är. I 
RUP:s rollbegrepp heter dessa användningsfalls specificerare respektive designer. Samt-
liga intervjuer är tänkta att vara personliga i den meningen att vi ska träffa responden-
terna på respektive företag. 
 
Tanken är att först göra en pilotstudie. Dess syfte är att undersöka hur våra intervjufrågor 
fungerar i praktiken, och om det material vi då skulle ha fått från intervjuerna skulle ha 
besvarat vår forskningsfråga samt vårt syfte. 
 
Det är tänkt att intervjumallen ska vara utformad med inledande neutrala frågor om 
respondenternas och företagets bakgrund samt generella frågor om respondenternas syn 
på användningsfall. Resterande del av intervjuerna ska följa två olika teman beroende på 
respondenternas arbetsroller, ett tema som behandlar frågor rörande upprättande av 
användningsfall, samt ett om realisation av användningsfall.  Vi tänker på grund av detta 
att välja en viss grad av standardisering och en viss grad av strukturering. 
 
För att få material att arbeta vidare med, samt att materialet ska vara lätt att arbeta med är 
det tänkt att intervjuerna i någon form ska vara standardiserade. Detta innebär att de 
intervjuade ska få samma frågor i exakt samma ordning. 
 
Vi tänker välja att använda en låg struktur i frågorna. Detta möjliggör ett fritt svars-
utrymme för den intervjuade personen. Detta motsäger argumentet angående att få ett 
material som är lättarbetat, eftersom fritt svarsutrymme kan leda till att svaren varierar 
från person till person. Materialet blir då omfattande, vilket i sin tur leder till att det blir 
svårare att arbeta med. Nackdelen med ett omfattat material anses här som en positiv 
egenskap som överväger problematiken med ett eventue llt svårarbetat material, då en 
bättre analys av intervjuerna kan göras av materialet. Intervjuerna är därför delvis stan-
dardiserade och med låg struktur. Halvstrukturerade frågor är tänkt att ge oss möjlighet 
att ställa följdfrågor, beroende på vad respondenten svarar. Vi försöker undvika långa och 
ledande frågor samt negationer när vi formulerar intervjufrågorna. Detta för att inte på-
verka respondenternas svar. 
 
Davidsson och Patel (1994) poängterar vikten av att den intervjuade personen blir väl 
informerad om både syftet med intervjun och huruvida den intervjuade personens bidrag 
kommer att behandlas konfidentiellt. Varje intervjutillfälle är därför tänkt att börja därför 
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med att de intervjuade blir informerade om intervjuns syfte och vad som förväntas av 
intervjun. 
 
Istället för traditionell anteckningsmetod avser vi att använda bandspelare. Vi anser att 
det finns två alternativ för att registrera respondenternas svar, antingen genom att föra 
anteckningar eller genom att göra en bandinspelning. Att använda sig av en bandspelare 
vid intervjuerna för att därefter i lugn och ro skriva ner intervjun anses vara mycket prak-
tiskt. Davidsson och Patel skriver att bandspelarens närvaro kan påverka respondentens 
svar så nackdelen är dock att bandspelaren kan hämma vissa intervjupersoner vid inter-
vjutillfället. 
 
Intervjupersoner som inte vill bli inspelade måste respekteras skriver Ejvegård (1996). Vi 
tänker välja alternativet att spela in om respondenten tillåter det. Denna valmöjlighet bör 
minska bandspelarens påverkan av de svar respondenten ger. En annan orsak till att vi 
väljer inspelning framför att föra anteckningar är att erfarenheter visar att detta kan ha en 
hämmande effekt under intervjun, eftersom koncentrationen för frågeställaren måste ligga 
på två plan, lyssna och skriva. Vidare beaktas att för varje timme efter det att intervjun är 
gjord, bleknar minnet förklarar Ejvegård. 
 
Transkriberingen är tänkt att göras så snart respektive intervju genomförts. Varje intervju 
ska skrivas ut i sin helhet och sammanställas. Sedan ska intervjuerna sammanställas 
under respektive tema i empiridelen utifrån de teman vi har i intervjumallen. 
 
Då en kvalitativ metod kännetecknas av att fånga verbala formuleringar av individens 
uppfattning och tolkning av sin verklighet, anses att en textanalys ger mest uttömmande 
tolkning av det insamlade materialet skriver Starrin och Svensson (1994). Vi tänker utgå 
från våra teman på intervjumallen då vi ska analysera vårt empirimaterial. Analysen 
kommer att sammanställas efter de roller/arbetsuppgifter som vi ska intervjua på före-
tagen d v s sammanställningen blir efter vad alla respondenter tillsammans kommer att 
säga inom respektive roll. Det insamlade materialet är tänkt att analyseras först enskilt av 
oss, därefter jämför och diskuterar vi våra enskilda analyser tillsammans för att sedan 
sammanställa dessa. 

3.3.3 Metoddiskussion 
Fallstudien som metod har fått en del kritik och en nackdel som frekvent hävdas är att 
fallstudien saknar statistisk validitet anser Yin (1994). Statistiska metoder lämnar inget 
utrymme för bedömningar och subjektivitet, vilket fallstudien gör. Utredarens egna erfa -
renheter och värderingar kan påverka en fallstudies resultat, varför dess validitet ifråga -
sätts. Andra nackdelar som Yin och Ejvegård (1996) berör är att fallstudier historiskt 
endast ansetts vara förundersökningsmetoder till hypotesprövande metoder och att man 
genom fallstudien inte har möjlighet att generalisera. 
 
De fördelar som nämns gällande fallstudier är bland annat dess förmåga att hantera olika 
typer av empiriskt material (dokument, intervjuer, artefakter och observationer) anser Yin 
och även Merriam (1994). Fallstudier har inga utpekade insamlingsmetoder, vilket ger 
undersökaren en valmöjlighet och gör att undersökningen kan innehålla ”levande” mate-
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rial såsom citat, intervjuer och artiklar skriver Merriam. Dock är några insamlingsme-
toder mer vanligt förekommande än andra. Enligt Merriam och Ejvegård är en annan 
fördel att man i en fallstudie kan koncentrera sig på ett begränsat område men ändå 
belysa ett generellt problem. 
 
Eftersom undersökningsområdet endast omfattar ett företags användande kommer inte 
generaliseringar kunna göras om användningsfallsmodellering i stort utan syftet är istället 
att, liksom explorativa undersökningar, inhämta så mycket information om ett begränsat 
område som möjligt. 
 
I studien bör det försöka göras en så objektiv bedömning som möjligt av materialet. Att 
vara helt objektiv i en studie är omöjligt, eftersom den grundar sig på litteratur som är 
färgad av dess författares synsätt. Även svaren på frågorna är färgade av dem som svarar 
på dem. Vi anser att det är svårt att uppnå allmängiltiga resultat i en begränsad fallstudie. 
Avsikten är dock att bidra till ökad förståelse för det ämnesområde vi valt. Då vi valt den 
kvalitativa metoden för vår uppsats är det ganska självklart att den empiriska delen ska 
bestå av intervjuer. För att intervjuresultaten ska bli så bra som möjligt är det viktigt att vi 
själva har en klar uppfattning om och stor förståelse för ämnesområdet, allt enligt det 
hermeneutiska förhållningssätt som vi valt i vår uppsats. 
 
För att upprätthålla validiteten i undersökningen använder vi konsekvent metoder som är 
beprövade och evaluerade, samt att beskriva verkligheten så bra som möjligt. Vår 
bedömning är att vi kommer att uppnå en hög validitet med uppsatsen då det vi föresatt 
oss att undersöka verkligen blir undersökt. 
 
Gällande reliabiliteten, i fråga om att metoder med hög reliabilitet bör vara oberoende av 
vem som använder den, anser vi att den bör bli relativt hög. Vi tänker använda oss av 
bandinspelning av de genomförda intervjuerna. Något som vi anser öka reliabiliteten för 
studien genom inspelningens exakta upptagning. Det gör att eventuella misstolkningar 
undvikits när sammanställning och analys av materialet görs. 
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4 Empiri 
Detta kapitel innehåller beskrivning av tillvägagångssättet för den empiri som inför-
skaffats för de fall som vi vill undersöka samt empirin i sig själv. De företag som valt att 
ställa upp i studien är Metria och Frontec, båda verksamma i Luleå. Empirin är upp -
delad per företag med allmänna frågor och sedan olika teman för de olika rollerna. 

4.1 Tillvägagångssätt 
Här beskrivs hur det praktiska arbetet gick till för att insamla empirin. 

4.1.1 Intervjumall 
Då antalet företag var begränsad fanns inte utrymme att göra en enkel fallstudie som 
skulle kunna används som pilotstudie. Pilotstudiens syfte var att undersöka hur våra 
intervjufrågor skulle ha fungerat i praktiken, och om det material som vi då fått från 
intervjuerna skulle ha besvarat vår forskningsfråga samt vårt syfte. Lösningen för att öka 
på vår validitet blev då att fråga referenspersoner som innehar kunskaper om ämnet och 
om intervjufrågor. Vi presenterade forskningsfrågan, syftet och intervjufrågorna för en 
student som skrivit två uppsatser om RUP för att få feedback om frågorna ansågs hålla 
sig inom ämnet. En forskare som föreläste om forskningsmetodik fick undersöka frågor-
nas objektivitet samt om de ansågs vara ledande. Korrigering av frågorna kunde bli aktu-
ellt om de tillfrågade referenspersonerna inte ansåg att någon fråga kunde användas för 
att besvara frågeställningarna eller ansågs vara olämplig. 
 
Att fråga referenspersoner som är insatta i ämnet gav oss möjlighet att undersöka hur våra 
intervjufrågor fungerade i praktiken och därmed om det material som vi skulle få från 
intervjuerna skulle besvara vår forskningsfråga samt vårt syfte. Synpunkterna från refe -
renspersonerna bör därför ha ökat validiteten på våra intervjufrågor eftersom vi efter syn-
punkterna från referenspersonerna hade chans att modifiera frågorna. En modifiering som 
gjordes var att lägga till en fråga i slutet där respondenten gavs möjlighet att lägga till 
egna kommentarer. Vidare omformulerades en fråga som en av referenspersonerna ansåg 
vara ledande. De slutgiltiga frågorna som användes vid intervjuerna återfinns under 
bilaga 2. 

4.1.2 Intervjutillfälle 
Innan intervjuerna genomfördes kontaktades företagen via telefon där vi hänvisades till 
de personer som innehar de roller vi efterfrågade. Därefter kontaktades de aktuella inter-
vjupersonerna via telefon där vi förklarade vad vi ville undersöka och i de fall de visade 
intresse bokades tid för intervju. Samtliga intervjuer var personliga i den meningen att vi 
träffade respondenterna på respektive företag. 
 
Två intervjuer på varje företag genomfördes, dels med en roll som upprättar användnings -
fallen och dels med en roll som realiserar dessa. Här bör möjligen tydliggöras att i ett av 
företagen innehades de roller vi var intresserade av att intervjua av en och samma person. 
Intervjun genomfördes emellertid på ett sådant sätt att först intervjuades personen utifrån 
den ena rollen, därefter med utgångspunkt från den andra. Det var således inte att betrakta 
som två olika intervjutillfällen utan mer som en intervju indelad i två delar. Även om det 
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var två roller som intervjuades var det således enbart en fysisk person som intervjuades. 
På grund av detta kommer vi i en av intervjuerna enbart att referera till en fysisk respon-
dent. 
 
Rollerna valdes för att få en inblick i sättet att upprätta användningsfall och vilka problem 
som finns med detta samt att få en inblick i hur uppfattningen att arbeta utifrån dessa är. 
De roller vi intervjuat är dels den som roll upprättar användningsfallen och dels den roll 
som realiserar användningsfallen. I RUP:s rollbegrepp heter dessa användningsfalls-
specificerare respektive designer. De intervjuer som genomfördes, gjordes på två företag. 
Antalet undersökta företag kom att påverkas av de förutsättningar, som företagen enligt 
våra urvalskriterier, skulle vara beskaffade med. Detta fick till följd att tillgången av 
möjliga företag blev begränsad. En ytterligare påverkande faktor var att bland de tänkbara 
företagen mötte vi dessutom svårigheter med att hitta intresserade företag.  
 
Varje intervjutillfälle började därför med att de intervjuade blev informerade om inter-
vjuns syfte och vad som förväntades av intervjun. Därefter tillfrågades respondenten om 
vi tilläts dokumentera intervjun med bandspelare. Respondenten informerades även om 
att materialet kommer att hanteras konfidentiellt och att denne kan ta del av materialet om 
så önskas. Därefter genomfördes djupintervjuer med halvstrukturerade frågor, vilket 
innebar att vi hade teman och ett antal frågor till varje tema. Förutom dessa frågor gavs 
möjlighet att ställa fördjupningsfrågor för att erhålla så uttömmande svar som möjligt. 

4.1.3 Bearbetning 
Transkriberingen gjordes så snart respektive  intervju genomförts. Varje intervju skrevs ut 
i sin helhet och sammanställdes. Sammanställningen av respektive intervju återfinns som 
bilaga (se bilaga 3). Sedan sammanställdes intervjuerna under respektive tema i empiri-
delen utifrån de teman vi har i intervjumallen. Sammanställningen kom sedan att utgöra 
underlag för analys och slutsatser. 
 
Att välja bandinspelning som registreringsmetod medförde en exakt upptagning av 
respondenternas svar. Utskrifterna av de inspelade intervjuerna blev tidskrävande, men vi 
valde denna registreringsmetod då det ökade kvaliteten på intervjumaterialet. 

4.2 Metria 
I detta avsnitt redovisas det insamlade materialet från Metria. 

4.2.1 Presentation av företaget 
Metria är ett företag som bedriver verksamhet inom lantmäterisektorn och har interna 
beställningar från Landskaps- och fastighetsdata, där de producerar grundläggande geo-
grafisk information. Kunderna finns även inom näringslivet, exempelvis skogs - och tele-
komföretag samt inom annan offentlig verksamhet. Metria har dessutom tjänster och pro-
dukter som konsultuppdrag inom mätning, kartläggning och geografisk informations -
teknik (GIS). Metria i Luleå började införa RUP i januari 2001. 

4.2.2 Kort presentation av respondenterna 
Respondent A 
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Kvinna, arbetar som projektledare och kravinsamlare. Är utbildad dataingenjör och har 
arbetat i företaget 1,5 år. 
 
Respondent B  
Man, arbetar med design, programmering (javautveckling), är utbildad civilingenjör i 
datateknik och har arbetat inom företaget i drygt ett år. 

4.2.3 Allmänt om användningsfall 
Vad gäller uppfattningen om vad ett användningsfall är ser respondenten A detta som en 
textmässig beskrivning av ett arbetsflöde i ett system där man har ett mål med vad man 
vill utföra. Respondenten medger att det är lätt att tänka i termer av lösningar när man 
tänker användningsfall, istället för som är tänkt, beskriva ett arbetssätt i allmänna ordalag 
utan att blanda in tekniska aspekter. Respondent B har en likstämmig uppfattning, men 
betonar att användningsfallet inte ska beskriva hur nånting ska göras utan vad man vill 
kunna göra. Bägge respondenterna ser användningsfall som en textmässig beskrivning. 
 
Respondent A ser syftet med användningsfall vara att skapa en gemensam syn mellan 
kund och utvecklare om vad som ska göras. Respondent B menar att detta ökar förståel-
sen för vad kunden vill att systemet ska göra. Respondent A anger även att använd-
ningsfall bidrar till klarare kommunikation mellan kund och utvecklare. Respondent B 
som har erfarenhet av andra kravinsamlingsmetoder menar att angreppssättet med 
användningsfall inte är något nytt. Även andra metoder bygger på att strukturera upp och 
dokumentera vad som ska göras. 
 
Respondent A menar att ett bra användningsfall karaktäriseras av att de är enkla och lätta 
att förstå för kunden. En förutsättning för detta anger respondenten är ett väl definierat 
huvudflöde och sedan alternativflöden som bygger på att ett flöde kan bytas mot ett 
annat. Mindre bra blir det när ett alternativflöde hänvisar till ett annat användningsfall. 
Detta leder ofta till missförstånd hos kunden. 
 
Båda respondenterna har genomgått Rational Softwares kravinsamlingskurs. Respondent 
A har även gått en svensk företagsanpassad variant för RUP som präglades av att vara 
inriktad på praktiska tillvägagångssätt där deltagarna genom olika case fick övning i att 
plocka ut aktörer och identifiera användningsfall. Detta genomfördes i ”workshopform” 
där man med hjälp av UML-notation först började rita upp ett användningsfallsdiagram 
för att få en översiktlig bild av aktörer och användningsfall där slutresultatet blev en 
användningsfallsmodell med korta beskrivningar av huvudflödet och några alternativ-
flöden för varje användningsfall angivna i punktform. Respondent B som enbart gått 
Rationals kurs anger att kursen mer gav en övergripande känsla av vad RUP handlar om 
då ingen del i kursen var speciellt inriktat för utvecklare. Respondenten tycker inte denne 
kommer i kontakt med RUP speciellt mycket i sitt arbete som utvecklare, möjligtvis det 
textmässigt beskrivna användningsfallen. 
 
Respondent A förklarar att det inte görs någon uppdelning mellan olika personer vad 
gäller kravinsamling och användningsfallsspecificering. Motivet till detta är att samma 
person är med hela vägen från själva kravframställningen till dess att kraven dokumen-
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teras i ett användningsfall. På detta sätt undviks att någon del missas. En fara kan visser-
ligen vara att man undermedvetet försöker styra kundens krav på ett sådant sätt att det blir 
bekvämt att detaljera i ett användningsfall. Respondent B har inte heller någon erfarenhet 
av att kravinsamlare och användningsfallsspecificerare varit uppdelat på två personer. 
 
Respondent A är av uppfattningen att användningsfallsspecificerandet teoretiskt hör 
hemma i RUP:s första faser. I verkligheten tenderar dock tyvärr detta att leva med under 
hela utvecklingsprocessen. Vad gäller förändringshantering säger respondenten att man 
arbetar på att bli bättre på att formellt fastställa tidpunkter då användningsfallen ska anses 
som klara. Förändring efter denna tidpunkt ska behandlas som s k ”change request”. 
Arbetsflödet som aktiviteter kring användningsfallsdefiniering faller, menar respondent 
A, är främst inom flödet Krav. Några absoluta gränser finns dock inte utan respondenten 
menar även att det kan förekomma under arbetsflödet Analys och Design. Respondenten 
tror att deras verksamhet vad gäller detta går ett steg längre än vad RUP anger. De invol-
verar även arkitekten under kravinsamlingen, detta ger då bättre kommunikation och 
onödigt många iterationer undviks. 

4.2.4 Arbetssätt för användningsfall 
Något fysiskt dokument som fungerar som underlag för användningsfallsspecificeringen i 
form av en kravspecifikation finns inte enligt respondent A i och med att kravinsamlare 
och specificerare är samma person. Input kan istället ses som den information som 
respondenten får presenterat i kommunikationen med kunden. När respondenten ska börja 
specificera ett användningsfall börjar respondenten vanligtvis med att skissa för hand på 
papper eller whiteboard. Även post-it lappar är användbara som lätt kan ändras och 
flyttas om. Mycket idéer kan tas från tidigare projekt då de system man utvecklar har 
samma grundstomme, d v s mycket är återanvändbart från tidigare utvecklade system om 
man bortser från kundspecifika delar. Någon mall för upprättandet finns inte utan det är 
individuellt för varje kravinsamlare. 
 
Formen för användningsfallen är enligt respondenten textmässig. Någon grafisk beskriv-
ning menar respondenten inte är meningsfull för deras syften då fokus ligger på att 
kunden ska förstå användningsfallen och då passar vanlig text bäst. När användnings -
fallen är klara lämnas dessa tillsammans med ett användningsfallsdiagram vidare till 
utvecklare. Återkommande problem som respondenten möter är att de ofta framkommer 
krav som är självklara för kunden men inte för specificeraren vilket ibland leder till 
obehagliga överraskningar. Däremot upplever respondenten ibland det svårt att avgöra 
var gränser mellan användningsfall går. Ibland upptäcks flöden mellan användningsfall 
som existerar men som inte finns beskrivet i något separat användningsfall. 
 
Granskningen av användningsfallen sker förutom kollegor emellan även genom att 
kunden verifierar dessa på kontinuerliga veckomöten där de upprättade användnings fallen 
redovisas. Problemställningar som respondenten söker svar på kring användnings falls-
modellering vänder sig ofta respondenten till erfarna kollegor som ha r stor kunskap kring 
dessa problemställningar. Prioriteringen av i vilken ordning användningsfallen ska reali-
seras görs enligt respondenten av kunden. Prioritering görs även av företaget för att 
minimera användningsfall med hög risk. En ambition man har är att först definiera upp 
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alla användningsfall först innan man börjar detaljera dem. I dagsläget anser respondenten 
att detaljeringen sker lite väl snabbt, koncentrerat på några få användningsfall. 

4.2.5 Analys/design utifrån användningsfall 
Designarbetet inleds med att de vid början av projekten har designmöten där man över-
gripande går igenom hur de tänker sig designen för de olika delarna  säger respondent B. 
Respondenten inleder sitt arbete med att läsa igenom det överlämnade användningsfallet 
för att få en övergripande förståelse för vad det går ut på. Därefter upprättar respondenten 
sekvensdiagram över hur respondenten tänker sig lösa det som användningsfallet är tänkt 
att utföra. Under tiden växer ett klassdiagram fram parallellt som man kodar. Det sker en 
växelvis samverkan mellan de olika aktiviteterna. 
 
Vad som respondenten upplever som svårt är när användningsfallen innehåller special-
uttryck eller branschtermer som är främmande för respondenten. Författaren till använd-
ningsfallet är ofta väl insatta i terminologin i och med att specificeraren är den som för 
dialogen med kunden vilket gör att det är lätt att rådgöra med specificeraren. Vanligt är 
det enligt respondenten att det som ter sig självklart för specificeraren av användnings -
fallet inte är lika klart för utvecklaren. 
 
Det datorstöd som respondenten använder sig av är Rational Rose. Det vore förstås önsk-
värt att ha en integrerad utvecklingsmiljö tillsammans med något modelleringsverktyg så 
att när man kodar en klass ritas den automatiskt in i klassdiagrammet och tvärtom. För 
tillfällen de ingen sådan integration utan man arbetar parallellt i två miljöer och för 
manuellt över uppgifterna mellan miljöerna. Ett uttalat mål är i alla fall enligt respon-
denten att alla ska använda samma utvecklingsmiljö så att utvecklingen sker på ett enhet-
ligt sätt. Detta för att olika delar ska kunna behandlas av olika utvecklare utan att någon 
specialkonfigurering av miljöerna behöver göras. 

4.3 Frontec 
I detta avsnitt redovisas det insamlade materialet från Frontec. 

4.3.1 Presentation av företaget 
Frontec är ett börsnoterat IT-konsultföretag med fokus på konsulttjänster inom elektro-
niska affärer, där deras specialisering ligger på integration. Frontec har en gemensam 
affärsidé för hela verksamheten och den syftar till att åstadkomma kundnytta genom att 
erbjuda ett stort utbud av tjänster och IT- lösningar där alla delar i kundernas verksamhet, 
organisation, processer och teknologi integreras. För ungefär 4 år sedan började Frontec i 
Luleå använda RUP som intern utvecklingsmetod. 

4.3.2 Kort presentation av respondenten 
Respondent C 
Kvinna, arbetar som teamledare samt innehar projektledande roll. Är utbildad civil-
ingenjör, maskiningenjör. Har arbetat på företaget i ca 12 år. 
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4.3.3 Allmänt om användningsfall 
Respondent C arbetar inte för tillfället med att upprätta användningsfall men har i tidigare 
projekt sysslat med detta. Sammanlagt uppskattar respondenten att denne arbetat med 
användningsfall i ca 3-4 år. Respondenten framställer ett användningsfall som en 
beskrivning av ett flöde i verksamheten. I den verksamhet som respondenten verkar i är 
det kunden som upprättar användningsfallen. Här menar respondenten att då använd-
ningsfallen är ett sätt för kunden att ge sin syn på ett flöde i verksamheten blir syftet med 
dessa att översätta flödena på ett sätt som för systemutvecklare gör flödet implemen-
terbart. Syftet med användningsfall anser respondenten då vara att den struktur som 
användningsfallen ger på ett flöde underlättar omformningen till något implementerbart. 
Vidare ser respondenten användningsfallen som ett sätt att kommunicera med kunden på 
ett sätt som både kunden och utvecklare förstår och som sedan kan följa med i hela flödet 
ända ned till exempelvis testfall, som bygger på användningsfallen. 
 
Styrkan med användningsfall och framförallt RUP menar respondenten ligger i det itera-
tiva angreppssättet. Korta iterationer där kunden snabbt kan se konkreta resultat, om än 
en liten del av systemet. Dessutom menar respondenten att man genom detta undviker 
många obehagliga överraskningar. Respondenten tycker att ett lyckat användningsfall 
karaktäriseras av att det ska vara ganska avgränsat så att det verkligen beskriver den 
tänkta händelsen. Vidare är färdigheten hos den som skriver användningsfall av stor 
betydelse då det är viktigt att dessa skrivs kort och koncist men ändå beskrivande. 
 
Respondenten har genomgått Rational Softwares utbildning i RUP och UML. Respon-
denten tycker att var kursen bra, trots att den ligger på en hög principiell nivå där mycket 
är tillrättalagt. I kursen arbetade man med ett case där det gick ut på att ur en textmassa ta 
ut användningsfall, scenario, analysera, och designa. Respondenten anser att fokus i 
kursen vad gäller användningsfall låg på den textmässiga framställningen som sedan 
analyserades grafiskt. 
 
Den erfarenhet som respondenten har är att i de projekt respondenten deltagit är det 
kunden som upprättar användningsfallen, måhända med benäget stöd från respondentens 
sida. Respondenten menar att i och med att kunden är den som skriver användningsfallen 
är vanligt text mest ändamålsenlig. UML-notation säger kunden ingenting. De utgår 
sedan ifrån textmassan för att omforma detta till ett användningsfallsdiagram. Respon-
denten kan tänka sig att det kan skilja sig om det rör sig om interna projekt, där UML kan 
uppfattas och förstås av alla inblandade. I dessa fall kan respondenten mycket väl tänka 
sig att man jobbar först grafiskt och sedan omsätter detta. 
 
På frågan om det är en och samma person som upprättar krav och användningsfall svarar 
respondenten att detta i deras fall går hand i hand. De hjälper kunden att ta fram använd-
ningsfallen. Av det följer att man samtidigt hjälper dem att ta fram kraven. Hos kunden 
kan det vara olika personer som ser olika krav. Respondentens uppgift är att se helheten, 
att se var luckorna finns och var delar inte hänger ihop. Respondenten menar att av detta 
följer att någon särskild kravspecifikation i dokumentform inte upprättas. Man börjar 
definiera användningsfall med en gång. Däremot menar respondenten att det är vanligt at t 



Empiri 

 31

man gör någon form av förstudie där man på en hög nivå identifierar det system man vill 
ha. 
 
Det arbetsflöde, inom varje fas av RUP:s fyra definierade faser, där upprättandet av 
användningsfall företas,  anser respondenten, är  främst under flödet Krav men även i 
flödet för Analys och Design. Vad gäller faserna är det naturligt nog i de första faserna 
som detta arbete är som intensivast. Däremot kan användningsfallen under hela utveck-
lingscykeln komma att förändras i den meningen att man beskriver dem mer ingående. 
Däremot lägger man inte till ytterligare funktionalitet efter att man en gång betraktat dem 
som klara. 

4.3.4 Arbetssätt för användningsfall 
När ett användningsfall upprättas finns det enligt respondenten inte någon speciell mall 
eller enhetligt struktur. Det som respondent C brukar göra är att börja fundera över vad 
som är normalflödet i användningsfallet. Att tänka i banor av ”Vem gör vad?”, ”Vad 
görs?”. Man beskriver olika ingångs- och star tvärden, vad som triggar igång 
användningsfallet och eventuella uthopp om det kan vara så att man fortsätter i något 
annat användningsfall. Till detta beskrivs även olika alternativflöden till huvudflödet. 
Någon uttalad teknik för hur detta går till anser respondenten dock inte att det finns. 
Respondenten menar att mycket tankeverksamhet går åt att tänka ut var gränser går för 
användningsfallet då det ju inte är meningsfullt att beskriva hela verksamheten i ett enda 
användningsfall. Inte sällan upptäcker respondenten att när man börjar specificera ett 
användningsfall så upptäcks det att det egentligen är två. Man måste då bryta upp 
användningsfallet. 
 
Respondenten tycker emellertid att en ansats som visat sig vara framgångsrik är att i 
planeringsstadiet av ett projekt ha en Workshop. Kunden, systemarkitekt, projektledning, 
designer och utvecklare samlas till en uppstart under några dagar. Under dessa dagar 
jobbar man intensivt med att ”spåna fram” vilka huvudanvändningsfall som finns. Detta 
leder till att dra upp de stora ramarna kring hur man ska jobba. Sedan är detta ett utmärkt 
tillfälle att introducera kunden för hur användningsfallen ska skrivas och sätta upp rikt-
linjer för projektet. 
 
Ett annat lyckat grepp som respondenten anger är att, när kund en specificerat alla 
användningsfall, gå igenom dessa med kunden tillsammans med de personer som varit 
med vid kravställningen och de som kommer att jobba med analys och design. Detta är 
naturligtvis beroende på storleken på systemet. Vid en sådan genomgång menar respon-
denten att man kan upptäcka luckor, saker som respondenten tolkat på ett sätt men 
kunden på ett annat. Detta har visat sig vara ett bra sätt att täcka in alla krav. Genom-
gången fungerar även som ett medel för att förankra att båda parter har samma bild över 
vad systemet ska kunna göra. 
 
I och med att kunden introducerats i hur användningsfallen ska skrivas brukar kunden 
upprätta användningsfallen relativt självständigt. Viss hjälp och stöd krävs trots allt från 
respondentens sida. Det kan naturligtvis, menar respondenten, variera bland personerna 
hos kunden hur bra beskrivningen görs. En del fattar direkt medan andra behöver väg-
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ledning. Själva textbeskrivningen av användningsfallen skrivs som vanliga Word-doku-
ment. För att beskriva olika diagram, exempelvis användningsfallsdiagram, använder 
respondenten Rational Rose. 
 
Det som är avgörande enligt respondenten för när ett användningsfall är klart är när 
användningsfallet gåtts igenom med kunden och samsyn uppnåtts kring användnings -
fallet. Respondenten upplever inte att förmågan att hitta alla alternativflöden till använd-
ningsfallen är någon avgörande faktor för när ett användningsfall är att betrakta som 
färdigt. I och med att det är kunden som specificerar alternativflöden, de kan verksam-
heten bäst, vet kunden rätt väl vilka alternativflöden som finns för varje användningsfall. 
 
När sedan beskrivningarna är klara sker inte någon fysisk överlämning till dem som ska 
realisera användningsfallen. Istället förklarar respondenten att de vid vissa specifika 
tidpunkter publicerar information via webben så att alla kan komma åt och läsa infor-
mationen. Granskningen av att det krav som fångades genom användningsfallen är rim-
liga görs enligt respondenten främst genom dialog med kunden. Någon formell krav-
granskare som har kravgranskning som huvudsaklig sysselsättning finns inte men natur-
ligtvis sker det någon form av löpande granskning av informell karaktär kollegor emellan. 
 
Har respondenten frågor av mer principiell karaktär kring användningsfall har de möjlig-
het att via sitt intranät få tillgång till något de kallar Kompassen. Via Kompassen finns en 
direktkoppling till RUP-online. Vad gäller prioritering av användningsfall anger respon-
denten att de försöker dela upp hela utvecklingscykeln i ett antal iterationer. Prioritering 
görs på så sätt att de användningsfall som bedöms som mest kritiska behandlas i de första 
iterationerna. Det som realiseras är inte hela användningsfallet utan kanske huvudflödet + 
möjligtvis något alternativflöde. På detta sätt kan, enligt respondenten, arkitekturen veri-
fieras. 

4.3.5 Analys/design utifrån användningsfall 
Respondent C berättar att den RUP-adaption som företaget använder innebär att de som 
arbetar med analys och design bearbetar användningsfallen vidare för att producera en 
textmässig klassbeskrivning. Beskrivningen överförs sedan till en analys- och design-
modell. Hur pass detaljerade klassbeskrivningarna är beror till stora delar på hur pressat 
tidsschemat är. Är det ont om tid görs oftast väldigt detaljerade beskrivningar som kan 
ses som programmeringsunderlag.  
 
Respondenten anger att implementatörerna har som utgångspunkt för sitt arbete dels den 
textmässiga klassbeskrivningen, dels publiceras användningsfallsdiagram, analysmodell 
och designmodell ut så att de har tillgång till dessa. Det innebär enligt respondenten att 
implementatörerna kan gå in i Rational Rose och se hur flödet ser ut förutom att de har 
den textmässiga beskrivningen. Vidare menar respondenten att det kan skilja mellan olika 
implementatörer. Vanligt är att de har en implementatör som enbart arbetar med använ-
dargränssnitt. Denna person har nära kontakt med kunden och för i princip en kontinu-
erlig dialog med denne. 
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5 Analys 
I detta kapitel förklaras den analys vi har gjort utifrån den empiri och teori vi har 
införskaffat oss. Analysen är uppdelad per tema. Vi har i analysen valt att inte analysera 
den fråga som handlar om utbildning (bilaga 2, fråga 6) då vi anser att den faller utanför 
ramen för vår forskningsfråga. 

5.1 Allmänt om användningsfall 
Ett användningsfall anger Kruchten (2001) som en serie händelser som utförs inom ett 
system där resultatet innebär att en aktör upplever att ett värde har uppnåtts genom 
händelsesekvensen. Respondent A förklarar användningsfall som ett arbetsflöde i ett 
system där man har ett mål med vad man vill utföra. Respondenten menar även att det 
fungerar som ett medel för kommunikation mellan utvecklare och kund för att uppnå 
samsyn över systemet. Respondent B ser användningsfall som en textmässig beskrivning 
av vad användaren vill göra med systemet och betonar att det inte ska beskriv a hur 
någonting ska fungera utan vad som ska göras. Respondent C ser däremot i första hand 
användningsfall som ett sätt för användaren att ge sin syn på ett flöde i verksamheten. 
 
Syftet med användningsfall menar Eriksson och Penker (1998) är att ge en tyd lig 
beskrivning över vad systemet ska göra. Användningsfall ska även påvisa och beskriva 
systemets funktionella krav. Testningen av systemet har även koppling till användnings -
fallen i det att dessa utgör själva underlaget för testningen där de uppställda klasserna kan 
spåras tillbaka till användningsfallen. Respondent A ser syftet med användningsfall dels 
som ett stöd för gränsdragning med kunden över vad som ska göras och dels som ett 
verktyg att användas i processens senare skeden. För respondent B går syfte och defini-
tion ihop då respondenten ser syftet vara att tjäna som en första kontakt med kunden och 
vad denne vill ha utfört med systemet. Respondenten tycker vidare att användningsfallens 
syfte även är att ge en struktur över vad som ska göras. Respondent C betonar använd-
ningsfallens kommunikativa kvalitéer i de att användningsfallen enkelt kan förstås av 
både utvecklare och kund rakt igenom hela processflödet. 
 
Cockburn (2001) menar att välskrivna användningsfall kännetecknas av att de är lätta att 
läsa och förstå. Tempusformen som de skrivs i ska hållas konsekvent genom hela 
användningsfallet. Cockburn hävdar även att formuleringen av användningsfallen ska 
präglas utifrån omfånget på systemet, vem som är de primära aktörerna och på vilken 
nivå som målet ligger. Respondent A anger, utifrån sin betoning på kommunikation med 
kunden, att bra användningsfall utmärks av att kunden med lätthet kan förstå dem. 
Respondent C vill å andra sidan betona färdigheten hos författaren av användningsfallen 
med att formulera och beskriva användningsfall. Att beskrivningen blir väl avgränsad, 
kort och koncis. Respondenten lyfter även fram betydelsen att användningsfallet är väl 
definierat och att det beskriver den tänkta händelsen. 
 
Vad gäller uppdelningen av kravinsamlandet hos kunden och upprättandet av använd-
ningsfallen uppger Respondent A att insamlandet och upprättandet alltid görs av en och 
samma person. Detta får enligt respondenten till följd att något kravdokument inte upp-
rättas speciellt för de funktionella kraven. Kruchten skriver att kraven enligt RUP samlas 
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i ett dokument där kundens krav specificeras. Utifrån dessa önskemål definieras sedan 
användningsfall och användningsfallsmodeller. Rollen som enligt RUP ansvarar för detta 
är systemanalytiker och upprättandet av användningsfallen görs av användningsfalls-
specificeraren. Samstämmigt för samtliga respondenter är att någon fysiskt uppdelning 
mellan olika personer vad gäller kravinsamling och användningsfallsspecificering inte 
existerar. Respondent A ser fördelen med detta i det att samma person är med hela vägen 
från det att krav ställs till det att det dokumenteras i ett användningsfall. Respondent C:s 
erfarenhet är att användningsfallen i första hand upprättas av kunden och dennes 
användare. Styrkan i detta ser respondenten i det att det är dessa som kan verksamheten 
och därmed lämpar sig bäst att beskriva användningsfallen. 
 
Av RUP:s fyra faser är enligt Kruchten aktiviteterna kring upprättandet av användnings -
fall intensivast i de två första faserna. Specificeringen av användningsfallen utförs under 
arbetsflödet Krav. Respondent A och C anger att användningsfallsspecificeringen utförs 
först och främst i arbetsflödet krav men även att aktiviteten går in på arbetsflödet Analys 
och Design. Respondent A menar att för att undvika onödigt många iterationer involveras 
även arkitekten i kravinsamlingen, något som respondenten ser som ett avsteg från vad 
RUP anger. Respondent C menar visserligen att användningsfallen är med genom hela 
processen och kan komma att förändras men ingen ny funktionalitet läggs till när väl ett 
användningsfall blivit betraktat som klart. 

5.2 Arbetssätt för användningsfall 
Arbetssättet med att ta fram ett användningsfall, menar Eriksson och Penker (1998), tar 
sin början med att identifiera de aktörer som samverkar med systemet. Detta tydliggör 
vilka olika delar som har intresse av att interagera med systemet. 
 
Respondent A förklarar att i och med att denne utför både kravinsamling och kravspeci-
ficering finns ingen funktion med att upprätta någon traditionell kravspecifikation. 
Användningsfallen arbetar respondenten fram utifrån kommunikationen med kunden. 
Respondent C är även av den uppfattningen och menar att det just är i användningsfallen 
som kraven beskrivs utifrån ett visst flöde. Respondenten börjar med att fundera över vad 
som är normalflödet i användningsfallet. Till hjälp för att beskriva normalflödet, menar 
respondenten, är att ställa sig frågorna ”Vem gör vad?” samt ”Vad görs?”. Efter att 
normalflödet är formulerat beskrivs tänkbara alternativflöden till detta. En betoning som 
respondent C gör är att tänka igenom var gränsen går för det aktuella användningsfallet så 
att det inte blir för stort utan är väl avgränsat. 
 
Som hjälpmedel vid upprättandet av användningsfall uppger respondent A att skisser görs 
med papper och penna över tänkbara användningsfall utifrån kontakten med kunden. 
Parallellt med detta används whiteboardtavla där identifierade användningsfall noteras. 
Även post- it lappar är användbara tillsammans med whiteboardtavla. Gemensamt för 
respondenterna är att de uppger att de inte följer några guidelines, någon mall eller utar-
betad teknik, för att arbeta fram användningsfall. I linje med detta ligger studien av Cox 
och Phalp (2000) som visar att uppsatta riktlinjer för användningsfallsbeskrivningar inte 
nödvändigtvis ger bättre beskrivningar. 
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Cockburn (2001) betonar vikten av att innan användningsfallen detaljeras så bör först alla 
användningsfall översiktligt identifieras. Gången är att först se vilka aktörer som är 
inblandande i användningsfallet, därefter beskriva huvudflödet och tänkbara alternativ-
flöden till detta. Både respondent A och C uppger att de arbetar enligt denna princip. 
Respondent A menar dock att det alltför ofta händer att det detaljeras för snabbt men at t 
ambitionen är att först arbeta brett. Båda respondenterna ger uttryck att textflödena byggs 
upp genom att se vilka aktörer som finns, vilka ingångsdata som krävs, vad som sätter 
igång användningsfallet, dess huvudflöde samt alternativflöden.  
 
Att använda datorstöd vid utformningen av användningsfall kan i vissa fall skapa 
begränsningar för den som ska utforma användningsfallen skriver Cockburn. Med detta 
menar Cockburn att många frestas att ersätta användningsfallstext med sekvensdiagram 
av den enda anledningen att datorverktyget ger stöd för detta. I samband med specifice-
ringen anger både respondent A och C att när de upprättar användningsfall görs detta i 
första hand textmässigt som vanliga textdokument i exempelvis MS Word. I de fall 
grafisk notation kommer in är när de upprättar användningsfallsdiagram för att få en 
överblick över själva systemet. Kruchten (2001) förordar Rational Rose som utvecklings-
verktyg när RUP används som process då detta stöder modeller som är definierade i 
UML. Samtliga respondenter uppger att de använder Rational Rose, om än i varierande 
grad. Respondent A säger att den information som skapas under upprättandet av använd-
ningsfall skrivs ut i pappersform och lämnas fysiskt över till rollerna för analys och 
design. Respondent C anger att de lagrar informationen digitalt för att senare hämtas av 
efterföljande roller. 
 
Ett av de problem som Lilly (2000) tar upp vid användningsfallsmodellering är att 
systemgränsen är oklar vilket får till följd att för många användningsfall identifieras. 
Vidare menar Tallungs (2003b) att användningsfall ofta beskrivs som lösningar istället 
för att skildra behov. Respondent A menar dock att det är ofrånkomligt att detta händer, 
inte minst i kommunikationen med kunden hävdar respondenten att det ibland är nödvän-
digt för att kunden ska kunna bilda sig en uppfattning om det tänkta systemet. Respon-
denten menar även att krav som är självklara för kunden men inte för respondenten lätt 
kan förbises och komma som obehagliga överraskningar i senare skeden. Respondent C 
menar att svårigheten att inte täcka in alla krav kan elimineras genom att tillsammans 
med kunden gå igenom alla definierade användningsfall.  
 
Både respondent A och C pekar på nödvändigheten att fundera kring gränsdragningen för 
ett användningsfall. Responden A ger uttryck för att användningsfallen kan bli för få och 
stora då man inte sällan hittar nya användningsfall inuti användningsfall. Detta kan 
exempelvis inträffa i samband med beskrivningen av alternativflöden. Ett annat problem 
som respondent A säger är svårigheten att veta var gränsen mellan användningsfall går. 
Med detta menar respondenten att det ibland dyker upp flöden mellan användningsfallen 
som inte finns beskrivna i egna användningsfall. Flöden som existerar men som är svåra 
att fånga i termer av användningsfall. Även respondent C ger uttryck för svårigheten att 
se gränserna mellan användningsfall. Det visar sig ofta vid beskrivningen av ett använd-
ningsfall att det i själva verket består av två fall som måste brytas upp. 
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En annan fallgrop som Lilly pekar på är att användningsfallen aldrig blir färdiga. 
Respondent A säger att genom att det sker en kontinuerlig kommunikation med kunden 
så betraktar de användningsfallen som klara när bägge parter är överens om vad använd-
ningsfallet ska göra. Något som respondenten inte upplever som någon svårighet. 
Respondent C är även inne på samma linje. När användningsfallen gåtts igenom med 
kunden och respondenten ser att sin tolkning överensstämmer med kundens är använd-
ningsfallet att betrakta som färdigt.  
 
Att få vetskap om kraven tolkats rätt, menar Kruchten, sker i kravflödet genom att krav-
granskare verifierar kraven. De bör finnas olika typer av kravgranskare. Då varje gransk-
ning har sitt eget syfte genomförs ett antal olika granskningar under arbetsflödet. 
Respondent A ger uttryck för att rollen som kravgranskare spelas även av kravinsamlare 
och att granskning sker av varandras användningsfall men verifiering sker även i 
kommunikationen med kunden. Respondent C är av samma uppfattning oc h menar att det 
i första hand är kunden som tillhandahåller information, om det skulle saknas sådan, för 
att kunna upprätta ett användningsfall. 
 
Vad gäller icke-funktionella krav som inte kan beskrivas i användningsfall menar 
Kruchten att dessa istället dokumenteras i separata specifikationer som komplement till 
den övriga kravbeskrivningen. Samtliga respondenter menar på att de krav som inte 
lämpar sig att beskrivas i användningsfall oftast är hänförliga till icke-funktionella krav 
som exempelvis tillgänglighet och prestanda. Respondent A menar att dessa typer av krav 
ställs både av kunden men även från systemutvecklarens sida. Specificeringen och doku-
menteringen av dessa krav görs i textdokument. 
 
RUP-online (material tillgängligt via Internet eller cd) och litteratur utgivna av Rational 
Software skriver Kruchten är exempel på medel för att höja kompetensen inom RUP och 
användningsfallsmodellering. Respondent A anger framförallt erfarna kollegor som den 
främsta tillgången att få svar på frågor. Respondent C säger sig däremot flitigt använda 
sig av RUP-online där enligt respondenten mycket kunskap finns att hämta. 
 
Möjligheten att tidigt i processen upptäcka och eliminera risker är enligt Kruchten en 
fördel som det iterativa arbetssättet ger och som är en av grundtankarna med RUP. 
Respondent A säger att prioriteringen av användningsfall styrs utifrån vad kunden vill ha 
ut av systemet. Användningsfall med hög risk prioriteras först för att tidigt kunna 
utvecklas så att tid kan ägnas åt testning av dessa. Respondent C menar att de prioriterar 
de kritiska användnings fallen i de första iterationerna för att verifiera arkitekturen och se 
att systemet fungerar. 

5.3 Analys/design utifrån användningsfall 
Kruchten (2001) skriver att syftet med arbetsflödet Analys och Design är att översätta 
kraven till en specifikation som beskriver hur systemet ska implementeras. Analys -
modellen ska beskriva systemet ur ett idealperspektiv där man bortser ifrån icke-funktio-
nella krav och begränsningar i implementationsmiljön. Respondent B anger att innan det 
konkreta användningsfallet erhålls föregås detta av ett designmöte som hålls i början av 
projektet. Där upprättas riktlinjer för hur designen ska se ut. Utifrån den textmässiga 
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beskrivningen av användningsfallet börjar respondenten, när denne förstått vad flödet går 
ut på, skissa på en lösning med hjälp av sekvensdiagram. Kruchten skriver vidare att i 
designmodellen förfinas analysen och fokus sätts på att optimera systemets design sam-
tidigt som alla krav täcks. Utifrån analysmodellerna förklarar respondent B att kodning 
görs parallellt som klassdiagrammet växer fram. Utifrån att kraven under utvecklings-
cykelns gång kan förändras menar respondent C att arbetet görs växelvis mellan dessa 
delar. Respondenten anger att de producerar en textmässig klassbeskrivning ur använd-
ningsfallen som omformas till en analys- och designmodell. 
 
Om det i arbetet med realiseringen av användningsfall uppkommer frågeställningar kring 
ett användningsfall som kräver ett svar för att implementationen ska kunna göras uppger 
responden B och C att de för en dialog med den som upprättat användningsfallet. 
Respondent B menar att det rör sig ofta om specialuttryck som för kunden är självklara 
men är okända för respondenten. I och med att specificeraren av användningsfallet har 
fört en när dialog med kunden så är kravinsamlaren oftast insatta i vokabulärens inne -
börd. Respondent C menar samma rutin gäller för dem men att skillnaden i respondent 
C:s fall är att det är kunden som skriver användningsfallen och följaktligen är det med 
kunden som implementatören söker svar på oklarheter. 
 
Exempel på datorstöd som Kruchten nämner som lämplig för att fånga, hantera och visa 
modeller är programsviten Rational Rose. Programvaran erbjuder stöd för design- och 
kodsynkronisering för olika programmeringsspråk och skapar valfrihet att välja hur 
systemet ska utvecklas, utifrån kod eller design eller både och. Det datorstöd som 
används vid realisering av användningsfall uppger samtliga respondenter att de använder 
Rational Rose. Däremot skiljer sig sättet och omfattning av hur programvaran används. 
Respondent B uppger att programmet används för att upprätta olika typer av diagram 
utifrån användningsfallen. Däremot förekommer ingen koppling eller integrering mellan 
diagrammen så att en ändring i ett diagram får genomslag i ett annat. Synkronisering 
mellan delarna sköts enligt respondenten helt manuellt. Ett uttalat önskemål är enligt 
respondent B att sträva efter en mer integrerad utvecklingsmiljö. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet inleds med en diskussion om resultatet från analysen, sedan ges en redogörelse 
för de slutsatser som vi dragit utifrån den empiri som vi samlat in och den teori som vi 
tidigare redogjort för. En slutdiskussion med reflektioner över studien och förslag på 
framtida forskning avslutar kapitlet. 

6.1 Diskussion 
Som vi redogjort för under analysavsnittet har vi funnit att den beskrivning som teorin 
gör kring användningsfall, d v s vad ett användningsfall är och syftet med användnings -
fallsmodellering, väl stämmer överens med våra respondenters uppfattning. Under inter-
vjuerna har vi uppmärksammat att respondenterna identifierar ett användningsfall som en 
ren textmässig beskrivning. Denna fokusering på en textmässig form går att återfinna från 
teori inom den s k Agile-rörelsen. Under arbetets gång och i samtalet med respondenterna 
har även vi själva kommit att dela denna uppfattning om vad ett användningsfall är och 
dess syfte. Vi tycker emellertid att det är förvånande att förhållandevis lite fokus sätts just 
kring detta i litteraturen kring UML, där användningsfallmodellering har sin formella 
hemvist. 

6.1.1 Utformning 
Stor enighet har funnits bland respondenterna att användningsfall ska tjäna som ett medel 
för att specificera vad ett system ska kunna genomföra och vilka krav som ställs på 
systemet. Beskrivningen ska vara utformad på ett sådant sätt att alla inblandade snabbt 
kan sätta sig in i och förstå vad användningsfallen beskriver. Användningsfallen ska såle -
des utgöra den kommunikationskanal som systemutvecklare har att arbeta med vid krav-
insamlingen. För att lyckas med detta är kommunikationen mellan systemutvecklaren och 
kunden av stor betydelse. För att missförstånd och oklarheter i så liten grad som möjligt 
ska uppstå är det därför viktigt att kommunikationen, d v s beskrivningen av använd-
ningsfallen, görs på ett sådant sätt att kunden utan förkunskaper kring begrepp och nota-
tionssätt kan förstå innebörden i användningsfallet. Med detta i åtanke blir då den text-
mässiga formen ett naturligt val. 
 
Vi har även funnit att användningsfall i de sammanhang som vi undersökt inte görs 
utifrån en separat upprättad kravspecifikation beroende på att både kravinsamlingen och 
användningsfallsspecificeringen utförs av en och samma person. Detta gör att kraven 
identifieras direkt i dialogen med kunden. Vår tolkning av RUP:s sätt att se på detta är att 
användningsfallen just är de artefakter som specificerar kraven. 
 
Vi har observerat att i och med att textmässig beskrivning av användningsfall förstås av 
alla medför detta ett mervärde till hela utvecklingsprocessen. God kommunikation menar 
vi utgör en viktig del i det att information behålls konsistent och tillför därför ytterligare 
mervärde åt processen. 

6.1.2 Svårigheter kring användningsfallsmodellering 
Många av de problem som teorin beskriver har vi fått beskrivna av våra respondenter. 
Som exempel kan nämnas faran att i modelleringen tänka i ”hur-lösningar” istället för att 
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fokusera beskrivningen på vad som systemet ska göra. Ett annat exempel kan vara 
svårigheten med att identifiera var systemgränsen går. Detta leder som vi ser det till att 
för många användningsfall identifieras och översiktligheten över vad systemet ska göra 
försämras. En annan svårighet som uttryckts bland respondenterna är att även om man 
har väl definierade användningsfall upptäcks ibland flöden mellan dessa som man inser 
finns men som är svåra att beskriva i separata användningsfall. 
 
Både teorin och våra respondenter ger uttryck för vikten av att vid användningsfalls-
modelleringen först arbeta brett innan man börjar detaljera varje separat användningsfall. 
Vi har dock funnit omständigheter som påverkar arbetssättet på så vis att ett användnings-
fall, när det identifieras, utformas och detaljeras färdigt innan nästa identifieras. Exempel 
på detta har vi märkt är krav på snabba realiseringar av olika delar av systemet från 
kunden. Andra faktorer kan vara att utvecklarna snabbt vill realisera och testa delar av 
systemet som är behäftade med höga risker för att undvika obehagliga överraskningar 
eller förseningar längre fram i processcykeln. Här menar vi finns motstridande intressen 
som är svåra att tillgodose samtidigt. Vi håller med den del av teorin som förespråkar ett 
brett angreppssätt för att öka den övergripande förståelsen. Å andra sidan ger det iterativa 
arbetssättet uttryck för nödvändigheten att tidigt eliminera risker, något som även vi kan 
instämma i. De båda ambitionerna kan kanske tyckas oförenliga men vi tror att det hand-
lar mer om att ha en medvetenhet kring detta än att praktiskt kunna kombinera ihop syn-
sätten. 
 
En annan svårighet som en av respondenterna uppgav är att när användningsfallen är upp-
rättade och detaljerade så har kunden trots den textmässiga formen svårt att förstå vad 
beskrivningen går ut på. En omständighet som även teorin anger som en fara. Här har en 
av respondenterna som hamnat i en sådan situation framgångsrikt lyckats få kunden att 
förstå användningsfallen genom att bryta ner varje användningsfall på så sätt att all text 
förutom rubrikerna togs bort varpå ny genomgång av användningsfallen gjordes till-
sammans med kunden. Detta räckte för att kunden skulle förstå framställningen. När väl 
förståelsen fanns kunde den borttagna texten åter sättas på plats och man kunde arbeta 
vidare. 
 
Vi har i vår empiriska undersökning funnit att upprättandet av användningsfall antingen 
kan göras av specificerare självständigt utifrån en kommunikation med kunden eller att 
kunden själv, med benägen hjälp från kravspecificerare, skriver användningsfallen. Ett 
bekymmer menar en respondent är att i de fall där kunden inte är inblandad vid upp-
rättandet av användningsfallen förbises lätt krav som är självklara för kunden men inte 
för specificeraren. 

6.1.3 Belysa framtagandet av användningsfall 
I vår empiriska studie hade vi förväntat oss att det inom varje organisation skulle finnas 
någon form av fördefinierad mall eller struktur för hur specificering av användningsfall 
skulle gå till även om det skiljde sig från företag till företag. Vi fann dock att alla respon-
denter i de undersökta organisationerna gav uttryck för att någon specifik teknik att göra 
användningsfall inte användes. Denna empiriska iakttagelse får i någon mån stödja den 
teori som vi funnit i det att Cox och Phalp  (2000) hävdar att de av CREWS uppställda 
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riktlinjerna eller guidelines för framtagandet av användningsfallsbeskrivningar inte har 
någon märkbar betydelse. Det vi fann vanligt var att arbeta utifrån begreppen kring vad 
ett användningsfall är och dess syfte. Brukligt var att börja med att arbeta med att identi-
fiera systemgränsen för systemet och de användningsfall som faller inom denna. 
Användningsfallen arbetas fram genom att först försöka beskriva ett normalflöde och 
därtill hörande alternativflöden. 

6.1.4 Praktiska tillvägagångssätt 
Som berörts tidigare har vi sett exempel på två huvudsätt att pr aktiskt gå tillväga för att 
upprätta användningsfall. Antingen kan systemutvecklare genom kommunikation med 
kunden specificera användningsfallet eller så skriver kunden själv, med hjälp från 
systemutvecklaren, användningsfallen. Vi kan notera att teorin inte ger någon vägledning 
i frågan om vem som ska upprätta användningsfallen. Vi kan se fördelar och nackdelar 
med bägge varianterna. Vi tror att då användningsfallen upprättas av systemutvecklaren 
som är väl förtrogen med användningsfallets funktion och form så produceras bättre och 
högre kvalitet på användningsfallen i så motto att vi tror att de bli mer lättlästa, koncisa 
och beskrivande. En nackdel kan vara att systemutvecklaren hela tiden måste tolka den 
verksamhet som kunden beskriver. En risk i detta menar vi är att dolda men väsentliga 
krav lätt förbises. En vinst med att kunden själv skriver användningsfallen tror vi kan 
vara att antalet användningsfall begränsas samt att risken för att krav förbises är mindre. 
Detta då kunden är den som känner till verksamheten bäst och därmed även bör vara 
lämpligast att beskriva densamma. Avigsidan med detta synsätt tror vi kan ligga i det 
faktum att användningsfallens verbala kvalité blir ojämn. Detta eftersom kunden kan vara 
ovan att uttrycka sig verbalt på det sätt som tjänar användningsfallens syfte bäst. 
 
Vad gäller andra praktiska tillvägagångssätt har vi sett att oavsett vilken av de varianter 
som beskrivits ovan som väljs är ett vanligt sätt att modellera att manuellt med papper 
och penna skissa fram tänkbara användningsfall. Vi har noterat att whiteboardtavlor där 
användningsfall som upplevs hamna inom systemgränsen kan noteras, begrundas över 
tiden och enkelt kan raderas. Även s k post- it lappar används flitigt tillsammans med 
whiteboardtavla där lapparna lätt kan flyttas runt på tavlan, ändras och kompletteras med 
handskrivna noteringar. Även om teorin inte rekommenderar några praktiska verktyg så 
är vi inte förvånad att så många verkar välja att arbeta just på detta sätt. Det tror vi har att 
göra med att sökandet av användningsfall och systemgräns är en process över en tids-
period där just de nämnda redskapen på ett bra sätt stöder ett sådant arbetssätt. En white-
boardtavla med post-it lappar som många kan gå förbi, begrunda, göra ändringar, samt 
kompletteringar är kvalitéer som för processen med att identifiera användningsfall framåt. 
 
Ett ytterligare arbetssätt har varit att i början av projektet samla kunden tillsammans med 
systemarkitekt, projektledning, utvecklare och designer till en form av uppstart under ett 
par dagar. Under ett sådant tillfälle spånas tänkbara huvudanvändningsfall gemensamt 
fram. Tanken är att lättare kunna se huvudanvändningsfall och ifall de behöver brytas upp 
i flera mindre användningsfall. En sådan workshop hjälper på så vis till att dra upp 
ramarna för hur arbetet ska bedrivas. Åter igen kan vi konstatera att rekommendationer 
av ovan nämnda slag inte finns att hitta i teorin vilket kan förefalla något märkligt. Att 
samla, om än inte alla i ett projekt så i alla fall representanter för olika intressenter, i ett 
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projekt och gemensamt skapa en form av vision och förståelse kring vad som ska utföras 
tror vi kan vara värdefullt och betydelsefullt för projektets utgång. 
 
Ett framkomligt tillvägagångssätt när kunden inte förstår användningsfallen är att bryta 
ner varje användningsfall på så sätt att all text förutom rubrikerna tas bort varpå ny 
genomgång av användningsfallen görs tillsammans med kunden. 
 
Slutligen har vi funnit att ett bra angreppssätt för att hitta användningsfall och aktörer har 
varit att respondenterna ofta ställer frågan ”Vem gör vad?” för att identifiera involverade 
aktörer och ”Vad görs?” för att hitta användningsfallen. 

6.2 Slutsatser 
De slutsatser vi redovisar nedan grundar sig på vår forskningsfråga som lyder enligt 
följande: 
 
Hur utformas användningsfall, så att dessa skulle kunna ge mervärde för utvecklings-
processen? Vilka svårigheter finns relaterade till framtagningen samt varför uppstår dessa 
och hur skulle de kunna undvikas? 
 
I denna undersökning har vi sett att användningsfall utformas på följande sätt: 
 

• De uttrycks och utformas i första hand som textmässiga beskrivningar 
• Beskrivningen sker genom kontinuerlig dialog med kund en 
• Riktlinjer eller guidelines används inte som utgångspunkt eller stöd för utform-

ningen. 

6.2.1 Mervärde 
Det som skulle ge ett mervärde för utvecklingsprocessen är att textmässiga beskrivningar 
ger bättre kommunikation då detta är ett förfaringssätt som alla kan ta till sig och förstå 
och tid behöver inte ägnas åt inlärning av nya beskrivningssätt. 
 
En slutsats som vi dragit utifrån det som sagts ovan är att användning av grafiska 
beskrivningar, i kommunikationen mellan systemutvecklare och kund för att nå samsyn 
kring vad ett system ska utföra, troligtvis inte är lämpligt. I dessa situationer förefa ller 
grafiska notationer möjligen som överskattade och lämpar sig sannolikt bäst för att ge 
överblick över systemet systemutvecklare emellan. 

6.2.2 Svårigheter 
De svårigheter vi funnit är bl a risken att i beskrivningen av användningsfallet uttrycka 
sig i lösningar istället för att fokusera på vad systemet ska göra. En förklaring till varför 
detta uppstår ser vi i den omständighet att uppdraget från kunden ofta ses, och inte heller 
sällan uttrycks, som en problemställning. Ett konkret problem som behöver en konkret 
lösning. 
 
En annan svårighet vi observerat är vanskligheten med gränsdragningen för vad som 
innefattas i ett användningsfall. Källan till detta dilemma är möjligtvis att alla använd -
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ningsfall inte identifierats, vilket i sin tur leder till för stora och alltför omfattande 
användningsfall. 
 
Svårigheter uppstår även i det att osynliga, dolda men avgörande krav inte dokumenteras 
i de fall där systemutvecklaren författar användningsfallen. Detta har vi erfarit beror på 
att kommunikationen mellan kund en och systemutvecklaren brister på så vis att kunden 
tar krav för självklara och missar att kommunicera fram dessa till systemutvecklaren 
eller, om man så vill, misslyckas systemutvecklaren att fånga dessa krav från kunden. 
 
Ett återkommande dilemma vi noterat är att hantera flöden mellan användningsfall som 
faller utanför beskrivningen av de enskilda användningsfallen men som ändå finns där 
och är svåra att dokumentera. Anledningen till detta är att utvecklaren har svårt att kon-
kret peka på vad flödet består av. Man har mer en stark känsla för att flödet finns där men 
svårt att precisera detsamma. 

6.2.3 Tänkbara åtgärder 
Ett lämpligt tillvägagångssätt vi funnit, för att komma till rätta med dilemmat att kunden 
inte förstår användningsfallen, är att bryta ned de detaljerade användningsfallen på så vis 
att all text förutom rubrikerna i beskrivningen tas bort. Att därefter tillsammans med 
kunden gå igenom de avskalade beskrivningar har i vår studie visat sig vara en framkom-
lig väg att få kunden att förstå användningsfallen. När väl kunden fått förståelse kan den 
borttagna texten åter sättas dit. I och med att kunden fått förståelse för vad användnings-
fallet går ut på kan insikt i det fullständiga användningsfallet lättare uppnås. 
 
Att i början av ett projekt samla kunden tillsammans med ett urval av projektmedlemmar 
med olika roller kan vara ett medel för att undvika dilemmat med att urskilja systemets 
gränser och att för många användningsfall specificeras. Detta sker lämpligen i workshop-
form där kunden och projektmedlemmar tillsammans identifierar projektets viktigaste 
användningsfall. Vidare upprättas normer och riktlinjer för projektarbetet. Workshopen 
kan även med fördel användas att introducera kunden i hur användningsfall upprättas och 
beskrivs. Allt i syfte att skapa en gemensam syn på vad som utgör det aktuella systemet. 
 
Innan realiseringen av användningsfallen inleds är det lämpligt att gemensamt med 
kunden gå igenom samtliga användningsfall för att skapa en samsyn kring tolkningen av 
vad respektive användningsfall utför. Genom detta kan bortglömda krav, som tagits för 
givna av kunden men som inte finns återgivna i något användningsfall, lättare upptäckas. 

6.3 Slutdiskussion och förslag till fortsatt forskning 
Syftet med denna uppsats har varit att belysa hur framtagandet av användningsfall utförs 
av systemutvecklare. Ambitionen har även varit att visa på systemutvecklares 
erfarenheter av lämpliga och praktiska tillvägagångssätt vid framtagandet av 
användningsfall. Vår bedömning är att vi uppnått en hög validitet med uppsatsen då det vi 
föresatt oss att undersöka verkligen blev undersökt. Om den yttre validiteten är god eller 
inte kan diskuteras. För att upprätthålla validiteten i undersökningen använder vi 
konsekvent metoder som är beprövade och evaluerade, samt att beskriva verkligheten så 
bra som möjligt. 
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Gällande reliabiliteten, i fråga om att metoder med hög reliabilitet bör vara oberoende av 
vem som använder den, anser vi att den borde ha blivit relativt hög. Vi valde att använda 
oss av bandinspelning av de genomförda intervjuerna. Något som vi anser ökat reliabili-
teten för studien genom inspelningens exakta upptagning. Det gör att eventuella miss-
tolkningar undvikits när sammanställning och analys av materialet gjordes, en omstän-
dighet vi anser lätt hade kunnat uppkomma om intervjuunderlaget grundat sig på enbart 
anteckningar. De följdfrågor som vi ställt under intervjuerna har av naturliga skäl formats 
efter det svar som respondenten gav utifrån frågan i intervjumallen. Följd frågornas 
karaktär och innehåll har därför varit olika mellan respondenterna. Ett förhållande som vi 
är medvetna om och som kan ha påverkat studiens reliabilitet negativt. 
 
Tillförlitligheten hos det material som finns för denna undersökning måste anses vara 
hög, då alla intervjuer blivit inspelade på band. Davidsson och Patel (1994) beskriver att 
om verkligheten (i vårt fall intervjuerna) är inspelade på band och kan spelas upp upp-
repade gånger för att verifiera att varje svar på frågorna har uppfattats korrekt, medför det 
att materialet kan anses vara av hög tillförlitlighet. 
 
En faktor som kan dra ner kvaliteten på tillförlitligheten är vår egen medverkan vid inter-
vjuerna, då det i bland  hänt att vi hjälpt de intervjuade att svara på vissa frågor. Det kan i 
vissa avseenden vara att vi som intervjuare omedvetet i någon mån varit ledande då de 
intervjuade suttit och funderat innan de svarat. Exempel på en ledande fråga är ”Har ni 
kanske upplevt att det kan bli för många användningsfall?”. Som intervjuare har vi dock 
försökt hålla en neutral hållning under intervjuerna. 
 
Med utgångspunkt ifrån den begränsade omfattning som vår fallstudie haft menar vi att 
det är svårt att uppnå några generaliserbara resultat utifrån undersökningen. För att uppnå 
en generaliserbarhet skulle vi behövt undersöka betydligt fler fall än de två som ingår i 
vår studie. Vi inser även att en viktig beståndsdel som inverkar på generaliserbarheten är 
bland annat urvalet av undersökningsobjekt och hur detta görs. 
 
De tre respondenter vi intervjuat har varit personer med projektledande uppgifter paral-
lellt med att man haft roller enligt RUP för användningsfallsspecificerare eller desig-
ner/implementatör. En av respondenterna har för tillfället inte arbetsuppgifter som är 
relaterat kring användningsfall utan har svarat utifrån tidigare erfarenheter från arbete 
med användningsfall. 
 
Under processens gång med uppsatsen har olika frågeställningar väckts som skulle kunna 
vara intressanta för fortsatt forskning. En intressant utgångspunkt vore att undersöka vem 
som bäst lämpar sig att skriva användningsfallen, kunden eller systemutvecklaren? Om 
arbetssättet kring användningsfallsmodellering skiljer sig mellan rena konsultföretag och 
företag med interna IT-avdelningar är ytterligare en frågeställning vi tycker skulle vara 
intressant att titta närmare på. Slutligen vore en studie där fokus ligger på att speciellt 
belysa övergången mellan specificerare och utvecklare intressant att göra. 
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7 Ordlista 
Agile-rörelse Strömning inom mjukvaruindustrin som kan översättas med lättrörlig. 

Agile-metoder kan ses som ett paraplynamn för metoder och syftar till 
utveckling av bättre program snabbare och billigare. National Computing 
Centre (2002). 
 

Aktivitet En arbetsenhet som en roll kan bli tillfrågad att utföra. Kruchten (2001). 
 

Aktör En aktör är någon eller något utanför systemet som interagerar med 
systemet. Kruchten (2001). 
 

Användnings -
fall 

En beskrivning av en händelsesekvens som utförs av ett system och som 
leder till ett resultat av märkbart värde för en viss aktör. Kruchten 
(2001). 
 

Arbetsflöde Den sekvens av aktiviteter som utförs i en verksamhet och som produ-
cerar ett resultat av märkbart värde för en av verksamhetens aktörer. 
Kruchten (2001). 
 

Arkitektur Programvaruarkitektur handlar om struktur, beteende, användning, funk-
tionalitet, prestanda, förändringstålighet, återanvändning, fullständighet, 
ekonomi, teknologiska begränsningar och kompromisser, samt estetiska 
frågor. Kruchten (2001). 
 

Artefakt En informationsenhet som produceras, modifieras eller används av en 
process. Definierar ett ansvarsområde och versionshanteras. En artefakt 
kan vara en modell, ett modellelement eller ett dokument. Kruchten 
(2001). 
 

Fas Tiden mellan två större projektmilstolpar under vilken en väldefinierad 
mängd mål uppfylls, artefakter färdigställs och beslut tas om huruvida 
man skall gå vidare till nästa fas eller inte. Kruchten (2001). 
 

Krav En beskrivning av ett villkor för eller en egenskap hos ett system; 
antingen direkt härlett från användarbehov eller inskrivet i ett kontrakt, i 
en standard, i en specifikation eller andra formella tilläggsdokument. 
Kruchten (2001). 
 

Metod Metod avser ett planmässigt tillvägagångssätt med en samling generella 
föreskrifter för hur en aktivitet skall utföras, i andra sammanhang 
implementation av en operation i ett objektorienterat språk. Astrakan 
(2003). 
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Modell En semantiskt sluten abstraktion av ett system. En fullständig beskriv-

ning av ett system ur ett visst perspektiv. Kruchten (2001). 
 

Process Process avser ett mervärdesskapande agerande i ett verksamhets-
sammanhang, i andra sammanhang definieras process som en instans av 
ett program som exekverar i en egen minnesarea. Astrakan (2003). 
 

Projekt En tidsbegränsad uppgift av engångskaraktär, som kräver resurser från 
olika ansvarsområden, har  fastställda resursramar och har ett väl defini-
erat mål med mätbara resultatkrav. Projektarbete är en arbetsform där 
resurser samlas i en väldefinierad tillfällig organisation för att skapa ett 
konkret resultat. Ortman (1999). 
 

Roll  En definition av en persons beteende och ansvar, eller beteendet och 
ansvaret hos en mängd personer som arbetar tillsammans i en grupp 
inom programutvecklingsorganisationen. En roll spelas av individer i ett 
projekt och definierar hur individerna utför sitt arbete. Kruchten (2001). 
 

Scenario En beskriven användningsfallsinstans; en delmängd av ett användnings-
fall. Kruchten (2001). 
 

System-
utveckling 

Själva utvecklingsprocessen av ett informationssystem. Eriksson och 
Penker (1996). 
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Användningsfall i enkel text 
Exempel på textbeskrivning enligt Booch, Jacobson och Rumbaugh (1999b). 
 
För en bankomat beskrivs här användningsfallet ”VerifieraKund” på följande sätt: 
 
 

Huvudflöde: Användningsfallet startar när systemet ber kunden att ange sin PIN-
 kod. Kunden kan nu slå PIN-koden via det numeriska tangentbordet. 
 Kunden skickar det inmatade uppgifterna genom att trycka på Enter-
 knappen. Systemet kontrollerar då denna PIN-kod för att se om den är 
 giltig. Om så är fallet så godkänner systemet kunden för uttag och 
 användningsfallet slutar. 
 
Undantag: Kunden kan avsluta en transaktion när som helst genom att trycka på 
 CANCEL-knappen och därigenom starta om användningsfallet. Inga 
 förändringar har då skett på kundens konto. 
 
Undantag: Kunden kan innan han skickar någon information ångra inslagen PIN-
 kod och därigenom mata in PIN-koden på nytt. 
 
Undantag: Om kunden anger en felaktigt PIN-kod måste användningsfallet 
 startas om. Om detta händer mer än tre gånger avslutas transaktionen och 
 kunden kan inte använda bankomaten förrän om 60 sekunder. 
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Teman och intervjufrågor 
För användningsfallsspecificeraren 
Intervjun inleds med en kort presentation av oss själva och vår studie: namn, utbildning, 
syfte med rapporten, behandling av uppgifterna från respondenterna, upplägg på inter-
vjun. 
 
Uppgifter om respondenterna 
Namn? 
Ålder? 
Vad har Du för arbetsuppgifter/titel? 
Vad har Du för formell utbildning? 
Vilket år tog Du examen? 
Hur länge har Du arbetat inom företaget? 
Använder ni RUP i någon form? 
Har ni tagit tillvara på ro llbegreppet? 
 
Allmänt om användningsfall 
1. Hur länge har Du arbetat med modellering av användningsfall? 
2. Vad anser Du vara ett användningsfall? 
3. Vad anser Du är syftet med användningsfall? 
4. Vad anser Du om sättet att använda användningsfall? 
5. Vad anser Du vara ett lyckat (resp. misslyckat) användningsfall? 
6. Har Du genomgått någon internutbildning som Du anser Dig haft nytta av i din roll 

som upprättare av användningsfall? På vilket sätt gick utbildningen till? 
7. Vad är vanligast hos Er: att en och samma person upprättar krav och användningsfall 

eller att detta görs av olika personer? Vilka fördelar och nackdelar ser Du med detta? 
Används RUP:s fördefinierade roller? 

8. I vilken fas och i vilket arbetsflöde inom denna fas konstrueras användningsfallen i Er 
organisation? 

 
Arbetssätt för användningsfall 
9. Hur ser det indata ut som ligger till grund för när användningsfallet upprättas? 
10. Beskriv arbetsgången för hur ett användningsfall upprättas? Arbetar ni efter någon 

viss struktur eller mall? 
11. Använder Du någon form av datorstöd? I så fall vilket? Används detta enbart för det 

grafiska eller finns kopplingar till andra delar i utvecklingsprocessen? 
12. På vilket sätt presenteras det utdata som kommer ur användningsfall? Och på vilket 

sätt förs det vidare? 
13. Finns det några återkommande problem vid användningsfallsmodellering? I så fall 

vilka? 
14. Vilken/Vilka faktorer är det som är avgörande för när Du anser att ett användningsfall 

är klart? 
15. De användningsfall som arbetas fram, hur verifieras att dessa är rimliga? Finns det 

någon ”kravgranskare”? 
16. Om det saknas uppgifter för att kunna göra ett korrekt användningsfall, var vänder Du 

dig då? 
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17. Anser Du att det har uppkommit kravställningar eller kravsituationer som inte kan 
hanteras av användningsfallsmodellering? Allmänt? Enskilt? Flera gånger? Vilka är 
dom? 

18. Vart vänder Du dig när Du har frågeställningar kring utformandet av användnings-
fall? 

19. Sker det någon prioritering av användningsfall? Hur sker detta? Vad ligger i så fall till 
grund för prioriteringen? 

20. Är det något som Du anser att vi glömt att fråga om eller har Du något att tillägga? 
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Teman och intervjufrågor 
För designern 
Intervjun inleds med en kort presentation av oss själva och vår studie: namn, utbildning, 
syfte med rapporten, behandling av uppgifterna från respondenterna, upplägg på inter-
vjun. 
 
Uppgifter om respondenterna 
Namn? 
Ålder? 
Vad har Du för arbetsuppgifter/titel? 
Vad har Du för formell utbildning? 
Vilket år tog Du examen? 
Hur länge har Du arbetat inom företaget? 
Använder ni RUP i någon form? 
Har ni tagit tillvara på rollbegreppet? 
 
Allmänt om användningsfall 
1. Hur länge har Du arbetat med realisering av användningsfall? 
2. Vad anser Du vara ett användningsfall? 
3. Vad anser Du är syftet med användningsfall? 
4. Vad anser Du om sättet att använda användningsfall? 
5. Vad anser Du vara ett lyckat (resp. misslyckat) användningsfall? 
6. Har Du genomgått någon internutbildning som Du anser dig haft nytta av i din roll 

som realiserare av användningsfall? På vilket sätt gick utbildningen till? 
7. Vad är vanligast hos Er: att en och samma person upprättar användningsfall och 

sedan realiserar dessa eller att detta görs av olika personer? Vilka fördelar och nack-
delar ser Du med detta? Används RUP:s fördefinierade roller? 

 
Analys/design utifrån användningsfall 
8. Beskriv vad realisering av användningsfall innebär i Ditt arbete? 
9. Hur ser det indata ut som ligger till grund för när användningsfallet ska realiseras? 
10. Om någon information saknas när arbetet med realisation utförs utifrån användnings-

fallet, hur gör Du då? Vem tillfrågas? Hur sker kommunikationen? 
11. Berätta vad Du gör om Du upptäcker återkommande brister i underlaget 

(användnings fallet)? 
12. Vilka svårigheter anser Du finns vid designarbetet som är relaterat till användnings-

fallen? Vari ligger orsaken, anser Du, till att dessa svårigheter uppstår? Hur hanterar 
Du dessa svårigheter? 

13. Använder Du någon form av datorstöd? I så fall vilket? Används detta enbart för det 
grafiska eller finns kopplingar till andra delar i utvecklingsprocessen? 

14. Är det något som Du anser att vi glömt att fråga om eller har Du något att tillägga? 
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Sammanställning av intervjuer 
 
Respondent A 
Kvinna, arbetar som projektledare och kravinsamlare. Är utbildad dataingenjör och har 
arbetat i företaget 1,5 år. 
 
Allmänt om användningsfall 
Respondenten började arbeta på företaget som utvecklare med fick relativt snabbt rollen 
som projektledare och därmed även funktionen som kravinsamlare. Under en övergångs -
period arbetade respondenten med både utveckling och projektledning vilket upplevdes 
som svårt då detta i viss mån innebar dubbla roller som var svåra att förena. Respon-
denten har arbetat med upprättandet av användningsfall i cirka ett år. 
 
Vad gäller uppfattningen om vad ett användningsfall är ser respondenten detta som ett 
arbetsflöde i ett system där man har ett mål med vad man vill utföra. Respondenten 
medger att det är lätt att tänka i termer av lösningar när man tänker användningsfall, 
istället för som är tänkt, beskriva ett arbetssätt i allmänna ordalag utan att blanda in 
tekniska aspekter. Detta förhållningssätt försöker man vara noga med men de har märkt 
att det är nästan ofrånkomligt att det kommer med någonstans, framförallt när man som 
kravinsamlare kommunicerar med kunden måste man ibland uttrycka sig i termer av 
lösningar för att kunden ska få en bild av det tänkta systemet. 
 
Respondenten ser syftet med användningsfallet som tvådelat. Dels som ett hjälpmedel att 
dra upp gränslinjer mellan kunden och sig för att uppnå en gemensam syn på vad som ska 
göras, dels fungera som ett redskap för dem som ska arbeta vidare med utveckling av 
systemet, d v s med analys/design, programmering och dokumentation. 
 
Respondenten menar på att användningsfallen hjälper till att få en klarare kommunikation 
med kunden än vad man hade tidigare. Förut var det lätt att kund en såg en sak framför sig 
och vi som systemutvecklare såg en annan sak. Användningsfallen gör däremot att man 
får klarare gränser så att kunden inte går i någon orealistisk ”visionstro” om vad systemet 
ska göra. 
  
Utifrån resonemanget kring kommunikationen med kunden menar respondenten att ett 
bra användningsfall är ett sådant som är enkelt att förstå för kunden. Med detta menar 
respondenten att det ska finnas ett väl definierat huvudflöde och sedan alternativflöden 
som bygger på att ett flöde kan bytas mot ett mot ett annat. Ett mindre bra användnings-
fall är, menar respondenten, när man t ex i ett alternativflöde lyckas komma in i ett annat 
användningsfall. Respondenten menar att detta minskar förståelsen för kunden vilket lätt 
leder till missförstånd. Respondenten återkommer här till vikten av att ett användningsfall 
är enkelt och lätt att förstå. 
 
Vad gäller utbildning kring upprättande av användningsfall har respondenten, fö rutom sin 
formella utbildning, deltagit i Rational Softwares kravinsamlingskurs. Förutom detta har 
respondenten även gått en omarbetad svensk variant av Rationals kurs för RUP som 
anpassats för företaget. Upplägget på kurserna har varit ett antal kursdagar som förlagts i 
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omgångar. Den företagsanpassade kursen började med en allmän genomgång av RUP. 
Därefter fick deltagare utifrån ett kravdokument plocka ut aktörer och i grova drag för-
söka identifiera olika användningsfall. Kravinsamlingen genomfördes i ”workshopform”. 
Det angreppssätt som användes var att med hjälp av UML-notation först börja rita upp ett 
användningsfallsdiagram för att få en översiktlig bild av aktörer och användningsfall. 
Resultatet blev en översiktlig användningsfallmodell, ritad enbart med papper och penna, 
med en kort beskrivning av huvudflödet angett i punktform samt ett antal alternativ-
flöden. 
 
Vad gäller uppdelningen av själva insamlingen av kraven och upprättandet av använd-
ningsfallen menar respondenten att dessa uppgifter inom företaget genomförs av en och 
samma person. Fördelen med detta, enligt respondenten, är att man är med hela vägen 
från att krav ställs till dess att det dokumenteras i ett användningsfall. På detta sätt 
undviks att någon del missas. En fara kan visserligen vara att man undermedvetet för-
söker styra kundens krav på ett sådant sätt att det blir bekvämt att detaljera i ett använd-
ningsfall. 
 
I RUP:s fyra faser anger respondenten att själva upprättandet av användningsfall teoretisk 
hör hemma i de första faserna. I verkligheten tenderar dock tyvärr detta att leva med 
under hela utvecklingsprocessen. Detta med förändringshantering är något som respon-
denten menar de försöker bli bättre på i det att man vid en tidpunkt kan fastställa använd-
ningsfallen som färdiga. Det som kommer därefter ska då vara att betrakta som ”change 
request”. Vad gäller inom vilket arbetsflöde som detta företas menar respondenten att det 
är främst är inom flödet Krav som upprättandet av användningsfall görs. Respondenten 
anger även att detta förekommer under arbetsflödet analys och design. Här menar 
respondenten att företaget går ett steg längre än vad RUP anger och involverar arkitekten 
redan under kravinsamlingen. Respondenter menar att detta ger en bättre kommunikation 
och onödigt många iterationer undviks. 
 
Arbetssätt för användningsfall 
I och med att kravinsamling och användningsfallsspecificering alltid görs av en och 
samma person upprättas ingen kravspecifikation i något dokument. Det underlag som 
respondenten utgår ifrån när användningsfall upprättas är det krav man fått presenterat för 
sig i kommunikationen med kunden. Att innan användningsfallen upprättas även upprätta 
ett kravdokument upplever respondenten som onödigt i och med att kravinsamlare och 
specificerare är en och samma person. 
 
När själva upprättandet görs anger respondenten att denne börjar med att skissa på papper 
och whiteboard. Här är post- it lappar användbara. I och med att det alltid är någon form 
av system där en karta är inblandad kommer en hel del att vara återanvändbart från 
tidigare utvecklade system om man bortser från kundspecifika delar. Respondenten upp-
ger dock att något generellt arbetssätt eller mall för hur upprättandet av användningsfall 
ska göras finns inte. Det är individuellt för varje kravinsamlare. 
 
Formen på användningsfall är enligt respondenten enbart textmässig. Respondenten upp-
ger att förr gjordes grafiska flöden men på den nivå som respondenten befinner sig är 
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detta inte meningsfullt. Om man väljer att avbilda användningsfallen grafiskt eller inte 
anser respondenten mer har att göra med vem som ska förstå användningsfallen. Respon-
denten menar att de är fokuserade på kunden vilket gör att vanlig text passar bäst. 
Grafiska notationssätt kan göras för att man internt ska förstå användningsfallen bättre. 
Erfarenheter av att använda grafiska beskrivningssätt mot kunden är att denna i slutändan 
inte förstår användningsfallen. 
 
När användningsfallen är att betrakta som färdiga lämnar respondenten över dessa till 
utvecklaren. Detta sker i form av skriftliga dokument, dels specificerade användningsfall, 
dels ett användningsfallsdiagram. Specificeringen sker i form av vanliga Word-dokument 
medan användningsfallsdiagrammet görs i programvaran Rational Rose. Båda dokumen-
ten överlämnas fysiskt till utvecklaren. 
 
Några uppenbara återkommande problem upplever respondenten inte finns med använd-
ningsfall. De problem som respondenten ständigt möter är faktorer som för kunden är 
självklara men som för respondenten i rollen som användningsfallsspecificerare inte är 
självklara vilket ibland kan leda till obehagliga överraskningar. Någon universallösning 
tror respondenten inte finns på detta utan mycket handlar om att lär sig att ställa rätt 
frågor till kunden. Något som kommer i takt med att erfarenheten av kravinsamling ökar. 
 
Vidare menar respondenten att man inte sällan upptäcker att ett identifierat användnings-
fall innehåller alternativflöden som i själva verket är egna användningsfall. Att veta när 
användningsfallen är färdigarbetade menar respondenten ger sig relativt lätt i och med att 
de har en kontinuerlig kommunikation med kunden. De märker på diskussionen mellan 
dem och kunden runt användningsfallen när de är överens, när man förstått varandra. 
Däremot kan det vara svårt att avgöra var gränserna mellan användningsfallen går. Det 
upptäcks ibland ”hängrännor” mellan användningsfall, d v s flöden som existerar men 
som inte finns beskrivna i något användningsfall. 
 
I och med att man oftast är fler än en kravinsamlare i varje projekt brukar de enligt 
respondenten kolla av mellan varandra om de upprättade användningsfallen är rimliga. På 
ett sätt är även kunden kontinuerligt med och verifierar i och med att man har återkom-
mande möten med kunden där de upprättade och eventuellt ändrade användnings fallen 
presenteras. 
 
Vad gäller s k icke- funktionella krav anger respondenten att det är typer av krav som 
sällan ställs från kunden utan mer från dem själva. Anledningen till detta anser respon-
denten vara att kunden och användaren har sällan kunskap om det som finns bakom 
systemet. Kunden vill att det ska fungera, men hur det sker bryr man sig sällan om. Har 
däremot kunden egen IT-avdelning faller det sig, enligt respondenten, mer naturligt att 
krav av icke-funktionell karaktär oftare ställs. 
 
Visserligen kan kunden ange krav på hög tillgänglighet, att systemet ska kunna hantera 
ett visst antal användare mm. De krav som utvecklarna ställer kan vara prestanda eller 
tillgänglighet, krav som inte är så lätta att förankra hos kunden. 
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En regel är enligt respondenten att dessa typer av krav dokumenteras i någon form, om än 
inte som användningsfall. 
 
På frågan var man hämtar kunskap kring användningsfallsmodellering svarar responden-
ten att det först och främst sker genom att man frågar kollegor med erfarenhet kring 
användningsfall. 
 
I vilken ordning som olika användningsfall prioriteras för att realiseras bestäms av 
kunden. Respondenten måste även själv prioritera användningsfallen. Detta enligt 
respondenten för att användningsfall med hög risk tidigt kan börja utvecklas och testas. 
Denna egna prioritering är enligt respondenten något som de arbetar med för att bli bättre 
på. I dagsläget är de relativt fokuserade på att det är kunden som gör prioriteringen. 
 
Respondenten påpekar även att man har som mål att försöka först arbeta fram använd-
ningsfallen brett, d v s definiera så många krav som möjligt, göra dem översiktligt, och 
sedan börja detaljera istället för som idag där det detaljeras lite för snabbt, koncentrerat 
på några få användningsfall, med ett användningsfall i taget. De ultimata vore att få upp 
alla användningsfall översiktligt först. 
 
Respondent B 
Man, arbetar med design, programmering (javautveckling), är utbildad civilingenjör i 
datateknik och har arbetat inom företaget i drygt ett år. 
 
Allmänt om användningsfall 
Respondent B arbetar med design utifrån de användningsfall som är gjorda. Responden-
ten skapar klass- och sekvensdiagram enligt UML och går sedan igenom designen för att 
se att det hänger ihop, sedan görs kodningen utifrån det. Ett användningsfall anser 
respondenten vara en beskrivning av vad man vill kunna göra med systemet, och inte hur 
man ska göra någonting eller hur det ska se ut. Respondenten anser att ett användnings-
fall är en textmässig beskrivning dock inte med specifika kommandon som av typen 
”Tryck knappen…” då detta kan komma att förändras och man inte från början vet vad 
som är bästa sättet.  
 
Syftet med att använda användningsfall, tycker respondenten är, att få veta vad som ska 
göras. Det är den första kontakt man har med vad kunden egentligen vill ha utfört. 
Användningsfallen ökar förståelsen så att respondenten kan börja skapa sig en uppfatt-
ning om vad flödet handlar om. Respondenten tycker att principen med användningsfall 
inte är helt ny, utan det finns likheter med andra metoder från respondentens tidigare 
arbetsplats. Det hela bygger på att dokumentera vad som ska utföras. Att på något sätt 
strukturera upp, för att få en överblick över vad som ska göras.  
 
Respondenten förklarar att det hela tiden handlar om att kontrollera att man förstått 
användningsfallet. Detta görs genom att föra en dialog med den som upprättat använd-
ningsfallet. Kompletterande förklaringar behövs i stort sett alltid då det i princip är omöj-
ligt att realisera användningsfall utan att behöva kompletterande uppgifter. En dialog 
mellan specificerare och utvecklare, anser respondenten, är absolut nödvändig. 
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Den utbildning respondenten fått om RUP är Rational Softwares kurs som gav en mer 
övergripande känsla av vad RUP handlar om, vilka olika faser de finns. Ett RUP-spel 
som de fick spela, inget mer inriktat för utvecklare. Respondenten tycker att som utveck-
lare kommer man inte i kontakt med så mycket RUP. Den kontakten det handlar om är 
användningsfallen, och dom är ju textdokument. 
 
Respondenten har inte varit med om att göra användningsfall för att sedan utveckla 
utifrån dessa. I respondentens arbetssituation finns det en uppdelning där projektledaren 
fungerar som användningsfallsspecificerare och som sedan lämna över dessa för vidare 
utveckling. Respondenten anser dock att en tanke, i alla fall enligt RUP, är att även 
utvecklaren ska göra användnings fall. Meningen är att slippa processen att projektledaren 
ska skriva ned användningsfallen, och sedan ska all kunskap föras över till utvecklaren. 
Det är då kanske bättre att utvecklaren är med ifrån början och skriver sina egna använd-
ningsfall. Men respondenten har en invändning mot det och tror att alla utvecklare inte 
vill hålla på med att skriva användnings fall. 
 
Analys/design utifrån användningsfall 
Sitt arbetssätt för att ta sig an användningsfallen beskriver respondenten att denne först 
läser igenom användningsfallet, och frågar sig själv vad det går ut på. Sedan ritar respon-
denten ett sekvensdiagram över en tänkt lösning av det som användningsfallet ska utföra 
samt i vilken ordning detta ska ske. Klassdiagrammen kommer lite blandat medan 
respondenten kodar, kanske lite före. Respondenten läser igenom, gör sekvensdiagram, 
börjar koda och gör klassdiagram samtidigt. Syftet med sekvensdiagrammet, anser 
respondenten, är att just visa arbetsgången över vad som ska hända. Respondenten för-
klarar att de olika projekten ofta liknar varandra så det är sällan man behöver börja 
utveckla helt och hållet från ”scratch” utan det är mycket frågan om återanvändning från 
tidigare projekt och system. 
 
Respondenten förklarar att vid början av projektet har de designmöten, där man tillsam-
mans går igenom hur man tänkt designa de olika delarna i systemet. Möten har de oftast 
en gång i veckan, där dessa diskussioner förs. Respondenten förklarar att användnings-
fallen inte är statiska utan de kan komma att förändras under projektets gång. Respon-
denten utgår från ett användningsfall och börjar koda det respondenten kan, men är 
beredd på att de kan ändras då att kraven kan bli ändrade. 
 
De svårigheter respondenten stött på vid designarbetet, är att det är svårt att sätta sig in i 
något nytt. Respondenten syftar på de branschuttryck som finns. Svårigheten ligger mer i 
att förstå användningsfallsbeskrivningen. Det är inte alltid lätt för specificeraren att i 
beskrivningen förklara vad som ska göras. Den som skriver användningsfallen är dock  
ofta ganska bra insatt på så vis att de har haft en dialog med kunden ganska länge och är 
väl insatt i specifika branschuttryck och dylikt. Vissa saker som är självklara för den som 
skriver användningsfallen är inte alltid lika självklara för utvecklaren. 
 
De datorstöd som respondenten för tillfället använder sig av är Rational Rose. Önske-
målet vore att ha en mer integrerad utvecklingsmiljö tillsammans med något modelle-
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ringsverktyg, förklarar respondenten, så att när de kodar en klass så ritas den automatiskt 
in i klassdiagrammet och tvärtom om man lägger till en klass i diagrammet. Just nu 
arbetar de parallellt med två olika program. De startar i det ena, går sedan över i det andra 
och försöker sedan att synka ihop det hela så gott det går. 
 
De har som mål att alla ska använda samma utvecklingsmiljö och inte att var och en sitter 
och utveckla på sitt eget sätt, förklarar respondenten. Alla ska försöka ha en enhetlig 
miljö så att man kan hjälpa varandra komma igång och dra nytta av varandras arbetssätt. 
Detta något som är svårt om alla utvecklare har konfigurerat sin egen utvecklingsmiljö. 
Dock kan det vara tidskrävande att få igång en ny miljö. 
 
Respondent C 
Kvinna, arbetar som teamledare samt projektledande roll. Är utbildad civilingenjör, 
maskiningenjör. Har arbetat på företaget i ca 12 år. 
 
Allmänt om användningsfall 
Respondenten arbetar inte för tillfället med att upprätta användningsfall men har i tidigare 
projekt sysslat med detta. Sammanlagt uppskattar respondenten att denne arbetat med 
användningsfall i ca 3-4 år. 
 
Respondenten framställer ett användningsfall som en beskrivning av ett flöde i verksam-
heten. I den verksamhet som respondenter verkar i är det kunden som upprättar använd-
ningsfallen. Här menar respondenten att då användningsfallen är ett sätt för kunden att ge 
sin syn på ett flöde i verksamheten blir syftet med dessa att översätta flödena på ett sätt 
som för systemutvecklare gör flödet implementerbart. Syftet med användningsfall anser 
respondenten då vara att den struktur som användningsfallen ger på ett flöde underlättar 
omformningen till något implementerbart. Vidare ser respondenten användningsfallen 
som ett sätt att kommunicera med kunden på ett sätt som både kunden och respondenten 
förstår. Användningsfall kan då följa med i hela flödet ända ned till exempelvis testfall, 
som just utgår ifrån dessa användningsfall. 
 
Styrkan med användningsfall och framförallt RUP menar respondenten ligger i det itera-
tiva angreppssättet. Korta iterationer där kunden snabbt kan se konkreta resultat, om än 
en liten del av systemet. Dessutom menar respondenten att man genom detta undviker 
många obehagliga överraskningar. Respondenten har tidigare deltagit i projekt där man 
arbetat enligt vattenfallsprincip. Kunden har skrivit en kravspecifikation som sedan över-
förts till en programspecifikation. Dessa kravspecifikationer kunde se väldigt olika ut, 
alltifrån två A4-sidor till väldetaljerade stora komplexa sys tem. Gemensamt var dock att 
man tillsammans med kunden arbetade igenom kravspecifikationen till den punkt där 
man formellt kunde fastslå kravspecifikationen för att gå vidare till programspecifika-
tionen. Att sedan ändra kravspecifikationen var väldigt sällsynt. Något som inte är främ-
mande i en iterativ metod som RUP. 
 
Respondenten tycker att ett lyckat användningsfall karaktäriseras av att det ska vara 
ganska avgränsat så att det verkligen beskriver den tänkta händelsen. Vidare är färdig-
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heten hos den som skriver användningsfallet av stor betydelse då det är viktigt att det 
skrivs kort och koncist men ändå beskrivande. 
 
Respondenten har genomgått Rational Softwares utbildning i RUP och UML. Respon-
denten tycker att var kursen bra, trots att den ligger på en hög principiell nivå där mycket 
är tillrättalagt. I kursen arbetade man med ett case där det gick ut på att ur en textmassa ta 
ut användningsfall, scenario, analysera, och designa. Respondenten anser att fokus i 
kursen vad gäller användningsfall låg på den textmässiga framställningen som sedan 
analyserades grafiskt. 
 
Den erfarenhet som respondenten har är att i de projekt denne  deltagit är det kunden som 
upprättar användningsfallen, måhända med benäget stöd från deras sida. Respondenten 
menar att i och med att kunden är den som skriver användningsfallen är vanligt text mest 
ändamålsenligt. UML-notation säger dem ingenting. De utgår sedan ifrån textmassan för 
att omforma detta till ett användningsfallsdiagram. Respondenten kan tänka sig att det 
kan skilja sig om det rör sig om interna projekt, där UML kan uppfattas och förstås av 
alla inblandade. I dessa fall kan respondenten mycket väl tänka sig att man jobbar först 
grafiskt och sedan omsätter detta. 
 
På frågan om det är en och samma person som upprättar krav och användningsfall svarar 
respondenten att detta i deras fall går hand i hand. De hjälper kunden att ta fram använd-
ningsfallen. Av det ta följer att man samtidigt hjälper dem att ta fram kraven. Hos kunden 
kan det vara olika personer som ser olika krav. Vår uppgift är att se helheten, att se var 
luckorna finns och var olika delar inte hänger ihop. 
 
Respondenten menar att av detta följer att någon särskild kravspecifikation i dokument-
form inte upprättas. Man börjar definiera användningsfall med en gång. Däremot menar 
respondenten att det är vanligt att man gör någon form av förstudie där man på en hög 
nivå identifierar det system man vill ha. 
 
Det arbetsflöde, inom varje fas av RUP:s fyra definierade faser, som upprättandet av 
användningsfall görs anser respondenten företas främst under flödet Krav, men även 
flödet för Analys och Design. Några absoluta gränser som i vattenfallsmodellen finns 
inte. Vad gäller faserna är det naturligt nog i de första faserna som detta arbete är som 
intensivast. Däremot kan användningsfallen under hela utvecklingscykeln komma att för-
ändras i den meningen att man beskriver dem mer ingående. Däremot lägger man inte till 
ytterligare funktionalitet efter att man en gång betraktat dem som klara. 
 
Arbetssätt för användningsfall 
När ett användningsfall upprättas finns det enligt respondenten inte någon speciell mall 
eller enhetligt struktur. Det som respondenten brukar göra är att börja fundera över vad 
som är normalflödet i användningsfallet. Att tänka i banor av ”Vem gör vad?”, ”Vad 
görs?” Man beskriver olika ingångs- och startvärden, vad som triggar igång användnings-
fallet och eventuella uthopp om det kan vara så att flödet fortsätter i något annat använd-
ningsfall. Till detta beskrivs även olika alternativflöden till normalflödet. Någon uttalad 
teknik för hur användningsfallsbeskrivningar går till anser respondenten dock inte det 
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finns. Respondenten menar att mycket tankeverksamhet går åt att tänka på var gränser går 
för användningsfallet då det inte är meningsfullt att beskriva hela verksamheten i ett enda 
användningsfall. Inte sällan upptäcks när specificeringen av ett användningsfall börjar att 
det egentligen består av två eller fler användningsfall och att de måste delas upp i ytter-
ligare användningsfall. 
 
Respondenten tycker emellertid att en ansats som visat sig vara framgångsrik är att i 
planeringsstadiet av ett projekt ha en Workshop. Kunden, systemarkitekt, projektledning, 
designer och utvecklare samlas till en uppstart under några dagar. Under dessa dagar 
jobbar man intensivt med att spåna fram vilka huvudanvändningsfall som finns. Detta 
leder till att dra upp de stora ramarna kring hur man ska jobba. Sedan är detta ett utmärkt 
tillfälle att introducera kunden för hur användningsfallen ska skrivas och sätta upp rikt-
linjer för projektet. 
 
Ett annat lyckat grepp som respondenten anger är att när kunden specificerat alla använd-
ningsfall så går det personer som varit med vid kravställningen och de som kommer att 
jobba med analys och design tillsamman med kunden igenom alla användningsfall. Detta 
är naturligtvis beroende på storleken på systemet. Vid en sådan genomgång menar 
respondenten att man kan upptäcka luckor, saker som respondenten tolkat på ett sätt men 
som kunden tolkar på ett annat sätt. Detta visade sig vara ett bra sätt att täcka in alla krav. 
Genomgången fungerar även som ett medel för att förankra att både vi och kunden har 
samma bild av vad systemet ska kunna göra. 
 
I och med att kunden introducerats i hur användningsfallen ska skrivas brukar kunden 
upprätta användningsfallen relativt självständigt. Viss hjälp och stöd krävs trots allt av 
oss utvecklare. Respondenten menar att det naturligtvis kan variera bland användarna hos 
kunden hur bra beskrivningen görs. En del fattar direkt medan hos andra får respondenten 
gå in och vägleda.  
 
Själva textbeskrivningen av användningsfallen skrivs som vanliga Word-dokument. För 
att beskriva olika diagram, exempelvis användningsfallsdiagram, använder respondenten 
Rational Rose. 
 
Det som är avgörande enligt respondenten för när ett användningsfall är klart är när 
användningsfallet gåtts igenom med kunden och respondenten ser att de har en gemen-
sam tolkning av användningsfallets syfte. Respondenten upplever inte att förmågan att 
inte hitta fler alternativflöden till användningsfallen som någon avgörande faktor för när 
ett användningsfall är att betrakta som färdigt. I och med att det är kunden som specifice-
rar alternativflöden, de kan ju verksamheten bäst, så vet de rätt väl vilka alternativflöden 
som finns för varje användningsfall. 
 
När sedan beskrivningarna är klara sker inte någon fysisk överlämning till dem som ska 
realisera användningsfallen. Istället förklarar respondenten att de vid vissa specifika tid -
punkter publicerar information via webben så att alla kan komma åt och läsa informa-
tionen. De personer som ska arbeta vidare med informationen kan via ett versionshan-
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teringssystem ”checka ut” de delar man ska jobba vidare med. Under att informationen är 
”utcheckad” har ingen annan tillgång till den. På så vis hålls informationen konsistent. 
 
Granskningen av att det krav som fångades genom användningsfallen är rimliga görs 
enligt respondenten främst genom dialog med kunden. Vi har ingen formell kravgrans-
kare som har kravgranskning som huvudsaklig sysselsättning men naturligtvis sker det 
någon form av granskning löpande av informell karaktär kollegor emellan. 
 
Har respondenten frågor av mer principiell karaktär kring användningsfall har de möjlig-
het att via sitt intranät nå något de kallar för Kompassen. Via Kompassen har de direkt-
koppling till RUP-online. Vad gäller olika typer av diskussionsforum har respondenten 
inte själv använt sig av dessa men menar på att det är mycket möjligt att någon annan 
inom företaget använder detta som en informationskanal. Diskussionsforum anser dock 
respondenten inte är någon gängse rutin inom företaget för att söka svar på frågor. 
 
Vad gäller prioritering av användningsfall anger respondenten att de försöker dela upp 
hela utvecklingscykeln i ett antal iterationer. Prioritering görs på så sätt att de använd-
ningsfall som bedöms som mest kritiska behandlas i de första iterationerna. De som reali-
seras är inte hela användningsfallet utan huvudflödet + möjligtvis något alternativflöde. 
På detta sätt kan, enligt respondenten, arkitekturen verifieras. 
 
Analys/design utifrån användningsfall 
Respondenten berättar att den RUP-adaption som företaget använder innebär att de som 
arbetar med analys och design bearbetar användningsfallen vidare för att producera en 
textmässig klassbeskrivning. Beskrivningen överförs sedan till en analys- och design-
modell. Hur pass detaljerade klassbeskrivningarna är beror till stora delar på hur pressat 
tidsschemat är. Är det ont om tid görs oftast väldigt detaljerade beskrivningar som kan 
ses som programmeringsunderlag. Fördelen med att göra detaljerade klassbeskrivningar 
är att i tidspressade situationer är det förhållandevis enkelt att ta in extrapersonal utan att 
dessa behöver ha särskilt mycket förkunskaper angående systemet. 
 
Respondenten anger att implementatörerna har tillgång till, och använder som utgångs-
punkt för sitt arbete, de publicerade textmässiga klassbeskrivningarna, användningsfalls-
diagrammen samt analys- och designmodellerna. Det innebär enligt respondenten att 
implementatörerna kan gå in i Rationa l Rose och se hur flödet ser ut förutom att de har 
den textmässiga beskrivningen. 
 
Vidare menar respondenten att det kan skilja mellan olika implementatörer. Vanligt är att 
de har en implementatör som enbart arbetar med användargränssnitt. Denna implemen-
tatör har nära kontakt med kunden och för i princip hela tiden en dialog med denne. 


