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Sammanfattning 
 
Kravhantering är en komplex uppgift som är viktig vid systemutveckling. Om kra-
ven på ett system är felaktiga kan konsekvenser uppstå som är svåra att rätta till se-
nare under utvecklingen. Användningsfall är en kravhanteringsteknik som idag an-
vänds av många företag.  
 
Enligt litteraturen finns det både fördelar och nackdelar med att använda använd-
ningsfall för att hantera de krav som ställs på systemet. Denna rapport undersöker 
hur systemutvecklare som använder sig av tekniken uppfattar den. Undersökningen 
genomfördes via intervjuer av fyra systemutvecklare på fyra olika företag. Resulta-
tet av undersökningen visar att systemutvecklare upplever att tekniken som helhet 
är bra, men att de upplever att det finns nackdelar med relationerna mellan använd-
ningsfall.  
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Abstract 
 
Requirements Engineering is a complex process which is an important part of 
Systems Engineering. If the system requirements are wrong, then problems could 
arise, which can be difficult to fix at later stages of the development process. Use 
cases is a Requirements Engineering technique which today is used by many 

rganizations. 

ationships 
between the use cases.  

o 
According to the literature there are a number of pros and cons associated with 
using use cases in order to elicit the requirements placed on the system. This paper 
investigates what systems developers that use the technique, think of it. We 
conducted four interviews at four different companies. The result 
of our investigation shows that systems developers find the technique, on the 
whole, advantageous. The few exceptions were found with the rel
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Förord 
 
Denna uppsats är ett examensarbete omfattande 10 poäng vid Avdelningen för 
Systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet ingår i filosofie 
kandidatexamen på programmet för Data- och systemvetenskap.  
 
Vi som har skrivit uppsatsen är Sofia Nagander och Fredrik Söderberg och arbetet 
med att färdigställa uppsatsen har fördelats lika mellan oss båda. Handledare för 
uppsatsen har varit Marieléne Sjödin.  
 
Vi vill tacka vår handledare för allt stöd som vi fått under arbetets gång. Vi vill 
även tacka andra lärare på Avdelningen för Systemvetenskap som har hjälpt oss 
med frågor som vi har haft. Vi vill också tacka de respondenter som deltagit i vår 
fallstudie. Utan deras engagemang hade denna uppsats inte varit möjlig.  
 
 
Luleå den 5: e juni 2002 
 
 
 
………………………..  ……………………….. 
 
Sofia Nagander   Fredrik Söderberg 
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt kommer vi att ge en bakgrund till problemområdet och vi kommer att 
presentera vår forskningsfråga, syfte och avgränsningar. Vi kommer även att 
definiera viktiga begrepp och gå igenom uppsatsens upplägg.  

r.  

et.  

las. 

n.  

UP).  

å att undersöka hur de som använder sig av 
användningsfallstekniken uppfattar den.  

 

.3 Forskningsfråga 

Hur upplever systemutvecklare användningsfallstekniken i RUP? 

 

1.2 Bakgrund 
 
Enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999b) går utvecklingen inom dagens 
mjukvaruindustri mot större och komplexare system som måste utvecklas inom allt 
kortare tidsrama
 
Trots nya och effektiva mjukvaruutvecklingstekniker är systemutvecklingsprojekt 
ändå benägna att misslyckas, skriver Kotonya & Sommerville (1998). De menar att 
alltför ofta levereras systemen för sent, över budget och möter inte de verkliga 
behoven hos slutanvändarna eller organisationen som betalar för systemet. I 
övervägande delen av fallen beror misslyckandet av dessa system inte på grund av 
inkompetent personal eller dålig mjukvaruutveckling. Snarare är misslyckandena 
konsekvenser av svårigheter med att hantera kraven som ställs på system
 
För att kunna hantera all den information som kravhanteringen innebär kan 
utvecklare använda sig av olika tekniker, skriver Kotonya & Sommerville (1998). 
Det finns många olika tekniker för att samla in de krav som ställs på systemet. 
Utvecklare behöver vara medvetna om de olika teknikerna och bör välja den teknik 
som passar bäst för den applikation som utveck
 
En teknik som används för kravhantering är användningsfall. Användningsfall 
används för att beskriva de utåt synliga kraven för ett system, skriver Schneider & 
Winters (2001). De används i krav- och analysfasen i ett projekt och bidrar till 
testplaner och användarmanualer. Användningsfallen används även för att skapa 
och validera designen och de ska se till att den möter alla krave
 
Enligt Schneider & Winters (2001) vinner användningsfall idag stor acceptans i 
många olika företag och industrier. Användningsfall är inkluderade i Unified 
Modeling Language (UML) och de används genom hela Rational Unified Process 
(R
 
I litteraturen beskrivs många fördelar och nackdelar med användningsfallstekniken 
och intressant blir d

1
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1.4 Syfte 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att belysa hur systemutvecklare upplever 
användningsfallstekniken i RUP för att underlätta för de som funderar på att välja 
RUP som systemutvecklingsmetod.  

ra kraven.  

 systemet.  

ys.  

 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har i denna uppsats valt att avgränsa oss till att titta på hur kravhanteringen går 
till i en viss systemutvecklingsmetod. Den metod vi har valt att titta på är RUP. 
Detta eftersom RUP används av många företag och för att den använder 
användningsfall för att hante
 
Den teknik för kravhantering som vi har valt att avgränsa oss till är 
användningsfallsmodellering. Detta eftersom denna teknik är den som används i 
RUP för att fånga de krav som ställs på
 
Vi har även valt att avgränsa oss till användningsfallsmodellering som den beskrivs 
enligt UML, eftersom UML är en vedertagen standard och det modelleringsspråk 
som används i RUP.  
 

1.6 Definitioner 
 
Med användningsfallsteknik syftar vi på den teknik där systemutvecklarna med ett 
väldefinierat språk fångar upp slutanvändarnas krav på det system som ska skapas. 
 
Med systemutvecklare avser vi de personer som aktivt arbetar med att utveckla det 
färdiga systemet. Begreppet innefattar benämningar såsom utvecklare, systemerare, 
designer, kravutvinnare med flera.    
 
Förkortningen RUP står för Rational Unified Process och är en metod som används 
vid systemutveckling. 
 
Förkortningen UML står för Unified Modeling Language och är ett standardiserat 
beskrivningsspråk för att beskriva mjukvarusystem.  
 

1.7 Uppsatsens upplägg 
 
Uppsatsen inleds med en teoretisk referensram för att ge en vetenskaplig bakgrund 
till problemområdet. I påföljande avsnitt ges en beskrivning av hur undersökningen 
har lagts upp och genomförts, samt motiveringar till de metoder som vi använt oss 
av. I empiriavsnittet rapporterar vi vår undersökning och de svar som den gett. I 
analysavsnittet analyserar vi vår empiri och teori för att försöka hitta mönster och 
skillnader. Uppsatsen avslutas med de slutsatser och resultat som vi drar ifrån 
empiri och anal

- 2 -  



 

2. Teoretisk referensram 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera det material som vi anser är relevant för vårt 
valda problemområde, för att på så sätt leda in vår undersökning i ett vetenskapligt 
sammanhang.  
 

2.1 Systemutveckling 
 
Enligt Andersen (1994) är ett informationssystem ett system för insamling, 
bearbetning, lagring, överföring och presentation av information. Systemutveckling 
är arbetet med att skapa ett sådant informationssystem.  

e kan färdigställa arbetet. 

ch verktyg.  

etet.  

an  

 
När man utvecklar ett informationssystem behöver man, enligt Andersen (1994), 
både en övergripande syn som anger huvuddragen i arbetet, samt metoder och 
tekniker som på ett mer detaljerat sätt redogör för hur man ska gå tillväga. Stora 
delar av arbetet med att utveckla ett informationssystem är ett arbete med 
beskrivningar. Systemet växer fram genom att man först behandlar överordnade 
frågor för att sedan övergå till mer detaljerade beskrivningar av tekniska 
förhållanden. Utvecklarna måste ha goda kunskaper och erfarenheter om metoder 
och tekniker med vilka d
 
 
2.1.1 Hjälpmedel i systemutvecklingen 
 
För att kunna angripa systemutvecklingsarbetet på bästa sätt finns det olika 
hjälpmedel. Enligt Andersen (1994) är dessa hjälpmedel modeller, metoder, 
tekniker o
 
En modell är, enligt Andersen (1994), en översikt över utvecklingsarbetet. Den 
beskriver i grova drag vilket arbete som måste utföras och vem som bör utföra det. 
En modell är ofta uppbyggd av olika delar som kallas för faser, steg eller områden. 
En utvecklingsmodell kan omfatta alla arbetsuppgifter från idé till implementerat 
system, men det finns även modeller som endast omfattar mindre delar av 
utvecklingsarb
 
En metod, menar Andersen (1994), är en detaljerad beskrivning av sättet att lösa ett 
visst problem. En metod är mer detaljerad än en modell. Det finns heller inget som 
hindrar att en metod kan användas flera gånger i en modell. Det är också möjligt att 
en metod kan förekomma i olika modeller. En metod är ett sätt att lösa en viss typ 
av problem. Det är därför viktigt att veta vilka problem metoden kan tillämpas på 
och vilka den inte kan tillämpas på.  
 
En teknik är ett arbetssätt, skriver Andersen (1994). En teknik kan beskrivas som 
det sätt på vilket man arbetar. En teknik som används vid systemutveckling är 
beskrivningstekniken. En beskrivningsteknik är ett slags recept på sättet att göra en 
beskrivning. I en metod kan en eller flera beskrivningstekniker användas.  
 
Ett verktyg är, enligt Andersen (1994), ett fysiskt hjälpmedel. Vissa tekniker 
förutsätter att man har verktyg. Vissa verktyg är inte helt nödvändiga, men de k
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underlätta arbetet. Det samma gäller för metoder. Det är svårt att utföra det metoden 
föreskriver utan att man har tillgång till verktyg. 
 
 
2.1.2 Angreppssätt inom systemutvecklingen 
 
Arbetet med att fastställa vad ett informationssystem ska göra kan, enligt Andersen 
(1994), angripas på många olika sätt. Ett angreppssätt beskrivs i en 
utvecklingsmodell och vilka metoder och beskrivningstekniker den använder i 
analysfasen. Ett angreppssätt kan vara funktionsorienterat, dataorienterat, 
rutinorienterat, händelseorienterat, regelorienterat eller objektorienterat. Eftersom 
RUP är en objektorienterad systemutvecklingsmetod har vi valt att endast ge en 
beskrivning av det objektorienterade angreppssättet.  

nitt.  

n databas. 

tarna.  

  

 
 
2.1.3 Objektorienterad systemutveckling 
 
Enligt Fagerström (1999) byggs objektorienterade system upp med hjälp av ett antal 
samarbetande komponenter, så kallade objekt, som pratar med varandra. Genom att 
objekten kommunicerar med varandra kan de tillsammans bygga upp systemets 
funktionalitet. Varje objekt representerar ett väldefinierat begrepp taget från den 
verksamhet som informationssystemet ska stödja. I första hand är ett objekt en 
modell av motsvarande begrepp i verkligheten, men det behövs även objekt för 
implementeringsbegrepp som till exempel databaser och gränss
 
Fagerström (1999) skriver vidare att objekten behandlas på olika sätt under 
utvecklingsprocessen. I analysfasen studeras objekten direkt från den verksamhet 
som man vill bygga systemet för. I designfasen anpassas objekten till en specifik 
målmiljö och i kodningsfasen implementeras objekten slutligen i till exempel ett 
objektorienterat programmeringsspråk eller i e
 

2.2 Krav 
 
Enligt Kotonya & Sommerville (1998) fastställs krav under de tidiga faserna av 
systemutvecklingen som en specifikation över vad som bör implementeras. Krav 
definieras som vad systemet måste göra och de omständigheter under vilka systemet 
måste kunna fungera. Med andra ord så definierar kraven vilka tjänster som 
systemet bör tillhandahålla och de sätter ut begränsningar på systemets arbete, 
skriver förfat
 
Macaulay (1996) skriver att ett krav kan definieras som någonting som en kund 
behöver. Från en designerns synvinkel kan ett krav även definieras som något som 
behöver designas.  
 
Enligt Kotonya & Sommerville (1998) finns det många olika typer av krav. Det 
finns mycket generella krav som i stora drag beskriver vad systemet bör göra. Det 
finns även funktionella krav som definierar delar av systemets funktionalitet. Andra 
typer av krav, som författarna nämner, är implementationskrav, som klargör hur 
systemet ska implementeras, driftskrav, som specificerar minsta accepterade
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prestanda för systemet, samt användbarhetskrav som specificerar den maximala 
accepterbara tid som demonstration av systemet får ta.  

tsätter att användas.  

det 
utliga systemet.  

 
 
2.2.1 Problem med krav 
 
Om kraven på ett system är felaktiga kan ett antal konsekvenser uppstå, enligt 
Kotonya & Sommerville (1998). Dessa konsekvenser kan vara att systemet 
levereras sent och kostar mer än vad som först förväntades, samt att kunderna och 
slutanvändarna inte är nöjda med systemet. Andra konsekvenser kan vara att 
systemet kan bli opålitligt att använda med fel och krascher som avbryter normal 
operation, samt att kostnaden av underhåll och vidareutveckling blir höga om 
systemet for
 
Andra vanliga problem med krav som kan uppstå är, enligt Kotonya & Sommerville 
(1998), att kraven inte speglar kundens verkliga behov, att kraven är inkonsistenta 
och/eller ofärdiga, att det finns missuppfattningar mellan kunderna, de som 
utvecklar kraven och de som utvecklar systemet, samt att det är dyrt att göra 
ändringar av kraven när de väl är bestämda. Författarna menar på att det aldrig 
kommer att finnas en komplett lösning på dessa problem, men de menar att en bra 
kravhanteringstillämpning kan minska antalet problem och deras effekt på 
sl
 
 
.2.2 Requirements Engineering 

dokumenterandet och 
nderhållandet av en samling krav för ett databaserat system.  

attar 
ven att ta reda på den framtida situationen och dess associerade förändringar. 

 
ommer därför att använda oss av den termen i den resterande delen av uppsatsen.  

.2.3 Kravhanteringsprocessen 

 en allmän process för 
ur krav bör hanteras ger vi här en kort beskrivning av den.  

 

2
 
Enligt Kotonya & Sommerville (1998) är Requirements Engineering en relativt ny 
term som innefattar alla aktiviteter inblandade i upptäckandet, 
u
 
Macaulay (1996) menar att Requirements Engineering innefattar vad som behöver 
designas, snarare än hur det ska designas. Requirements Engineering innef
ä
 
Den svenska översättningen av Requirements Engineering är kravhantering och vi
k
 
 
2
 
Enligt Kotonya & Sommerville (1998) är en process ett organiserat antal aktiviteter 
som transformerar indata till utdata. En kravhanteringsprocess är således en 
strukturerad samling aktiviteter som följs för att få fram, validera och underhålla ett 
systems kravdokument. Eftersom kravhanteringsprocessen är
h
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Kravhanteringsprocessen har, enligt Kotonya & Sommerville (1998), följande 
indata och utdata som figur 2.2.3 visar. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kravhanterings- 
 

processen 

Överenskomna krav 

Systemspecifikation 

Intressenternas behov 

Existerande systeminformation 

Organisatoriska standards 

Förordningar 

Domäninformation 

Systemmodeller 

 

ystemets applikationsområde. 

lika perspektiv.  

on och kravvalidering.  

tiviteterna i processen.  

Figur 2.2.3. Indata till och utdata från kravhanteringsprocessen. Kotonya & Sommerville (1998). 
 
 
Existerande systeminformation innefattar information om de system som ska 
ersättas eller information om andra system som kommer att interagera med det 
system som specificeras, skriver Kotonya & Sommerville (1998). Intressenternas 
behov beskriver vad systemets intressenter behöver från systemet för att deras 
arbete ska stödjas. Organisatoriska standards är standarder som används inom 
organisationen angående bland annat systemutveckling och kvalitetshantering. 
Förordningar syftar på externa förordningar som till exempel hälso- och 
säkerhetsförordningar som gäller för systemet. Domäninformation är generell 
information om s
 
Resultatet av kravhanteringsprocessen är, enligt Kotonya & Sommerville (1998), en 
samling överenskomna krav, det vill säga en beskrivning av systemets krav, vilka är 
lättförståeliga för systemets intressenter och har accepterats av dem. 
Kravhanteringsprocessen resulterar även i en systemspecifikation som är en mer 
detaljerad beskrivning av systemets funktionalitet. Resultatet innefattar även 
systemmodeller, vilka är en samling modeller, till exempel dataflödesmodeller och 
processmodeller, som beskriver systemet från o
 
 
2.2.4 Aktiviteter i kravhanteringsprocessen 
 
De aktiviteter som ingår i kravhanteringsprocessen är, enligt Kotonya & 
Sommerville (1998), kravframkallning, kravanalys och förhandling, 
kravdokumentati
 
Modellen i figur 2.2.4 visar, enligt Kotonya & Sommerville (1998), den 
grundläggande kravhanteringsprocessens aktiviteter och deras ungefärliga följd. 
Modellen tillhandahåller en övergripande bild över kravhanteringsprocessen. Trots 
att olika organisationer hanterar kraven på olika sätt så kan de flesta 
kravhanteringsprocesser beskrivas enligt denna modell, skriver författarna. Därför 
har vi valt att ge en kort beskrivning av de olika ak

- 6 -  



 

 
 
 

temet kommer 
tt användas.  

ystemet möter 
undens behov och hur väl det stödjer det arbete som behöver automatiseras. 

ravanalys och förhandling  

essenterna förhandla och komma 
överens om modifieringar och förenklingar på systemkraven.  

 
 
 
 
 
 
 

Kravanalys och 
förhandling 

Kravdokumentation

Kravdokument 

System-
specifikation 

Överenskomna 
krav 

Kravvalidering 

Existerande systeminformation, intressenternas 
behov, organisatoriska standards, förordningar, 
domäninformation o.s.v. 

Kravframkallning 

 
Figur 2.2.4 Aktiviteter i kravhanteringsprocessen. Kotonya & Sommerville (1998). 

 
  
Kravframkallning  
 
Kravframkallning innebär, enligt Kotonya & Sommerville (1998), att systemets 
krav upptäcks genom konsultation med systemets intressenter, från 
systemdokument, domänkunskap och marknadsstudier. Systemutvecklare och 
ingenjörer arbetar med kunder och slutanvändare för att bland annat få reda på fakta 
om det problem som måste lösas, vilka tjänster som systemet ska tillhandahålla och 
systemets förväntade prestanda. Detta arbete innefattar inte bara att fråga 
personerna vad de vill ha, utan det innefattar även en noggrann analys av 
organisationen, applikationsområdet och de affärsprocesser där sys
a
 
Enligt Kotonya & Sommerville (1998) är kravframkallningsprocessen en komplex 
process. Detta på grund utav att kunderna sällan har en klar bild av sina krav, olika 
personer i en organisation kan ha motsägelsefulla krav och att det finns tekniska 
begränsningar. Effektiv kravframkallning är mycket viktigt. Om kundens verkliga 
krav inte upptäcks är det mindre chans att kunden blir nöjd med det slutliga 
systemet. Även acceptansen av systemet påverkas av hur bra s
k
 
 
K
 
I kravanalys- och förhandlingsaktiviteten analyseras kraven i detalj och olika 
intressenter förhandlar för att bestämma vilka krav som ska accepteras, skriver 
Kotonya & Sommerville (1998). Förhandling är nödvändigt för att komma överens 
om ett uppsättning krav som ska gälla för systemet. Kravanalys och förhandling är 
nära länkade med kravframkallningen. Målet med dessa processer är att etablera en 
överenskommen mängd krav som är kompletta och konsistenta. Under analysen 
hittas oftast saknade krav, krav som står i konflikt till andra krav, tvetydiga krav, 
överlappande krav och orealistiska krav. Om det finns konflikter eller om 
kravförslaget verkar vara för ambitiöst måste intr
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Kravdokumentation 
 
I kravdokumentationsaktiviteten dokumenteras de överenskomna kraven på en 
lämplig detaljnivå, skriver Kotonya & Sommerville (1998). Generellt bör detta 
göras så att alla systemets intressenter kan förstå kravdokumentet. Detta innebär 
oftast att kraven måste dokumenteras genom att använda naturligt språk och 
diagram. Mer detaljerad systemdokumentation som till exempel systemmodeller 
kan även konstrueras i den här aktiviteten.  

stem.  

läggande del av vissa 
objektorienterade metoder.  

 
 
Kravvalidering 
 
Kravvalideringsaktiviteten är den sista aktiviteten i kravhanteringsprocessen och är, 
enligt Kotonya & Sommerville (1998), till för att kontrollera kraven för konsistens 
och kompletthet. Denna process är till för att detektera problem i kravdokumentet 
före detta används som utgångspunkt för designen. Det finns många olika 
tillvägagångssätt för att testa kraven som ställs på ett sy
 

2.3 Kravhanteringstekniker  
 
För att kunna hantera alla de aktiviteter som ingår i kravhanteringsprocessen kan 
utvecklare, enligt Kotonya & Sommerville (1998), använda sig av olika tekniker. 
Det finns tekniker för alla aktiviteterna i processen. Vi kommer endast att gå in 
närmare på tekniken scenarier, eftersom det är den teknik för kravhantering som är 
centralt för denna uppsats.   
 
 
2.3.1 Scenarier 
 
Enligt Kotonya & Sommerville (1998) är scenarier en teknik för kravframkallning.  
Slutanvändare och andra intressenter finner det oftast lättare att relatera till verkliga 
exempel än till abstrakta beskrivningar av vad systemet ska göra. Därför är det 
användbart att utveckla ett antal interaktionsscenarier och använda dessa för att 
upptäcka och klargöra systemets krav. Scenarier är exempel på 
interaktionssessioner som är koncentrerade på en typ av interaktion mellan en 
slutanvändare och systemet. Slutanvändarna simulerar sin interaktion genom att 
använda scenariot. De förklarar för kravingenjörerna vad de gör och vilken 
information som de behöver från systemet för att utföra uppgiften som beskrivs i 
scenariot. Även själva processen för att utveckla ett scenario, utan att ta hänsyn till 
användarnas interaktion, kan vara till hjälp för att förstå kraven. Upptäckandet av 
möjliga scenarier tar fram en mängd av tänkbara systeminteraktioner och avslöjar 
systemegenskaper som kan behövas. Enligt Sawyer & Sommerville (1997) är 
scenarier, även kallade för användningsfall, en grund
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2.4 Unified Modeling Language 
 
Eftersom användningsfall är inkluderade i The Unified Modeling Language (UML) 
kommer vi här att ge en kort beskrivning av UML. 
 
UML är enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a), ett standardspråk för att 
skriva ned mjukvaruritningar. Det användas för att visualisera, specificera, 
konstruera och dokumentera artefakterna i ett mjukvarusystem. Enligt Booch, 
Jacobson & Rumbaugh (1999b) är en artefakt en generell term för information som 
har skapats, producerats, ändrats eller använts av utvecklare i utvecklandet av ett 
system. En artefakt kan exempelvis vara ett diagram, en komponent eller en 

stplan.  

digt. Specificera innebär att skapa 
odeller som är precisa, entydiga och kompletta.  

 att modellera aktiviteterna i projektplaneringen och 
anteringen av releaser av systemet. 

mer dock i denna uppsats att koncentrera oss på 
odelleringen av mjukvarusystem.  

r som är användningsfallsdrivna, 
rkitekturcentrerade, iterativa och inkrementella.  

.4.1 Beståndsdelar i UML 

 det huvudelementet som vi 
anser har störst betydelse för användningsfallstekniken.  

te
 
Med visualisera, menar Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a) att UML är ett 
grafiskt språk och bakom varje symbol i UML-notationen finns det en väldefinierad 
semantik. En utvecklare kan skapa en modell i UML och en annan utvecklare eller 
ett annat verktyg kan tyda den modellen enty
m
 
Med konstruera, menar Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a), att trots att UML 
inte är ett programmeringsspråk kan dess modeller direkt kopplas ihop med ett antal 
olika programmeringsspråk. Dokumentera innebär att UML dokumenterar ett 
systems arkitektur och alla dess detaljer. Det är ett språk som uttrycker krav och 
test, samt används för
h
 
UML är ursprungligen avsett för mjukvarusystem, skriver Booch, Jacobson & 
Rumbaugh (1999a). De menar att UML har använts inom områden som bland annat 
företagsinformationssystem, bank- och finansiella tjänster, telekommunikation och 
distribuerade webbaserade tjänster. UML är dock inte begränsat till att modellera 
mjukvara, utan kan också användas till att modellera andra system som till exempel 
arbetsflöden i legala system, strukturen och beteendet i hälsovårdssystem och 
designen av hårdvara. Vi kom
m
 
Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a) menar även att UML endast är ett språk och 
är därför bara en del av en mjukvaruutvecklingsmetod. Vidare skriver de att det är 
processoberoende men används optimalt i processe
a
 
 
2
 
Enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a) finns det tre huvudelement i UML. 
Dessa är byggstenar, regler för att sätta ihop byggstenar och mekanismer. Vi ska 
endast gå in på elementet byggsten, eftersom det är
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Det finns enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a) tre olika typer av 
byggstenar i UML. Dessa är saker, relationer och diagram. Saker är grundfigurer i 
en modell. Det finns, enligt Booch et al, fyra typer av saker i UML. Ett 
användningsfall är ett exempel på en sak.  

 och 
eneralisering.  

rera 
ss på det diagram som är relevant för uppsatsen, nämligen 

användningsfallsdiagrammet.  

ds för att beskriva de utåt synliga kraven på ett system, 
kriver Schneider & Winters (2001). Användningsfall är inkluderade i UML och de 

örjade använda tekniken tillsammans med sina egna 
etoder. Därefter lånade även många välkända metodologister tekniken från 

och är därför lätt att använda eftersom den saknar viss jargong. 
ekniken kan också användas ensam som första steget vid omstrukturering av olika 
ffärsprocesser.  

för att hitta och specificera klasser, 
delsystem och gränssnitt. De används även för att hitta och specificera testfall, samt 
för att planera utvecklingsiterationer och systemintegration.  

 
Relationer binder samman saker och enligt, Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a), 
finns det fyra olika typer av relationer i UML. Dessa är beroende, association, 
generalisering, även kallad arv, och realisering. De relationer som används 
tillsammans med användningsfall och aktörer är beroende, association
g
 
Ett diagram är en grafisk representation av en mängd element som ofta består av 
saker och relationer, skriver Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a). Ett diagram 
grupperar ihop de saker som hör ihop med varandra. Diagram ritas för att 
visualisera system från olika perspektiv. UML har nio olika typer av diagram. Vi 
kommer i denna uppsats inte att beskriva alla dem, utan vi kommer att koncent
o

 

2.5 Användningsfallstekniken 
 
Som vi tidigare nämnt är användningsfall en teknik för att framkalla de krav som 
ställs på systemet. De använ
s
används genom hela RUP.  
 
Brown (1997), skriver att användningsfallstekniken skapades av Ivar Jacobson som 
en del av hans utvecklingsmetod Objectory. Många analytiker och utvecklare, som 
använde sig av olika metoder, insåg snabbt de många fördelar som 
användningsfallen gav och b
m
Jacobson för att lägga till den officiellt i sina metoder.  
 
Vidare skriver Brown (1997) att användningsfallstekniken är oberoende av metod 
eller teknologi 
T
a
 
 
2.5.1 Användningsfall 
 
Ett användningsfall är, enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999b), ett verktyg 
för att samla in kraven på ett mjukvarusystem. Generellt sett fångar användningsfall 
kraven på alla sorters mjukvarusystem, men speciellt på komponentbaserade 
system. Vidare skriver Booch et al att användningsfall är mycket mer än just ett 
verktyg för att fånga kraven. Användningsfall används för att driva hela 
utvecklingsprocessen och de är en hjälp 

- 10 -  



 

Enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a) är ett användningsfall en beskrivning 
av en mängd händelsesekvenser, inklusive varianter på dessa, som systemet utför 
för att ge ett resultat av värde för en aktör. Varje händelsesekvens representerar 
interaktionen mellan de saker som finns utanför systemet, det vill säga aktörerna, 
och själva systemet. Enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999b) fångar ett 
användningsfall de funktionella kraven som ställs på systemet. Alla användningsfall 
tillsammans bildar användningsfallsmodellen, vilken beskriver den kompletta 
funktionaliteten hos systemet. Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a) skriver 
vidare att ett användningsfall ritas grafiskt som en ellips och måste ha ett namn som 
skiljer det från andra användningsfall.  

itas, se figur 2.5.1 nedan. 

 
Namnet skrivs vanligtvis som en enkel textsträng. Användningsfallens 
händelsesekvenser bör även beskrivas med text. Texten kan vara vanlig text, text 
med pre- och postvillkor eller pseudokod. För ett exempel på hur ett 
användningsfall r
 
 
 
 
 
 

a). 

r 
 
Figur 2.5.1 Ett användningsfall ritas som
Rumbaugh (1999
 
 
2.5.2 Scenarier 
 
Enligt Schneider & Winters (1998
vara ganska komplicerad. Den skr
tiden. Istället för att skriva ned hel
arbetet genom att skriva en del åt 
skriver författarna.  
 
Enligt Schneider & Winters (1998) 
man kombinerar alla scenarier få
scenario är en sekvens av händ
användningsfall. Vi kommer i denn
scenarier, utan vi kommer att hålla o
Lägg orde
sfall.  

 en ellips och har ett unikt namn. Booch, Jacobson & 

) kan en komplett användningsfallsbeskrivning 
ivs inte ut med detsamma utan utvecklas med 
a beskrivningen på en gång kan man dela upp 
gången. Därför använder man sig av scenarier, 

är ett scenario en del av ett användningsfall. Om 
r man det kompletta användningsfallet. Varje 
elser som beskriver funktionaliteten hos ett 
a uppsats inte att skilja på användningsfall och 
ss till termen användning
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2.5.3 Aktör 
 
En aktör representerar en roll som en människa, en hårdvaruenhet eller ett annat 
system har i förhållande till systemet, skriver Booch, Jacobson & Rumbaugh 
(1999a). Ett exempel på en aktör kan vara en tjänsteman på en bank som lånar ut 
pengar eller en kund som lånar pengar på banken. Booch et al skriver vidare att 
aktörer inte är en del i systemet utan att de lever utanför systemet. En aktör ritas 
grafiskt som en streckgubbe, se figur 2.5.3.  

a. 

a 

 
 
 
 
 
 

Figur 2.5.3. En aktör ritas som en streckgubbe. Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a). 
 
 
2.5.4 Relationer 
 
Användningsfall kan organiseras med hjälp av relationer, skriver Booch, Jacobson 
& Rumbaugh (1999a). De relationer som kan användas mellan användningsfall är 
generalisering och beroende.  
 
En generalisering är en specialiserings-/generaliseringsrelation där objekten av det 
specialiserade elementet (barnet) kan ersättas av objekt av det generaliserade 
elementet (föräldern), skriver Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a). På detta sätt 
delar barnet förälderns struktur och beteende. Generaliseringsrelationen ritas som 
en pil med öppet huvud, se figur 2.5.4
 
 
 
 

Figur2.5.4a . En generaliseringspil. Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a). 
 
 
Ett beroende är en semantisk relation mellan två saker, enligt Booch, Jacobson & 
Rumbaugh (1999a). Om en ändring sker i den ena saken (den oberoende saken) så 
kan det påverka den andra sakens (den beroende sakens) semantik. Grafiskt sett ser 
ett beroende ut som en streckad pil enligt figur 2.5.4b.  
 
 
 
 

Figur 2.5.4b. En beroendepil. Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a). 
 
 
Aktörer kan endast kopplas till användningsfall med en associationsrelation. Enligt 
Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a) är en association en strukturell relation som 
fungerar som en koppling mellan objekt. Associationen innebär att aktören och 
användningsfallet kommunicerar med varandra och att de därför kan skicka och t
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 emot meddelanden. En associationsrelation ritas grafiskt som ett streck, se figur 
2.5.4c. Mellan aktörer kan generaliseringsrelationen användas. 
 
 
 
 

Figur 2.5.4c. En association. Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a). 
 
 
2.5.5 Utökning av beroenderelationen 
 
Det finns, enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a), ett flertal olika stereotyper 
som kan användas tillsammans med en beroenderelation. Stereotyper är ett sätt att 
skapa nya sorters byggstenar som tas fram från redan existerande, men som är 
specifika för det problem som ska lösas. Man utökar alltså redan existerande 
byggstenar med nya egenskaper, ny semantik och ny notation. Två av dessa 
stereotyper, extend och include, används tillsammans med användningsfall. Extend 
och include används då man vill bryta ned användningsfall till återanvändbara 
delar, skriver Booch et al.  

, se figur 2.5.5a.  

 
En includerelation mellan användningsfall innebär, enligt Booch, Jacobson & 
Rumbaugh (1999a), att grundanvändningsfallet inkluderar beteendet från ett annat 
användningsfall. Det inkluderade användningsfallet står aldrig för sig självt utan är 
endast en del av ett större användningsfall som inkluderar det. Enligt Booch et al 
används includerelationen för att undvika att beskriva samma flöde av händelser 
flera gånger, genom att lägga ett vanligt förekommande beteende i ett separat 
användningsfall. Sedan låter man alla andra delar av systemet inkludera beteendet 
från detta användningsfall när de behöver det. Includerelationen ritas som en 
streckad pil (beroendepil) som märks med << include>>. För ett exempel på 
includerelationen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur2.5.5a. Exempel på inc
 
 
En extendrelation mellan anv
underförstått integrerar beteend
Jacobson & Rumbaugh (1999a)
under särskilda förhållanden ka
användningsfall. Grundanvändn
Kassaexpediering
Expediera beställning
lude relationen. http://www

ändningsfall innebär
et från ett annat anv

. Grundanvändningsfal
n dess beteende utöka
ingsfallet kan endast u

- 13 - 
Kortbetalning
<<Include>>
<<Include>>
en, så  

.hig.se/~jbt/kurser/oou/. 

 att grundanvändningsfallet 
ändningsfall, skriver Booch, 
let kan stå för sig självt, men 
s av beteendet hos ett annat 

tökas vid vissa tillfäll

 



 

kallade utökningstillfällen. Med extend kan man se det som att 
utökningsanvändningsfallet för över beteende till grundanvändningsfallet.  
 
Extendrelationen används, enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a), för att 
modellera den del av ett användningsfall som användaren ser som optimalt 
systembeteende. På detta sätt skiljer man optimalt beteende från obligatoriskt 
beteende. Man kan också använda en extendrelation för att modellera ett separat 
delflöde som bara exekveras under givna förhållanden. Vidare skriver Booch et al 
att en extendrelation kan användas för att modellera flera flöden som kan sättas in 
vid en särskild tidpunkt och som kontrolleras av en interaktion med en aktör.  

5b.  

  

 
Extendrelationen ritas som en streckad pil (beroendepil) som märks med 
<<extend>>. För ett exempel på extendrelationen, se figur 2.5.
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.5.5b. Exempel på extend relationen
 
 
2.5.6 Tillvägagångssätt 
 
När man jobbar med användningsfall börjar m
definiera vilka aktörer som finns. För att hi
vem som behöver systems tjänster eller vilka
måste sedan beskrivas mer i detalj. Den be
namn, vilka ansvarsområden som aktören h
systemet.
 
Användningsfallen identifieras sedan utgåe
Fagerström (1999). Ett användningsfall ska
termer av det flöde av händelser som inträ
Användningsfallet beskriver både vad aktö
under samarbetet. Aktörerna och användnin
hjälp av relationer. Det sista steget är sedan a
Detta tillvägagångssätt beskriver även Booch
 
 
2.5.7 Användningsfallsdiagram 
 
Ett diagram är, som vi tidigare nämnt, en
element som hör ihop med varandra. Använ
diagram för att modellera ett systems dy
Rumbaugh (1999a). Användningsfallsdiagram
hos ett system, delsystem eller klass så att 
använda det elementet och för att utvecklare s
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 de olika aktörerna, skriver 
 en dialog med ett system i 
en aktör använder systemet. 
ystemet utför för aktiviteter 
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n & Rumbaugh (19

representation av en mängd 
lsdiagram är ett av fem olika 
skriver Booch, Jacobson & 
s för att visualisera beteendet 
dare kan förstå hur man ska 
 implementera det.  

 



 

Användningsfallsdiagram innehåller, enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a), 
vanligtvis användningsfall, aktörer, beroende-, generaliserings- och 
associationsrelationer. I figur 2.5.7 visas ett exempel på ett 
användningsfallsdiagram.  
 
 
 

Ta ut pengar 

Bankkund 
Sätta in pengar 

Överföring mellan konton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.5.7. Ett exempel på ett användningsfallsdiagram med en aktör och tre användningsfall. 
Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999b). 
 
 
Ett användningsfallsdiagram kan användas för att modellera systemets sammanhang 
eller för att modellera kraven på systemet, skriver Booch, Jacobson & Rumbaugh 
(1999a). Att modellera ett systems sammanhang innebär att rita en linje runt hela 
systemet och bestämma vilka aktörer som ska finnas på utsidan av systemet och 
som ska interagera med det. I detta fall använder man användningsfallsdiagram för 
att specificera aktörerna och meningen med deras roller. Att modellera kraven på ett 
system innebär, enligt Booch et al, att specificera vad systemet ska göra, oberoende 
av hur det ska göra det. I detta fall använder man användningsfallsdiagram för att 
specificera det önskade beteendet hos ett system. 
 

2.6 Fördelar och nackdelar med UML 
 
Vi har i detta avsnitt valt att ta upp de fördelar och nackdelar som gäller allmänt för 
UML. Eftersom användningsfall ingår som en del av UML anser vi att dessa för- 
och nackdelar även kommer att gälla för just användningsfall.  
 
Den grundläggande anledningen till att använda UML är, enligt Fowler & Kendall 
(2000), på grund av kommunikationen. De anser att genom att använda UML så kan 
man kommunicera vissa koncept tydligare, än vad man kan göra med alternativen 
till UML. De menar på att naturligt språk är för oprecist och blir svårförståeligt när 
man börjar använda komplexare begrepp. Därför, menar författarna, att de använder 
UML när de vill ha en viss precision, men inte vill fastna i detaljer. Istället använder 
de UML för att indikera viktiga detaljer. Även Graham & Simons (1999) nämner 
kommunikation som en fördel med UML. De menar att en fördel med UML är att 
utvecklarna får ett gemensamt språk för kommunikation. Författarna anser dock att 
som UML-standarden ser ut idag så är den lätt att tolka på många olika sätt, vilket 
leder till allvarliga problem senare i utvecklingen.  
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En av styrkorna med UML, menar Graham & Simons (1999), är att det är 
universellt, det vill säga att samma notation används för analys, design och 
dokumentering av implementationen. Nackdelen med detta är att en utvecklare 
kommer att tolka en annan utvecklares diagram under olika antaganden. Vad som 
var avsett som ett analysdiagram i ett sammanhang kan tolkas som ett konkret 
designdiagram i ett annat sammanhang. Vidare skriver författarna att en fördel med 
UML anses vara just denna förmåga att kunna modellera olika perspektiv, men 
själva anser de att detta faktum leder till att det inte finns någon kontroll över hur 
diagrammen ska tolkas och att detta är en stor nackdel. Fowler & Kendall (2000) 
anser däremot att UML-diagrammen på ett bra sätt talar om vilken abstraktionsnivå 
det handlar om. De menar att för att få en mer detaljerad bild av till exempel ett 
klassdiagram så är det bara att titta på det mer detaljerade 
kollaborationsdiagrammet.  
 
Graham & Simons (1999) anser vidare att det största problemet med UML är 
kognitiv vilseledning, det vill säga att byggandet av UML-modeller kan distrahera 
utvecklaren från viktiga perspektiv på systemet. De menar att detta problem är 
mycket allvarligare än den inkonsistens och tvetydighet som existerar i UML.  
 
Graham & Simons (1999) klassificerar problemen med UML i fyra kategorier. 
Dessa fyra kategorier är inkonsistens, tvetydighet, tillräcklighet och kognitiv 
vilseledning. Med inkonsistens menar författarna att vissa delar av UML-modeller 
är motsägelsefulla mot andra delar eller med vanliga accepterade definitioner. Med 
tvetydighet menas att en del UML-modeller är underspecificerade, vilket gör att 
utvecklare kan tolka dem på flera sätt. Tillräcklighet innebär att viktiga analys- och 
designkoncept inte kan fångas med hjälp av UML-notation. Med kognitiv 
vilseledning, menar författarna slutligen, att den naturliga utvecklingen styrd av ett 
behov av att utveckla UML-modeller egentligen missleder utvecklaren. 
 
 
2.6.1 Sammanfattning fördelar och nackdelar UML 
 
Sammanfattningsvis kan vi från våra källor utläsa att fördelar med UML är att 
samma koncept används hela vägen och att UML förbättrar kommunikationen. 
Nackdelarna med UML är, enligt våra källor, att det inte finns någon kontroll över 
hur diagrammen ska tolkas, att UML kan vara missvisande för den fortsatta 
utvecklingen och att viktiga analys- och designkoncept inte kan fångas med hjälp av 
UML-notation.  
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2.7 Fördelar och nackdelar med användningsfallstekniken 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de fördelar och nackdelar som vi funnit i 
litteraturen beträffande användningsfallstekniken.  
 
 
2.7.1 Fördelar 
 
Fowler & Kendall (2000) anser att en samling användningsfall är centralt för att 
förstå vad användarna vill ha. De menar även att användningsfall är ett bra verktyg 
för projektplanering, eftersom de kontrollerar den iterativa processen och kan därför 
ge återkoppling till användarna hur utvecklingen fortgår. 
 
Fagerström (1999) skriver att ett syfte med användningsfall är att förtydliga 
kravspecifikationen. Genom att diskutera användningsfall med beställaren och/eller 
användare får man en möjlighet att på ett konkret och enkelt sätt diskutera krav i 
kravspecifikationen. Ett annat syfte med användningsfall är, enligt Fagerström 
(1999), att avgränsa systemet. Han menar på att ett vanligt problem i 
utvecklingsprojekt är att mycket tid ägnas åt delar av systemet som är perifera eller 
rent av utanför det som kunden egentligen önskar. Därför är användningsfall ett bra 
verktyg för att dokumentera vad som är centralt i en kravspecifikation. Vidare 
skriver Fagerström (1999) att ett annat syfte med användningsfall är att skapa en 
modell som kan användas i analysen och designen. Användningsfallen utgör en 
utgångspunkt för att diskutera vilka förändringar som kan komma att göras i 
framtiden. De kan även användas som viktiga testfall vid testning av systemet. 
 
Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a) skriver att användningsfall används för att 
specificera det tänkta beteendet för det system som utvecklas, utan att behöva ange 
hur detta beteende ska implementeras. De skriver också att användningsfall hjälper 
utvecklarna att komma fram till en gemensam förståelse tillsammans med systemets 
slutanvändare och domänexperter. Booch et al skriver vidare att användningsfall 
även är till hjälp för att validera arkitekturen och för att verifiera systemet 
allteftersom under utvecklingen. Användningsfall låter slutanvändarna och 
domänexperterna att kommunicera med utvecklarna utan att fastna i detaljer. 
 
 
2.7.2 Sammanfattning fördelar med användningsfall 
 
Sammanfattningsvis kan vi från litteraturen utläsa att användningsfallsteknikens 
fördelar är att de driver utvecklingen och att de förbättrar kommunikationen.  
 
 
2.7.3 Nackdelar  
 
Graham & Simons (1999) kritiserar i sin artikel otillräckligheten av include- och 
extendrelationerna. De menar på att semantiken för includerelationen är 
underspecificerad, vilket gör att det är otydligt hur relationen ska användas. Vidare 
anser författarna att semantiken för extendrelationen inte kan hantera undantag eller 
alternativ. De menar att det är tydligt utifrån den publicerade semantiken för 
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 extendrelationen att denna relation endast kan hantera insättningar och inte 
undantag och alternativ. Många utvecklare använder dock extendrelationen för att 
modellera just undantag och alternativ. Att extendrelationen används på så många 
sätt gör att användningsfallsdiagrammen blir farligt tvetydiga, menar författarna. 
För att tolka diagrammen måste utvecklare lita på sin intuition istället för att lita på 
den officiella semantiken.  
 
Graham & Simons (1999) riktar även kritik mot att användningsfallsberoende är 
ologiskt och inkonsistent. De menar att själva riktningen på beroendepilen är 
missvisande för extendrelationen och att riktningen visar på i vilken ordning 
analysen har skett istället för att indikera något verkligt logiskt beroende.  
 
Även Glinz (2000) riktar kritik mot att det är svårt att modellera relationer mellan 
användningsfall på ett bra sätt när man använder UML. Han menar att det är svårt 
att modellera struktur och uppdelning av användningsfall, eftersom UML är 
inkonsistent och motsägelsefullt vad gäller relationer mellan användningsfall. Glinz 
(2000) anser att enligt UML-specifikationen ska varje användningsfall representera 
en komplett sekvens av interaktioner och användningsfall i samma system, eller 
delsystem, bör inte kommunicera med varandra. Samtidigt, menar Glinz (2000), att 
det finns tre olika relationer mellan användningsfall nämligen generalisering, 
extend och include. Vidare skriver Glinz (2000) att sekvens skulle kunna 
åstadkommas genom en rad av extensioner, men dessa modeller skulle se alltför 
kryptiska ut. Ett annat bättre sätt att komma runt problemet med att modellera 
relationer mellan användningsfall är att dela upp systemet i delsystem. Genom att 
dela upp användningsfall i olika delsystem kan man uppnå en slags struktur, men 
dessa modeller blir mycket komplexa.  
 
Graham & Simons (1999) menar att ett annat problem med användningsfall är att 
den struktur som ges av användningsfall vilseleder utvecklarna i fråga om design. 
De skriver att logiska fel införs, vilket gör att användningsfallsmodeller hindras från 
att utvecklas till stora system. Vidare kritiserar författarna utvecklandet av 
användningsfall för att vara missledande. De anser att användningsfallsmodellering 
missar långsiktigt logiskt beroende. Användningsfallsmodellering förespråkar ett 
högt lokaliserat perspektiv och det gör att den verkliga affärslogiken i systemet 
undanskyms. Detta gör att utvecklare missar att fånga beroenden som är viktiga på 
lång sikt.  
 
Slutligen skriver Graham & Simons (1999) att användningsfallsmodellering är 
skadligt och måste göras om. De menar att konsekvensen av att främja ologiska 
relationer är att utvecklarna kommer att utveckla ologiska användningsfallsmodeller 
som helt måste göras om under designen. Användningsfallsmodellering gör att 
utvecklare blir felaktigt vägledda från starten. 
 
Enligt Genilloud & Wegmann (2000) har användningsfallstekniken begränsningar 
vad gäller att modellera miljön för ett system, när system inom samma affärsprocess 
ska relateras och när man ska specificera olika begränsningar, till exempel 
exekveringsbegränsningar, mellan användningsfallen. Författarna menar att dessa 
begränsningar kan överkommas till viss del genom att använda multipla diagram, 
men med oklara relationer mellan dem. Detta gör dock att specifikationsaktiviteten 
blir komplex och mottaglig för fel.  
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Genilloud & Wegmann (2000) menar att ett problem med användningsfall är att de 
inte kan användas för att modellera flera system i ett och samma diagram. Om man 
har ett system som består av flera olika delsystem är det önskvärt att kunna visa alla 
delsystemen i ett diagram. Författarna anser att UML tvingar en utvecklare till att 
bara ha ett system som är av intresse i ett användningsfallsdiagram. Detta 
exkluderar alla system från diagrammet som inte har direkt med systemet av 
intresse att göra.  
 
Genilloud & Wegmann (2000) anser även att det uppstår problem när man har flera 
användningsfall som till stor del är identiska. Om det enda som skiljer dem åt är att 
aktörerna är olika och att systemet spelar olika roller beroende på vilket 
användningsfall som utförs, tvingas utvecklaren ändå till att ha separata 
användningsfall. Författarna anser att det skulle vara önskvärt att i ett sådant fall 
endast behöva ha en användningsfallsspecifikation. De menar att UML tvingar 
utvecklaren att ha en användningsfallsspecifikation för varje grupp av aktörer som 
är inblandade.  
 
Genilloud & Wegmann (2000) skriver vidare att traditionella 
användningsfallsdiagram inte uttrycker multiplicitet. Detta hindrar utvecklaren från 
att specificera om ett användningsfall involverar endast en mottagare eller många. 
Författarna menar att man inte kan fånga begränsningar på antalet aktörer för varje 
användningsfall.  
 
Genilloud & Wegmann (2000) är även kritiska mot hur utförandeordningen ska 
kunna specificeras i ett användningsfalldiagram. De menar på att vissa 
användningsfall måste äga rum före andra kan inträffa och de anser att det i UML 
inte finns något sätt att specificera detta på. Resultatet av detta, menar författarna, är 
att användningsfalldiagrammens semantik blir otydlig.  
 
Genilloud & Wegmann (2000) frågar sig slutligen vad en aktör egentligen är. 
Eftersom en aktör kan specificeras med hjälp av olika diagramelement i olika 
diagram så undrar författarna vad som egentligen är specifikt för en aktör.  
 
Glinz (2000) skriver i sin artikel att UML ger en felaktig bild av att systemets 
funktionella krav kan modelleras endast med hjälp av användningsfall. Han menar 
att hänsyn måste tas även till de olika tillstånd som systemet kan befinna sig i. En 
användningsfallsmodell kan, enligt Glinz (2000), inte uttrycka systembeteende som 
är tillståndsberoende på ett tillräckligt sätt.  
 
Glinz (2000) anser vidare att en användningsfallsmodell som modellerats med 
UML inte kan specificera krav på interaktion där det är systemet som skall initiera 
en interaktion mellan systemet och en aktör. Han menar att interaktion som initieras 
av systemet till en aktör är omöjligt att modellera, eftersom ett användningsfall, 
enligt definition, ska initieras av en aktör. Glinz (2000) menar dock på att detta 
problem kan lösas genom att använda stereotyper. När man modellerar ett systems 
miljö är det även viktigt att kunna modellera komplexa miljöer, menar Glinz 
(2000). Han anser att det inte är möjligt att modellera system i komplexa miljöer 
med hjälp av UML på grund av att associationer mellan aktörer inte tillåts. Detta 
problem, menar Glinz (2000), kan dock undvikas genom att modifiera UML: s 
metamodell och tillåta associationer mellan aktörer. (En metamodell är, enligt 
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 Fowler & Kendall (2000), ett diagram som definierar den notation som finns i 
UML).  
 
En annan brist hos UML, menar Glinz (2000) slutligen, är att det inte finns något 
tillräckligt sätt att hantera interaktion mellan användningsfallen. Glinz (2000) 
menar att trots att det i specifikationen står att ett användningsfall är en komplett 
sekvens av interaktioner som är oberoende av andra användningsfall så interagerar 
användningsfallen ändå och det måste finnas sätt att modellera denna interaktion på.  
 
 
2.7.4 Sammanfattning nackdelar med användningsfall 
 
Sammanfattningsvis kan vi från våra källor utläsa att nackdelar med 
användningsfallstekniken berör relationer, att användningsfall är missvisande för 
den fortsatta utvecklingen, att användningsfall inte är tillräckligt för att fånga de 
funktionella kraven och att vissa modelleringssituationer inte går att modellera med 
användningsfall.  
 

2.8 Rational Unified Process  
 
Trots att användningsfall är processoberoende behövs ändå en 
systemutvecklingsprocess som guidar utvecklingen. Användningsfall kan, enligt 
Schneider & Winters (2001), användas tillsammans med vilken process som helst, 
men den process som rekommenderas är en iterativ och inkrementell process. 
Rational Unified Process (RUP) är en sådan process.  
 
RUP är enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999b) en 
mjukvaruutvecklingsprocess. Den ser till att användarnas krav på systemet blir 
implementerade i det system som ska byggas, se figur 2.8. RUP använder sig av 
UML för att ta fram all den dokumentation som behövs av det system som 
utvecklas. 
 
 
 
 
 
 

Mjukvaruutvecklings-
process (RUP) 

Användarnas 
krav Mjukvarusystem

 
Figur 2.8. RUP ser till att användarnas krav på systemet blir implementerade i det system som ska 
byggas. Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999b). 
 
 
Enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999b) kännetecknas RUP av tre nyckelord. 
Dessa är användningsfallsdriven, arkitekturcentrerad, samt iterativ och 
inkrementell. Det är dessa begrepp som gör processen unik. 
 
Med användningsfallsdriven menas, enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a), 
att användningsfall används för att få fram det önskade beteendet hos ett system, för 
verifiering och validering av systemets arkitektur, för testning, och för 
kommunikation mellan intressenter i projektet. Enligt Booch, Jacobson & 
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 Rumbaugh (1999b) följer RUP ett flöde som går igenom ett antal arbetsflöden som 
baseras på användningsfallen. Användningsfall specificeras, designas och till sist 
ligger användningsfallen även till grund för att testa systemet.  
 
Med arkitekturcentrerad menas, enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a), att 
ett systems arkitektur används för konceptualisering, konstruktion, skötsel och 
utveckling av det system som ska utvecklas. Man kan tänka sig en arkitektur av ett 
system som en allmän vision som alla utvecklare måste hålla med om eller 
åtminstone acceptera, skriver Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999b). Arkitekturen 
ger ett klart perspektiv över hela systemet. Detta är nödvändigt för att kontrollera 
systemets utveckling.  
 
Eftersom utvecklingen av en produkt är ett stort arbete som kan ta flera år är det, 
enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999b), praktiskt att dela upp arbetet i 
mindre delar så kallade miniprojekt. Varje miniprojekt är en iteration som resulterar 
i ett inkrement. Iterationer är steg i arbetsflödet medan inkrement gör att produkten 
växer. I varje iteration identifierar och specificerar utvecklarna relevanta 
användningsfall, de skapar en design genom att använda arkitekturen som hjälp, de 
implementerar designen i komponenter och verifierar att komponenterna stämmer 
med användningsfallen. Om en iteration uppfyller sina mål så fortsätter 
utvecklingen med nästa iteration. När en iteration inte uppfyller sina mål måste 
utvecklarna gå tillbaka till sina tidigare beslut och försöka med ett nytt sätt. Enligt 
Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a) ger ett iterativt tillvägagångssätt en ökad 
förståelse av problemet genom successiva förfiningar och inkrementell tillväxt av 
en lösning över flera cykler. Inbyggt i det iterativa tillvägagångssättet är 
flexibiliteten att ta hand om nya krav och det möjliggör även att i ett projekt 
identifiera och hantera risker tidigt.  
 
 
2.8.1 RUP: s uppbyggnad 
 
Enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999b) går RUP igenom en serie cykler, se 
figur 2.8.1a. Varje cykel avslutas med en release av systemet till kunderna. Varje 
release är en produkt som är klar för leverans. Produkten består av källkod inbäddat 
i komponenter, manualer och annat som ska levereras.  
 
 

d  
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RUP innehåller även, enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999b), fem 
huvudarbetsflöden. Dessa arbetsflöden innehåller aktiviteter som bör genomföras 
för att slutföra iterationerna. Varje iteration representerar en komplett 
utvecklingscykel från kravhantering till implementation och testning och resulterar i 
en release av produkten. Varje iteration går igenom alla arbetsflödena, fast med 
olika tyngdpunkt på dessa beroende på vilken fas det handlar om. 
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vision för slutprodukten och produktens affärsidé presenteras. Denna fas svarar på 
frågor som vad systemet primärt ska göra för var och en av dess huvudanvändare, 
hur en arkitektur för systemet kan se ut, vilken plan man ska ha och vad det 
kommer att kosta att utveckla produkten. En förenklad användningsfallsmodell som 
innehåller de viktigaste användningsfallen svarar på första frågan. I denna fas 
identifieras och prioriteras de viktigaste riskerna, nästa fas planeras i detalj och hela 
projektet får en uppskattningsvis bedömning.  
 
Under utredningsfasen specificeras de flesta användningsfall i detalj och 
systemarkitekturen designas, skriver Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999b). De 
viktigaste användningsfallen realiseras och i slutet av utredningsfasen planerar 
projektledaren aktiviteterna och bedömer om resurserna som krävs för att fullgöra 
projektet räcker till. Nyckelfrågan i denna fas är om användningsfallen, arkitekturen 
och planerna är tillräckligt stabila och om man har riskerna under kontroll för att 
man ska kunna fullfölja hela utvecklingen. 
 
Under konstruktionsfasen byggs själva produkten, skriver Booch, Jacobson & 
Rumbaugh (1999b). I slutet av fasen innehåller produkten alla de användningsfall 
som ledningen och kunden kom överens om att utveckla för denna release. 
Slutfrågan man ställer sig i denna fas är om produkten fyller användarnas behov så 
att man kanske kan leverera den snabbare. 
 
I överlämningsfasen testar ett fåtal erfarna användare produkten och rapporterar fel 
och brister, skriver Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999b). Överlämningsfasen 
innehåller aktiviteter såsom tillverkning, utbildning av kundpersonal, support och 
korrigering av fel som upptäckts efter leverans. 
 
 
2.8.3 Arbetsflöden  
 
Som vi tidigare nämnt består RUP av fem huvudarbetsflöden. Dessa är enligt 
Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999b) krav, analys, design, implementation och 
test. Kravflödet beskriver, enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a), hur 
användningsfallstekniken tar fram kraven på systemet. Analys- och designflödet 
beskriver arkitekturen. Implementationsflödet behandlar mjukvaruutveckling, 
enhetstest och integrering. Testflödet beskriver testfall, procedurer och felsökning.  
 
 
2.8.4 Modeller 
 
RUP använder sig utav ett antal modeller för att representera systemet, skriver 
Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999b). Exempel på dessa modeller är 
användningsfallsmodell, analysmodell, designmodell, driftssättningsmodell, 
implementationsmodell och testmodell. Alla dessa modeller representerar 
tillsammans hela systemet och modellerna är relaterade till varandra genom att 
element i en modell har spårbarhetsberoenden bakåt och framåt via länkar till andra  
modeller. Till exempel kan ett användningsfall spåras framåt till en designmodell 
eller till ett testfall i en testmodell. Spårbarheten underlättar förståelse och 
förändring.  
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3. Metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera hur undersökningen har lagts upp. Vi kom-
mer även att motivera vårt val av metoder, samt diskutera validitet och reliabilitet.  

 

3.1 Undersökningens upplägg 
 
För att kunna genomföra vår undersökning var första steget att formulera forsk-
ningsfråga och syfte. I detta steg valde vi även vilken forsknings- och datainsam-
lingsmetod vi skulle använda oss av. Valet av dessa metoder motiveras nedan. 

 
I undersökningens nästa steg designade vi vår fallstudie. Efter det att fallstudiede-
signen var färdigställd genomförde vi kvalitativa intervjuer av fem olika responden-
ter. När intervjuerna genomförts sammanställde vi dessa för att sedan analysera 
empiri och teori. Sista steget i undersökningen var att dra slutsatser för att få fram 
ett resultat.  
 
Parallellt med dessa aktiviteter har även litteraturstudier pågått. Den litteratur vi an-
vänt oss av har vi hittat på bibliotek och på Internet. Litteraturen behandlade dels 
teorier inom vårt problemområde, dels teorier för hur man skulle gå tillväga för att 
göra en undersökning. För undersökningens upplägg, se figur 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 

Formulering av 
forskningsfråga 

och syfte 
Design av 
fallstudie 

Kvalitativa 
intervjuer 

Analys Slutsatser 
och resultat 

Figur 3.1 Bilden visar
 
 

3.2 Forskningsmetod 
 
3.2.1 Val av forskningsmetod 
 
Enligt Yin (1994) finns det många
fallstudier, experiment, statistiska 
analys av arkivinformation. Varje 
typen av forskningsfråga, kontrolle
fokuserar på nutida händelser eller
Yin (1994), att undersöka ett nutid
ciellt när gränserna mellan fenomen
 
Litteraturstudier

 
 hur vår undersökning har genomförts.   

 olika sätt att genomföra forskning på. Dessa är 
undersökningar, historiska undersökningar och 

strategi har olika för- och nackdelar beroende på 
n som forskaren har över händelser och om man 
 historiska händelser. En fallstudie avser, enligt 

a fenomen inom dess verkliga sammanhang, spe-
et och sammanhanget inte är helt uppenbara.  

- 24 -  



 

Vidare skriver Yin (1994) att en fallstudie är användbar om man vill undersöka 
frågor som börjar på hur eller varför, när forskaren har liten kontroll över händelser 
och när man vill undersöka ett nutida fenomen. Eftersom vår forskningsfråga avser 
att undersöka hur systemutvecklare upplever användningsfallstekniken i RUP, anser 
vi att fallstudie är ett lämpligt metodval. Vi anser även att vår forskningsfråga avser 
att undersöka ett nutida fenomen som vi anser att vi inte har kontroll över.  
 
 
3.2.2 Design av fallstudie 
 
Vid design av fallstudier finns det, enligt Yin (1994), fem viktiga komponenter att 
tänka på. Dessa är studiens frågor, studiens antaganden (om det finns några), under-
sökningsenheterna, logisk koppling mellan antaganden och data, samt kriterierna 
för att tolka den data som hittats. Vi har när vi har designat vår fallstudie tagit hän-
syn till dessa faktorer. Eftersom vår forskningsfråga börjar med hur är denna, som 
vi tidigare redan nämnt, lämplig för fallstudie. I vår undersökning har vi inga anta-
ganden, och därför har vi vid fallstudiedesignen inte tagit hänsyn till några sådana.  

 
 
3.2.3 Urval av undersökningsenheter 
 
Eftersom vår undersökning avser att undersöka hur systemutvecklare upplever an-
vändningsfallstekniken i RUP, blir det naturligt att våra undersökningsenheter är 
systemutvecklare som använder sig av användningsfallstekniken i RUP. Vi bestäm-
de även, för att få ett så bra resultat som möjligt av vår fallstudie, att de systemut-
vecklare som skulle ingå i fallstudien skulle ha god erfarenhet av användningsfalls-
tekniken. Vi bestämde därför att en systemutvecklare bör ha använt sig av tekniken 
i minst ett år för att vara aktuell att ingå i vår undersökning. Vi ville också få en 
spridning på systemutvecklarnas erfarenhet och därför bestämde vi att vi både skul-
le ha med systemutvecklare som precis uppfyller vårt minimikrav och systemut-
vecklare som har mer erfarenhet av tekniken. Detta eftersom vi ville se om deras 
uppfattning av användningsfallstekniken har med deras erfarenhet att göra. Vi be-
stämde även att vi skulle ha med fyra olika systemutvecklare i vår fallstudie, efter-
som vi ville göra en så bra analys av resultatet som möjligt.  

 
 
3.2.4 Analys av insamlad data 
 
Enligt Yin (1994) finns det många olika tekniker som kan användas för att analyse-
ra den data som samlas in under fallstudien. En av dessa tekniker är så kallad möns-
termatchning, vilket innebär att man jämför det mönster som man får från datain-
samlingen med ett förutbestämt mönster.   
 
För att analysera de svar vi kommer att få från våra intervjuer kommer vi att sam-
manställa svaren för att sedan försöka att hitta mönster och skillnader mellan insam-
lad data och teori. 

- 25 -  



 

3.2.5 Reliabilitet 
 
Enligt Davidson & Patel (1994), handlar reliabiliteten hos ett mätinstrument om hur 
tillförlitligt instrumentet är och hur väl det motstår slumpinflytanden av olika slag. 
Vid intervjuer är reliabiliteten i hög grad relaterad till intervjuarens förmåga. Man 
kan också uppnå god reliabilitet om man använder sig av strukturerade intervjuer, 
skriver författarna. För att uppnå god reliabilitet med vår undersökning bestämde vi 
att samma person skulle ställa frågorna under alla intervjuer. Vi beslutade även att 
vi skulle ge likadan inledning till alla respondenter där vi skulle förklara syftet med 
intervjun och varför deras bidrag var viktigt. Vi bestämde oss också för att ställa 
samma frågor till alla respondenter och för att inte missa något viktigt bestämde vi 
att vi skulle banda alla intervjuerna.  
 
 
3.2.6 Validitet  
 
Enligt Davidson & Patel (1994) handlar validitet om att veta vad man undersöker. 
Det gäller vid en undersökning att konstruera ett mätinstrument som mäter just det 
man avser att mäta, det vill säga att instrumentet har god validitet. För att vår under-
sökning skulle uppnå god validitet bestämde vi oss för att göra en pilotstudie. Vi 
ville använda denna för att testa våra frågor för att se om vi skulle behöva omforma 
dem. Vi ville också träna vår intervjuteknik för att på så sätt bli bättre förberedda 
inför de kommande intervjuerna.  
 

3.3 Datainsamlingsmetod 
 
3.3.1 Val av datainsamlingsmetod 
 
Enligt Davidson & Patel (1994) finns det många sätt att samla in information för att 
få frågeställningar besvarade. De nämner bland annat befintliga dokument, test och 
prov, olika former av självrapporteringar, attitydskalor, observationer, samt inter-
vjuer och enkäter som möjliga tekniker för informationsinsamling. Vi har, för att få 
vår frågeställning besvarad, valt att använda oss av intervjuer. Detta eftersom vi an-
ser att denna teknik är den som lämpar sig bäst för vår frågeställning då den bygger 
på frågor, samt ger frihet för den som intervjuas att svara med sina egna ord.  
 
 
3.3.2 Standardisering och strukturering 
 
Enligt Davidson & Patel (1994) måste man betrakta två aspekter när man ska samla 
in information med hjälp av frågor. Den första aspekten är grad av standardisering, 
vilket innebär hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller frågor-
nas utformning och inbördes ordning. Den andra aspekten är grad av strukturering. 
Med detta menas i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka 
fritt beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter. Vi har för våra in-
tervjuer valt att använda oss av hög grad av standardisering på frågorna. Detta efter-
som vi vill ställa samma frågor i samma ordning till varje respondent. Vi anser att 
vi på så sätt lättare ska kunna kategorisera och dra slutsatser av svaren. Standardise-
rade intervjuer ger även, enligt författarna, 
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 god reliabilitet. Vi har också valt att tillämpa låg grad av strukturering på frågorna, 
eftersom vi vill ge den som intervjuas möjlighet till att svara fritt på frågorna. Vi 
anser att vi på så sätt bör får ut mer av varje respondent. 
 
 
3.3.3 Utformning av intervjufrågor 
 
Våra intervjufrågor har vi utformat enligt de riktlinjer som Davidson & Patel (1994) 
ger i sin bok. Enligt författarna bör en intervju inledas med neutrala frågor. Vanli-
gast är att börja med så kallade bakgrundsvariabler som man behöver information 
om. Vi har bland annat valt att fråga om personens ålder, arbetsuppgifter, utbildning 
och hur länge denne har arbetat med användningsfallsmodellering. Detta eftersom 
vi anser att dessa bakgrundsvariabler är bra för att skaffa oss en helhetsbild av re-
spondenterna och att de är viktiga när vi sedan ska analysera resultatet från vår da-
tainsamling. För bakgrundsfrågor se bilaga A. 

 
Enligt Davidson & Patel (1994) bör en intervju även avslutas med neutralt utrymme 
för kommentarer kring frågornas innehåll eller möjlighet att lägga till något som in-
tervjupersonen upplever som betydelsefullt. Därför har vi valt att avsluta våra inter-
vjuer med en fråga som tar upp om intervjupersonen har något mer att tillägga an-
gående användningsfallsmodellering. För intervjufrågor se bilaga A. 
 
Mellan inledningen och avslutningen bör, enligt Davidson & Patel (1994), de egent-
liga frågorna som rör det preciserade problemet finnas. Det gäller även att hitta 
lämplig sekvens utifrån problemområdet när det gäller i vilken ordning frågorna ska 
ställas. Enligt författarna kan frågorna sekvenseras genom så kallad tratt-teknik. 
Denna teknik innebär att intervjun börjar med stora övergripande frågor för att se-
dan gå över till mer specifika frågor. Det finns även en så kallad omvänd tratt-
teknik. Denna teknik inleder med mer specifika frågor för att sedan avslutas med 
mer övergripande frågor. Enligt Davidson & Patel (1994) är omvänd tratt-teknik 
fördelaktigt när man önskar att ta reda på intervjupersonernas inställning till något 
och inte förväntar sig att personen som ska svara har någon bestämd åsikt. Omvänd 
tratt-teknik hjälper personen att tänka igenom problemområdet och bilda sig en upp-
fattning under tiden som frågorna ställs. Därför har vi valt att ordna våra intervju-
frågor enligt den omvända tratt-tekniken.  
 
För att hitta lämpliga huvudfrågor till våra intervjuer har vi gått igenom vad littera-
turen säger beträffande användningsfallsteknikens fördelar och nackdelar. Vi har 
sedan sammanställt dessa i kategorier som vi sedan har baserat våra frågor på. För 
intervjufrågor och motiveringar till dessa se bilaga A. 
 
När man utformar själva frågorna bör man enligt Davidson & Patel (1994) undvika 
att konstruera långa frågor, ledande frågor, negerade frågor, dubbelfrågor, förutsät-
tande frågor och varförfrågor. Varförfrågor är däremot bra som uppföljningsfrågor. 
Man bör även, enligt författarna, undvika svåra och främmande ord, fackuttryck, 
värdeladdade ord där din egen uppfattning kommer fram, oklara och tvetydiga ord 
och oklara frekvensord. Vi har när vi har utformat våra intervjufrågor försökt att ta 
hänsyn till dessa punkter.  
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt kommer vi att rapportera vår undersökning genom att beskriva hur 
det praktiska arbetet har gått till, vad som fungerade enligt planerna och vad som 
blev annorlunda. Vi kommer även att beskriva de valda undersökningsenheterna, 
samt vilka svar som undersökningen har gett.   
 

4.1 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
När vi väl designat vår fallstudie, började vi leta efter lämpliga dataföretag på Inter-
net och i telefonkatalogen. Den första kontakten med företagen skedde via e-post 
där vi presenterade oss själva och syftet med vår uppsats. Vi frågade även vilken 
systemutvecklingsmetod som företagen använder sig av, eftersom vi, enligt vår 
forskningsfråga, endast var intresserade av företag som använder RUP. Vi frågade 
även om de hade möjlighet att ställa upp på intervjuer. Eftersom vi inte fick alltför 
många svar på vårt e-brev, bestämde vi oss istället för att ringa runt till företagen. 
När vi ringde runt var vi noga med att påpeka att vi letade efter systemutvecklare 
som hade erfarenhet av användningsfallsmodellering och att de skulle använda sig 
av RUP. När vi fått tag på namn på systemutvecklare e-postade vi dem för att fråga 
om de hade möjlighet att delta i en intervju. Vi e-postade även ut frågor om hur 
länge de använt sig av användningsfallsmodellering för att vi på så sätt skulle kunna 
kontrollera att de verkligen hade den erfarenhet som vi letade efter. När vi fått svar 
från lämpliga utvecklare om att de kunde delta i en intervju, ringde vi upp dem för 
att bestämma en tid för intervjun.  
 
Innan själva intervjuerna genomfördes skickade vi ut de bakgrundsfrågor, som vi 
beslutat skulle ingå i intervjuerna, via e-post. Detta gjorde vi eftersom vi ansåg att 
det vore bäst om utvecklarna i lugn och ro fick möjlighet att svara på dessa. Vi ville 
inte heller att dessa frågor skulle göra så att intervjuerna skulle ta alltför lång tid. 
För bakgrundsfrågor se bilaga A. 
 
Innan vi genomförde de intervjuer som skulle ingå i fallstudien gjorde vi en pilot-
studie för att testa våra frågor och intervjuteknik. De faktiska intervjuerna genom-
fördes på systemutvecklarnas arbetsplatser och på universitetet. Genomsnittlig tid 
för en intervju var fyrtio minuter. Till några av intervjufrågorna hade vi bilder för 
att förtydliga frågorna. Vi fick även komplettera tre utav frågorna i efterhand, efter-
som vi ansåg att vi inte fått svar på dessa.  
 

4.2 Beskrivning av undersökningsenheterna 
 
Vår undersökning har genomförts med intervjuer av fem systemutvecklare på olika 
företag. Eftersom en av dessa intervjuer var vår pilotstudie kommer vi inte att pre-
sentera den i uppsatsen. Detta på grund av att vi i pilotstudien inte fick svar på vissa 
frågor och för att vi till de övriga respondenterna har omformulerat frågorna.  
 
Vi kommer här att ge en kort beskrivning av våra respondenter. Enligt önskemål 
från respondenterna kommer vi inte att nämna dessa vid namn, utan vi kommer att  
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benämna dem som respondent 1, respondent 2 och så vidare. Informationen om 
respondenterna är baserad på de bakgrundsfrågor som vi, innan själva intervjuerna, 
skickat ut via e-post.  
 
 
4.2.1 Respondent 1 
 
Respondent 1 är kvinna, 27 år och arbetar på Frontec i Luleå. Respondentens hu-
vudsakliga arbetsuppgifter är att samla in krav, utreda frågor, designa system och 
programmera. Respondentens utbildning är 1½ års system- och applikationsutveck-
ling. Respondenten har arbetat med användningsfall i 1½ år. Respondenten har gått 
interna och externa kurser bland annat hos Rational. Böcker som respondenten har 
läst är bland annat Managing Software Requirements och The Rational Unified 
Process. Respondenten använder Word för att skriva användningsfall och för an-
vändningsfallsmodellering använder respondenten verktyg som Visio och Rose. 
Den metod som respondenten använder tillsammans med användningsfall är RUP. 

 
 
4.2.2 Respondent 2 
 
Respondent 2 är man, 31 år och arbetar på Sigma Infosolutions. Respondentens hu-
vudsakliga arbetsuppgifter är systemarkitekt, kravhanterare, designer och utveckla-
re. Respondenten har en filosofie kandidatexamen i adb. Respondenten har arbetat 
med användningsfall i 6 år och har lärt sig om användningsfall genom kurser i 
UML, ROP och RUP, samt genom att delta i projekt där användningsfall har an-
vänts. De verktyg som han använder sig av just nu är Visio. Respondenten använder 
RUP som utvecklingsmetod. 
 
 
4.2.3 Respondent 3 
 
Respondent 3 är man, 26 år och anställd på Infologigruppen. Respondentens huvud-
sakliga arbetsuppgifter är utveckling, systemdesign, integration, projektledning och 
dokumentation. Respondenten har examen i data- och systemvetenskap på 160 po-
äng. Respondenten har jobbat med användningsfall i 2 år. Respondenten har lärt sig 
om användningsfall genom kurs i objektorienterad systemutveckling, UML- white-
papers och liknande dokument som finns i anknytning till de olika verktygen. Det 
mesta av respondentens kunskaper kommer dock från praktiskt arbete med använd-
ningsfall och UML i olika projekt. De verktyg som respondenten använder är Visio, 
Dia och ordbehandlare. Tillsammans med användningsfall använder respondenten 
RUP. 
 
 
4.2.4 Respondent 4 
 
Respondent 4 är man, 39 år och jobbar på Blue Labs. Respondentens huvudsakliga 
arbetsuppgifter är projektledning, systemering och utredning. Respondenten är ut-
bildad till dataingenjör och har arbetat med användningsfall i 8 år. Respondenten 
har lärt sig om användningsfall genom metoder som Objectory, OOSE, BOOCH  
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och ROP/RUP. De verktyg som respondenten använder är Rose och RUP-online. 
Den metod som respondenten använder tillsammans med användningsfall är RUP. 
 

4.3 Undersökningens svar 
 
Vi kommer här att presentera de svar som vår undersökning har gett. Svaren visas 
kategorivis för varje respondent. Svaren som visas nedan är en sammanfattning av 
de svar som vi fått från våra respondenter under de intervjuer som vi genomfört. För 
fullständiga svar se bilaga B. 
 
 
4.3.1 Respondent 1 
 
Driver utvecklingen 
 
Respondenten anser att användningsfall är ett bra underlag för systemutveckling. 
Arbetssättet för att dokumentera dessa är bra eftersom man fångar upp det mesta i 
ett ganska tidigt skede. Respondenten betonar att användningsfall ska förklara verk-
samheten och inte systemet. Det finns inget direkt negativt som respondenten kan 
komma på, men hon menar att användningsfallen förklarar inte i detalj, som gamla 
hederliga programspecifikationer gjorde. 
 
 
Kommunikation 
 
Respondenten anser att användningsfallen underlättar för kommunikationen mellan 
användare och utvecklare. Hon menar att användningsfallen är ett bra underlag att 
diskutera kring. Respondenten anser att användningsfallen har en positiv inverkan 
på kommunikationen mellan utvecklare. Hon tycker att användningsfallen är lätta 
att diskutera runt och om det kommer in nya projektmedlemmar efterhand så är det 
lätt för dem att sätta sig in i verksamheten med hjälp av användningsfallen.  
 
 
Kravhantering 
 
Respondenten anser att användningsfall är ett bra sätt att modellera användarnas 
krav på systemet. Hon anser att om alla har klart för sig på vilket sätt man ska an-
vända användningsfallen, hamnar man på rätt nivå och då får man fram rätt infor-
mation. Respondenten anser att det som kan vara svårt med användningsfall är just 
att veta på vilken nivå man ska lägga sig.  
 
 
Relationer 
 
Respondenten beskriver extendrelationen som någonting som användaren kan an-
vända sig av, men användaren behöver inte göra det. Respondenten anser att det var 
svårt i början att använda sig av extendrelationen och hon anser även att det idag 
kan vara knepigt att använda den. Includerelationen beskriver respondenten som för 
att användaren ska kunna fullfölja huvuvdanvändningsfallet, måste  
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användaren använda det användningsfall som är inkluderat. Respondenten anser att 
det var svårt i början att använda sig av includerelationen, men hon anser att 
relationen inte är svår att använda idag. Hon tycker att include känns tydligare än 
extend. Respondenten anser att det är ingenting som direkt är problematiskt med 
relationerna i ett användningsfallsdiagram, men hon menar att det är bra om man är 
några stycken så att man kan diskutera relationerna.  
 
 
Tolkning av diagram 
 
Respondenten anser att det normalt sett är lätt att tolka andras diagram, men att det 
kan vara svårt från fall till fall. Det som gör det svårt är, enligt respondenten, vem 
som har gjort diagrammet. Respondenten anser att textuella beskrivningar är viktigt 
för att undvika misstolkningar. Respondenten menar att man bör ta fram textuella 
beskrivningar till ett användningsfallsdiagram för att underlätta för de som ska läsa 
det senare och hon trycker speciellt på att användningsfallen ska vara lättlästa så att 
kunden kan känna delaktighet hela vägen i kravarbetet. Respondenten anser också 
att nivåerna på användningsfallen kan vara svåra och att de bör vara bra beskrivna 
och intressanta för kunden. 
 
 
Tillräckligt modelleringssätt 
 
Respondenten anser att hon hittills inte har stött på något fall där hon inte har kun-
nat använda sig av användningsfall.  
 
 
4.3.2 Respondent 2 
 
Driver utvecklingen 
 
Respondenten anser att det positiva med att användningsfallen driver utvecklingen 
är att man får fokus på dem och att man får en bra grund för att modellera systemet 
vidare på. En annan fördel är att man får all dokumentation kring användningsfallen 
och att de ligger till grund för test. Respondenten tycker att man får spårbarhet ge-
nom att använda sig av användningsfall, det vill säga att man kan gå tillbaka till 
dem och titta på vad systemets krav är. Han anser även att med hjälp av använd-
ningsfall kan man snabbt se om man har utvecklat ett liknande system tidigare. Han 
tycker också att man snabbt kan se om man klarar av att bygga ett system eller inte 
med hjälp av användningsfallen och detta gör att man inte påbörjar något som man 
inte kan slutföra. Respondenten nämner som negativt med att användningsfallen 
driver utvecklingen att det kan bli för mycket fokus på dem. Han anser att om man 
bygger för mycket kring användningsfallen gör det att man kan tappa viktiga delar. 
Respondenten menar att användningsfallen kan bidra till att man fokuserar alltför 
mycket på att alltid lösa dem och att det är lätt att man bommar lite i fråga om de-
sign, det vill säga att man låter designen påverkas alltför mycket av användningsfal-
len.  
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Kommunikation 
 
Enligt respondenten underlättar användningsfallen för kommunikationen mellan 
användare och utvecklare. Han menar på att de är ett bra diskussionsunderlag som 
det är lätt att diskutera kring. Användningsfallen gör att man får en bättre förståelse. 
Respondenten anser att det kan vara svårt att lägga användningsfallen på en rätt 
nivå beroende på vem som ska ta del av dem. Respondenten anser även att använd-
ningsfallen har en positiv inverkan på kommunikationen mellan utvecklare. An-
vändningsfallen gör att man som utvecklare håller sig inom ett begränsat område, 
inom ramarna för vad som ska utvecklas, så att man inte bygger till extra som inte 
behövs, menar respondenten. 
 
 
Kravhantering 
 
Respondenten anser att användningsfall är ett bra sätt att modellera användarnas 
krav på systemet. Han anser att det är bra att diskutera kraven kring användningsfal-
len och lägga det på en väldigt hög nivå, utan detaljer, så att kunderna kan förstå 
vad man pratar om. Detta gör att man med hjälp av användningsfallen kan styra in 
användarna på det som är viktigt. 
 
 
Relationer 
 
Respondenten beskriver extendrelationen som något som bryts ut och utökar, ingår 
i, det övriga användningsfallet. Respondenten anser att extendrelationen i sig, själva 
tankesättet, inte har varit några problem för honom. Han tycker att det största pro-
blemet i början med extendrelationen var att komma ihåg åt vilket håll pilarna skul-
le peka. Han anser att det fortfarande idag är svårt att veta åt vilket håll som pilen 
ska peka det vill säga att rita rätt. Includerelationen beskriver respondenten som att 
det utbrutna användningsfallet ingår i de andra användningsfallen som en del. Re-
spondenten anser att det var svårt att använda sig av includerelationen i början. Re-
spondenten anser att det är svårt att hålla reda på skillnaderna mellan include- och 
extendrelationerna. En svårighet med de båda relationerna är vilken man ska välja, 
eller rättare sagt vad som blir bäst för vad som ska uträttas. Respondenten anser 
även att det är negativt att det tar tid att använda de båda relationerna. Responden-
ten anser dock att det inte är just relationerna som är problematiskt i ett använd-
ningsfallsdiagram. Han menar på att svårigheten är snarare att komma fram till vem 
som agerar och när de agerar inom användningsfallen. 

 
 
Tolkning av diagram 
 
Respondenten anser att det normalt sett är lätt att tolka andras diagram, men att det 
kan vara svårt från fall till fall. Han anser att om någon utomstående har gjort dia-
grammet måste man fråga vilken nivå personen har gjort det på så att man inte 
misstolkar det. Respondenten menar dock att oftast brukar användningsfall inte vara 
svårtolkade.  
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Tillräckligt modelleringssätt 
 
Respondenten anser att användningsfall kan användas i alla situationer. Responden-
ten anser att han hittills inte har stött på någonting där han inte har kunnat använda 
sig av användningsfall. 
 
 
4.3.3 Respondent 3 
 
Driver utvecklingen 
 
Respondenten anser att det positiva med att användningsfallen driver utvecklingen 
är att man fångar upp kraven väldigt bra och att man får en bra grund för att model-
lera systemet vidare på. Respondenten tycker också att det är fördelaktigt om man 
använder ett verktyg under hela utvecklingen så att man kan spåra kraven genom 
hela utvecklingsprocessen. Respondenten nämner att det är svårt att prata teknik 
med de som inte är tekniskt orienterade. Han menar att det är svårt att alla i projek-
tet inte pratar samma språk, både vad gäller terminologi och vilken förförståelse 
man har. Respondenten anser även att det är negativt att användningsfall tar mycket 
tid och framför allt mycket resurser och att det därför är kostsamt att använda dem i 
projekt. Han anser också att det är viktigt att lägga de resurser man kan på att göra 
användningsfall i början av utvecklingsfasen för det har man igen mot slutet senare. 
Respondenten menar dock att man får avväga det negativa mot det man vinner med 
användningsfallen.  
 
 
Kommunikation 
 
Respondenten anser att fördelarna med användningsfall är just kommunikativa. En-
ligt respondenten underlättar användningsfallen för kommunikationen mellan an-
vändare och utvecklare. Respondenten menar att om man inte jobbar med använd-
ningsfall är det inte säkert att man överhuvudtaget kommunicerar mellan användare 
och utvecklare. Respondenten anser även att användningsfallen har en positiv in-
verkan på kommunikationen mellan utvecklare. Han anser att även mellan utveckla-
re blir användningsfallen gemensamma referenspunkter som man kan referera till. 
Detta är en fördel om man sitter och utvecklar på olika håll. 
 
 
Kravhantering 
 
Respondenten anser att användningsfall är ett bra sätt att modellera användarnas 
krav på systemet. Han anser också att användningen av dem till stor del handlar om 
att användaren ska få komma till tals och för utvecklaren att beskriva deras tänk för 
hur de vill använda systemet. Respondenten anser att användningsfallen, speciellt 
de textuella beskrivningarna av dem, ger bra referenspunkter vid kravhanteringen.  
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Relationer 
 
Respondenten beskriver extendrelationen som att det utbrutna användningsfallet är 
ett specialfall av huvudanvändningsfallet. De utbrutna användningsfallet resulterar i 
en utökad rutin. Respondenten anser att det inte var några problem med att använda 
extend relationen i början. Han har heller inga problem med att använda relationen 
idag. Respondenten anser även att användandet av relationen underlättar om man 
har jobbat objektorienterat från början, vilket han har gjort. Respondenten beskriver 
includerelationen som någonting som huvudanvändningfallet kan använda sig av. 
Respondenten anser att includerelationen var lätt att använda i början och den är 
fortfarande lätt att använda idag. Respondenten tycker att det är svårt att hålla reda 
på skillnaderna mellan extend och include och att det är svårt att avgöra vilken av 
relationerna man ska använda. 
 
 
Tolkning av diagram 
 
Respondenten anser att det normalt sett är lätt att tolka andras diagram, men att det 
kan vara svårt från fall till fall. Enligt respondenten är det svårt att tolka ett använd-
ningsfallsdiagram om utvecklare inte använder samma beskrivningssätt, det vill 
säga de standardiserade beskrivningssätt som finns. Han anser att det är viktigt en 
textuell förklaring till ett användningsfall och användningsfallsdiagram för att det 
ska underlätta förståelsen av dem. Får man bara en bild kan det ibland vara hopp-
löst, menar respondenten.  
 
 
Tillräckligt modelleringssätt 
 
Respondenten har kunnat använda användningsfall i alla system som han har ut-
vecklat där det finns användarinteraktion. Han anser att det kan vara svårare att an-
vända dem i utvecklingen av ett mer automatiserat system. Respondenten anser att 
vid utvecklingen av sådana system kan det vara mindre tillämpbart att använda an-
vändningsfall. Där har man inte några slutanvändare inblandade och det är lättare 
att kommunicera mellan utvecklare utan att använda sig av dem.  
 
 
4.3.4 Respondent 4 
 
Driver utvecklingen 
 
Respondenten anser att det positiva med att användningsfallen driver utvecklingen 
är att man får en röd tråd genom hela projektet. Han anser att användningsfallen ger 
en enkel och precis beskrivning av vad systemet ska göra, vilket gör att det är rela-
tivt enkelt att utveckla eller koda mot kraven, det vill säga användningsfallen. Re-
spondenten nämner även att det är positivt att användningsfallen ligger till grund för 
test. Han anser att den enda nackdelen som han kan se med att användningsfallen 
driver utvecklingen är att vissa krav kan vara svåra att beskriva med dem. Sen kan 
en annan nackdel vara att verktygen är dyra. Respondenten menar dock att dessa 
nackdelar är lite indirekta. Han anser att det inte finns några nackdelar i teorin, utan 
tekniken har förfinats så mycket nu. 
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Kommunikation 
 
Respondenten anser att användningsfallen underlättar kommunikationen mellan an-
vändare och utvecklare. Han anser de är ett bra diskussionsunderlag som det är lätt 
att diskutera kring. Han tycker att användningsfallen gör att man får ett klart och 
tydligt språk, en notation som förstås av både utvecklare, användare och vanliga 
människor, vilket gör att chansen att man misstolkar varandra blir mindre. Respon-
denten menar att användningsfall är ett naturligt sätt för människan att beskriva 
funktionalitet på. En annan fördel med dem är att man kan ge en kort presentation 
för de som inte är insatta och då vet de vad det handlar om.  
 
Respondenten anser även att användningsfallen har en positiv inverkan på kommu-
nikationen mellan utvecklare och att de även där blir gemensamma referenspunkter. 
Användningsfallen ger ett enhetligt sätt att beskriva saker på. Enligt respondenten 
gör användningen av användningsfall att alla i projektet vet vad man sysslar med 
genom att man kan relatera tillbaka till dem. Han anser att användningen av dem 
gör att man känner igen sig om man hoppar mellan projekt eller kommer in som ny. 
En annan fördel för kommunikationen mellan utvecklare, är enligt respondenten, att 
användningsfallen styr planeringen för jobbet i projektet. 
 
 
Kravhantering 
 
Respondenten anser att användningsfall är ett bra sätt att modellera användarnas 
krav på systemet. Han anser att det är viktigt att komplettera de krav, som inte går 
att uttrycka med användningsfall, med text. Respondenten anser att en fördel med 
användningsfall är att man inte behöver folk som är tekniskt inriktade för att model-
lera kraven med hjälp av användningsfall, eftersom man tittar på funktionaliteten 
hos systemet och inte på hur man löser saker.  
 
 
Relationer 
 
Respondenten beskriver extendrelationen som en utökning. Man kan utöka huvud-
användningsfallet med en mer precis funktionalitet genom extend. Respondenten 
kommer inte ihåg hur det var i början att använda extendrelationen, men han anser 
att risken med extend i början är att man bryter upp saker och ting för tidigt, vilket 
innebär att man får en onödig uppdelning av funktionalitet. Han anser även att det 
finns risk för misstolkningar med extend, men han anser att det inte är svårare än 
något annat inom området. Respondenten anser att det är lätt för honom att använda 
extendrelationen idag och att den är mycket bra att modellera med om man gör det 
med sunt förnuft.  
 
Include är enligt respondenten som någonting som huvudanvändningsfallen kom-
mer att inkludera. Istället för att beskriva den funktionaliteten i varje användnings-
fall har man brutit ut funktionaliteten till ett separat användningsfall. Respondenten 
anser att include är ett nödvändigt modelleringssätt och han ser ingen anledning till 
att man inte skulle använda den relationen. Risken med include, anser han, är dock 
att man riskerar att få långa anropskedjor eller att man får tomma 
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 huvudanvändningsfall eftersom man flyttar ut all funktionalitet med hjälp av 
include. Respondenten anser att det inte är något större problem med att hålla isär 
extend och include, men han anser samtidigt att det var svårt i början att få ett 
begrepp på skillnaden mellan relationerna. Andra problem som finns med 
relationerna är, enligt respondenten, om man börjar göra avsteg från den notation 
som finns. Han menar att man måste ha klart för sig vad relationerna verkligen 
betyder. Om man till exempel börjar lägga till egna villkor till include kan det bli 
problem. Han tycker att det också är problem med att veta var någonstans som en 
extendrelation ska börja, eftersom den startas av ett annat användningsfall. 
 
 
Tolkning av diagram 
 
Respondenten anser att det normalt sett är lätt att tolka andras diagram, men att det 
kan vara svårt från fall till fall. Enligt respondenten behövs det en liten enkel för-
klaring ibland för att förstå ett användningsfallsdiagram. Om en nybörjare har gjort 
diagrammet kan det vara svårförstått och det kan finnas motsägelsefulla saker. Han 
anser dock att notationen är ganska glasklar och enkel och att det därför är ganska 
svårt att göra något svårbegripligt. 
 
 
Tillräckligt modelleringssätt 
 
Respondenten anser att användningsfall kan användas i olika situationer, men att 
svårigheten varierar beroende på vilken typ av system som man utvecklar. Det är 
lätt att hitta många användningsfall i system med mycket mänsklig kontakt, medan 
när det är olika system som pratar med varandra så kan det vara svårt att modellera 
med dem. Regeln är dock att alltid använda användningsfall för att fånga in kraven, 
menar respondenten. 
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5. Analys  
 
I detta avsnitt har vi analyserat de svar som vi fått från våra respondenter. Vi har 
analyserat svaren kategori för kategori för att hitta mönster och skillnader mellan 
insamlad data och teori. Vi har även hittat förklaringar till varför vi fått de svar vi 
har fått.  
 

5.1 Driver utvecklingen  
 
5.1.1 Fördelar 
 
Litteraturen tar upp många fördelar med att användningsfallen ligger till grund för 
den fortsatta utvecklingen. Ett syfte med användningsfall är, enligt Fagerström 
(1999), att skapa en modell som kan användas i analysen och designen. Han me-
nar att användningsfallen utgör en utgångspunkt för att diskutera vilka föränd-
ringar som kan komma att göras i framtiden. Vidare skriver Fagerström (1999) att 
användningsfallen även kan användas som viktiga testfall vid testning av syste-
met. Användningsfall är också till hjälp för att validera arkitekturen och för att ve-
rifiera systemet allteftersom under utvecklingen, enligt Booch, Jacobson & Rum-
baugh (1999a). Dessa fördelar kan vi även se i de svar vi fått från respondenterna. 
Alla respondenterna anser att det är positivt att användningsfallen driver utveck-
lingen. De menar att det är fördelaktigt att man, genom användningsfallen, får en 
röd tråd genom hela projektet och en bra grund för att modellera systemet vidare 
på. De anser även att det är bra att användningsfallen ligger till grund för test.  

 
Respondent 2 anser att med hjälp av användningsfall kan man snabbt se om man 
har utvecklat ett liknande system tidigare. Han menar att användningsfallen gör 
att man snabbt kan se om man klarar av att bygga ett system, eller inte, och detta 
gör att man inte påbörjar något som man inte kan slutföra. Denna åsikt anser vi 
kan kopplas till själva utvecklingsmetoden som respondenten använder tillsam-
mans med användningsfallen. Enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a) finns 
det riskhantering inbyggt i RUP, vilket innebär att man bör fokusera på de största 
riskerna först. Respondent 3 anser att det är viktigt att lägga de resurser man kan 
på att göra användningsfall i början av utvecklingsfasen för det har man igen mot 
slutet. Detta anser vi också har att göra med att RUP har inbyggd riskhantering. 

 
 
5.1.2 Nackdelar 
 
Även kritik har i litteraturen riktats mot att användningsfallen driver utvecklingen. 
Graham & Simons (1999) menar att den struktur som ges av användningsfall 
vilseleder utvecklarna i fråga om design. Logiska fel införs, vilket gör att de 
användningsfallsmodeller som utvecklas måste göras om helt under designen. 
Författarna menar att användningsfallen gör att utvecklare blir felaktigt vägledda 
från starten. Denna nackdel kan vi utläsa hos respondent 2. Respondent 2 nämner 
att det kan bli för mycket fokus på användningsfallen som negativt med att 
användningsfallen driver utvecklingen. Han menar på att om man bygger för 
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mycket kring användningsfallen kan man tappa viktiga delar. Respondenten anser 
även att användningsfallen kan bidra till att man fokuserar alltför mycket på att 
alltid lösa dem. Detta gör att det är lätt att man bommar lite i fråga om design, det 
vill säga att man låter designen påverkas alltför mycket av användningsfallen. 
Detta problem återfinns även hos Graham & Simons (1999) som anser att det 
största problemet med UML är kognitiv vilseledning, det vill säga att byggandet 
av UML-modeller kan distrahera utvecklaren från viktiga perspektiv på systemet.  
 

5.2 Kommunikation  
 
5.2.1 Mellan utvecklare och användare 
 
Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a) skriver att användningsfall hjälper utveck-
larna att komma fram till en gemensam förståelse tillsammans med systemets 
slutanvändare och områdesexperter. De menar att användningsfall låter slutan-
vändarna och områdesexperterna kommunicera med utvecklarna utan att fastna i 
detaljer. Även Fowler & Kendall (2000) delar denna åsikt. Dessa fördelar kan vi 
även utläsa från våra respondenter. Enligt alla respondenterna underlättar använd-
ningsfallen för kommunikationen mellan användare och utvecklare. De menar alla 
på att användningsfallen är ett bra diskussionsunderlag som det är lätt att diskute-
ra kring.  
 
Respondent 4 säger att användningsfallen gör att man får ett klart och tydligt 
språk, en notation som förstås av både utvecklare, användare och vanliga männi-
skor, vilket gör att chansen att man misstolkar varandra blir mindre. Detta anser vi 
vara sammanfattande även för vad de andra respondenterna anser om vad an-
vändningsfallen gör för kommunikationen mellan utvecklare och användare. En 
annan kommunikationsfördel med användningsfallen, som respondent 4 nämner, 
är att man kan ge en kort presentation för de som inte är insatta och då vet de vad 
det handlar om. Denna fördel har vi inte funnit i teorin.  
 
 
5.2.2 Mellan utvecklare 
 
Graham & Simons (1999) menar att en fördel med UML är att utvecklarna får ett 
gemensamt språk för kommunikation. Även här kan vi se ett tydligt mönster i de 
svar som vi fått från våra respondenter. Alla respondenterna är eniga om att an-
vändningsfallen har en positiv inverkan på kommunikationen mellan utvecklare. 
De anser att mellan utvecklare blir användningsfallen gemensamma referenspunk-
ter som man kan referera till. Detta är, enligt respondent 3, en fördel om man sit-
ter och utvecklar på olika håll. Liknande åsikt har respondent 4 som menar på att 
användningsfallen gör att man känner igen sig om man hoppar mellan eller kom-
mer in som ny i ett projekt. Han menar på att användningsfallen gör att alla i pro-
jektet vet vad man sysslar med genom att man kan relatera tillbaka till använd-
ningsfallen. Dessa fördelar som respondent 3 och 4 nämner har vi inte funnit i te-
orin.  
 
En annan fördel med kommunikationen mellan utvecklare, är enligt respondent 4, 
att användningsfallen styr planeringen för jobbet i projektet. Att detta är en fördel 
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med användningsfall anser även Fowler & Kendall (2000) som menar att 
användningsfall är ett bra verktyg för projektplanering. 
 

5.3 Kravhantering  
 
5.3.1 Fördelar 
 
I litteraturen står det skrivet att det finns fördelar med att använda användningsfall 
för att hantera kraven som ställs på systemet. Enligt Fagerström (1999) är ett syfte 
med användningsfall att förtydliga kravspecifikationen. Genom att diskutera an-
vändningsfall med beställaren och användare får man en möjlighet att på ett kon-
kret och enkelt sätt diskutera krav i kravspecifikationen. Denna fördel kan vi även 
utläsa från de svar som vi fått från våra respondenter. Alla respondenterna anser 
att användningsfall är ett bra sätt att modellera användarnas krav på systemet.  

 
Respondent 1 menar att om alla har klart för sig på vilket sätt man ska använda 
användningsfallen, hamnar man på rätt nivå och då får man fram rätt information. 
Liknande uppfattning kan vi se hos respondent 2 som anser att det är bra att 
diskutera kraven kring användningsfallen och lägga det på en väldigt hög nivå, 
utan detaljer, så att kunderna kan förstå vad man pratar om. Detta gör, menar 
respondenten, att man med hjälp av användningsfallen kan styra in användarna på 
det som är viktigt. Här kan vi alltså uttyda att det, enligt två av respondenterna, är 
viktigt att hitta rätt abstraktionsnivå på användningsfallen. Alla respondenter, med 
undantag av respondent 2, anser även att det är bra att komplettera användnings-
fallen med textuella beskrivningar för att underlätta förståelsen. Detta är något 
som vi inte har funnit i teorin.  
 
Enligt Booch, Jacobson & Rumbaugh (1999a) används användningsfall för att 
specificera det tänkta beteendet för det system som utvecklas, utan att behöva 
ange hur detta beteende ska implementeras. Denna fördel nämner även respondent 
4. Han anser att det är en fördel att man inte behöver folk som är tekniskt inrikta-
de för att modellera kraven med hjälp av användningsfall, eftersom man tittar på 
funktionaliteten hos systemet och inte på hur man löser saker. Respondent 1 delar 
även denna åsikt genom att poängtera att ”användningsfallen ska ju förklara verk-
samheten och inte systemet”.  
 
Ett annat syfte med användningsfall är, enligt Fagerström (1999), att avgränsa sy-
stemet. Han menar på att ett vanligt problem i utvecklingsprojekt är att mycket tid 
ägnas åt delar av systemet som är perifera eller rent av utanför det som kunden 
egentligen önskar. Fagerströms åsikter delas av respondent 4 som anser att en för-
del med användningsfall att de just fångar systemets gränser, omfattning, och av-
gränsar saker.  

 
 

5.3.2 Nackdelar 
 
Glinz (2000) anser att UML ger en felaktig bild av att systemets funktionella krav 
kan modelleras endast med hjälp av användningsfall. Han menar att hänsyn måste 
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tas även till de olika tillstånd som systemet kan befinna sig i. En 
användningsfallsmodell kan inte uttrycka systembeteende som är 
tillståndsberoende på ett tillräckligt sätt. Från respondenternas svar har vi inte 
kunnat utläsa dessa nackdelar med att hantera kraven med användningsfall. Detta, 
anser vi, kan bero på att respondenterna inte har kommit i kontakt med sådana 
situationer. 
 
Genilloud & Wegmann (2000) anser att traditionella användningsfallsdiagram 
inte kan uttrycka multiplicitet. Detta hindrar utvecklaren från att specificera om 
ett användningsfall involverar endast en eller flera mottagare. Författarna menar 
att man inte kan fånga begränsningar på antalet aktörer för varje användningsfall. 
Detta problem belyser även respondent 4 som menar att det ibland finns krav som 
man inte kan fånga med användningsfall. Exempel på sådana krav kan, enligt re-
spondenten, vara om ett system ska kunna hantera tusen användare eller om 
skärmen ska vara en viss färg. Respondenten menar dock att dessa krav får man 
beskriva i fristående text. I RUP har man en kompletterande kravspecifikation där 
man beskriver sådana saker.  
 

5.4 Relationer  
 
5.4.1 Extend 
 
Mycket kritik har, i litteraturen, riktats mot just relationerna mellan användnings-
fall. Graham & Simons (1999) menar att extendrelationen används på olika sätt av 
olika utvecklare. Detta gör att utvecklare måste lita på sin intuition, när de ska 
tolka diagrammen, istället för att lita på den officiella semantiken. Från våra re-
spondenter kan vi dock inte utläsa just detta problem med extendrelationen. De 
ger alla samma beskrivning av hur extendrelationen ska användas.  
 
Endast respondent 1 ansåg att det var svårt i början att använda sig av extendrela-
tionen. Samma respondent anser även att det idag kan vara lite knepigt att använ-
da relationen. Detta anser vi kan bero på att respondenten är den som har kortast 
erfarenhet av tekniken.  
 
Respondent 3, som har ungefär samma erfarenhet som respondent 1, ansåg där-
emot att det inte var några problem med att använda extendrelationen i början. 
Respondent 3 har heller inga problem med att använda relationen idag. Respon-
denten ansåg även att användandet av relationen underlättar om man har jobbat 
objektorienterat från början, vilket han gjort. Vi anser att detta är en trolig förklar-
ing till varför uppfattningen om extendrelationen skiljer mellan respondent 1 och 
3.  
 
Respondent 2 menar att extendrelationen i sig, själva tankesättet, inte har varit 
några problem för honom. Respondenten menar på att det största problemet i 
början med extendrelationen var att komma ihåg åt vilket håll pilarna skulle peka, 
det vill säga att rita rätt. Samma respondent anser att det idag, trots att han har 
arbetat flera år med tekniken, fortfarande är svårt att veta åt vilket håll som 
pilarna ska peka åt. Pilarnas riktning är även ett problem, enligt Graham & 
Simons (1999), som menar att själva riktningen för beroendepilen är missvisande 
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för extendrelationen. De menar på att riktningen visar på i vilken ordning 
analysen har skett istället för att indikera något verkligt logiskt beroende.  
 
 
5.4.2 Include 
 
Enligt litteraturen finns det även problem med includerelationen. Graham & Si-
mons (1999) menar att semantiken för includerelationen är underspecificerad och 
att det är oklart hur denna relation ska användas. Med hänsyn till användandet av 
includerelationen ger våra respondenter huvudsakligen samma beskrivning. Re-
spondent 3: s beskrivning av relationen skiljer sig dock från de andras genom att 
respondenten inte betonar att det utbrutna användningsfallet var något som hu-
vudanvändningsfallet var tvunget att använda sig av. Respondenten menar istället 
att huvudanvändningsfallet kan använda sig av det inkluderade användningsfallet. 
Eftersom vi endast fick en beskrivning av includerelationen som skilde sig från de 
andra tolkar vi detta som att det inte finns oklarheter över hur includerelationen 
ska användas, vilket litteraturen förespråkar.  
 
Alla respondenterna anser att det idag är lätt att använda includerelationen. Endast 
respondent 1 och 2 ansåg att includerelationen var svår att använda i början. Re-
spondent 1 menar att include känns tydligare än extend och det anser vi kan vara 
en förklaring till varför hon idag inte tycker att relationen är svår att använda.  
 
Respondent 4 menar att en risk med include är att man riskerar att få långa an-
ropskedjor eller att man får tomma huvudanvändningsfall eftersom man flyttar ut 
all funktionalitet med hjälp av include. Detta är något som vi inte har funnit i litte-
raturen.  
 
 
5.4.3 Övrigt 
 
Vi kan även utläsa från respondenternas svar att det finns ytterligare problem med 
relationerna i ett användningsfallsdiagram. Ett av dessa problem är att det är svårt 
att hålla reda på skillnaderna mellan extend- och includerelationerna. Respondent 
2 och 3 anser att det är svårt att avgöra vilken av relationerna man ska använda. 
Glinz (2000) menar att UML är inkonsistent och motsägelsefullt vad gäller rela-
tioner mellan användningsfall. Detta kan vara en orsak till respondenternas svå-
righet att hålla isär relationerna.  
 
Respondent 2 anser, som vi tidigare nämnt, att det finns problem både med ex-
tend- och includerelationen. Respondenten säger också att han inte använder des-
sa relationer alltför ofta. Vi anser att även detta kan vara en orsak till att respon-
denten har svårt att hålla reda på skillnaden mellan de två relationerna.  
 
Respondent 3 tycker, som vi tidigare nämnt, att extend- och includerelationerna är 
lätt att använda. Trots detta, menar han på att det är svårt att hålla reda på skillna-
derna mellan dem. En orsak till detta kan vara att respondenten endast har jobbat 
med tekniken i två år. 
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Respondent 4 anser dock att det inte är något större problem med att hålla isär 
extend- och includerelationerna. Detta anser vi kan bero på att respondenten är 
den som har mest erfarenhet av tekniken. Samma respondent ansåg samtidigt att 
det var svårt i början att få ett begrepp på skillnaden mellan relationerna. Andra 
problem som finns med relationerna är, enligt respondenten, om man börjar göra 
avsteg från den notation som finns. Respondenten menar att man måste ha klart 
för sig vad relationerna verkligen betyder. Om man till exempel börjar lägga till 
egna villkor till include kan det bli problem. Respondenten anser även att det kan 
vara problematiskt att veta var extend ska börja. Dessa problem har vi inte funnit i 
litteraturen.  
 

5.5 Tolkning av diagram  
 
Graham & Simons (1999) menar att en av styrkorna med UML är att samma nota-
tion används för analys, design och dokumentering av implementationen. Nackde-
len med detta är, enligt författarna, att en utvecklare kommer att tolka en annan 
utvecklares diagram under olika antaganden. Detta problem med tolkningen av 
användningsfallsdiagram kan vi delvis se i de svar som vi fått från våra respon-
denter. Alla respondenterna anser att det normalt sett är lätt att tolka andras an-
vändingsfallsdiagram. Respondenterna anser dock att svårighetsgraden kan varie-
ra från fall till fall. Det som kan göra det svårt är, enligt respondent 1, vem som 
har gjort diagrammet. Denna åsikt delar även respondent 2 som anser att om nå-
gon utomstående har gjort diagrammet, måste man fråga vilken nivå personen har 
gjort det på så att man inte misstolkar det. Enligt respondent 3 är det svårt att tol-
ka ett användningsfallsdiagram om utvecklare inte använder samma beskrivnings-
sätt, det vill säga de standardiserade beskrivningssätt som finns. Han anser att det 
behövs en textuell förklaring till ett användningsfall och användningsfallsdiagram 
för att det ska underlätta förståelsen av dem. Även enligt respondent 4 behövs det 
en liten enkel förklaring ibland för att förstå ett användningsfallsdiagram. Om en 
nybörjare har gjort diagrammet kan det vara svårförstått och det kan finnas mot-
sägelsefulla saker, menar respondenten.  
 
Graham & Simons (1999) menar även att extend- och includerelationerna används 
på olika sätt av olika utvecklare och det gör att användningsfallsdiagrammen blir 
farligt tvetydiga. De anser för att tolka diagrammen måste utvecklare lita på sin 
intuition istället för att lita på den officiella semantiken. Angående extend- och 
includerelationens användande har vi tidigare, utifrån de svar som vi fått från re-
spondenterna, kunnat utläsa att extend- och includerelationerna inte används på 
olika sätt av olika utvecklare. Därför kan vi här utläsa att användandet av relatio-
nerna inte bidrar till de problem, som författarna nämner, vid tolkningen av an-
vändningsfallsdiagram.  
 

5.6 Tillräckligt modelleringssätt 
 
Angående användningsfallsteknikens tillräcklighet kan vi från respondenternas 
svar utläsa olika saker. Respondent 1, 2 och 4 anser att användningsfall kan 
användas i alla situationer. Respondent 3 har kunnat använda användningsfall i 
alla system som han har utvecklat där det finns användarinteraktion. Att 
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respondenterna har olika åsikter om detta anser vi kan bero på den typ av projekt 
som respondenterna har deltagit i. Respondent 3 och 4, som tycker att 
användningsfall är svårt eller mindre tillämpbart för automatiserade system, har 
troligtvis kommit mycket i kontakt med just den typen av system. Att respondent 
1 och 2 inte delar de andra respondenternas åsikter, anser vi kan bero på att de 
inte kommit i kontakt med den typen av system. De säger även själva att de inte 
hittills har stött på något där användningsfall inte skulle kunna användas.  
 
Vi kan även koppla respondenternas svar till det vi funnit i litteraturen. Glinz 
(2000) anser att en användningsfallsmodell som modellerats med UML inte kan 
specificera krav på interaktion där det är systemet som skall initiera en interaktion 
mellan systemet och en aktör. Eftersom respondent 4 menar att det är svårt att 
modellera med användningsfall i system som pratar med varandra kan vi se att lit-
teraturen och respondenten belyser samma sak. Respondent 3 anser att det kan 
vara svårare att använda sig av användningsfall i utvecklingen av automatiska sy-
stem och vi anser att även denne respondent här delar litteraturens åsikter.  
 
Genilloud & Wegmann (2000) menar att ett problem med användningsfall är att 
de inte kan användas för att modellera flera system i ett och samma diagram. Om 
man har ett system som består av flera olika delsystem är det önskvärt att kunna 
visa alla delsystemen i ett diagram. De menar på att UML tvingar en utvecklare 
till att bara ha ett system som är av intresse i ett användningsfallsdiagram. Vi an-
ser att detta även kan vara en orsak till att två av respondenterna upplever det som 
svårt att modellera automatiserade system med användningsfall.  
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6. Slutsatser och resultat 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de slutsatser vi har dragit från analysen och 
empirin. Vi kommer också att presentera det resultat som vår undersökning har gett. 
Efter det att resultatet har visats kommer vi att ge en diskussion om hur pass bra de 
valda metoderna var, samt hur pass giltiga och tillförlitliga därmed datat är.  
 

6.1 Slutsatser 
 
Från undersökningen kan vi presentera följande slutsatser. Slutsatserna redovisas 
kategori för kategori eftersom vi anser att det ger en bättre överblick. 
 
 
6.1.1 Driver utvecklingen 
 
Med hänsyn till att användningsfallen driver utvecklingen kan vi se att det är posi-
tivt att användningsfallen ligger till grund för den fortsatta utvecklingen. Vi kan 
även utläsa att den systemutvecklingsmetod som används tillsammans med använd-
ningsfallen kan ha en positiv inverkan på just att användningsfallen driver utveck-
lingen. Vi kan också konstatera att det finns en del negativa aspekter på att använd-
ningsfallen ligger till grund för den fortsatta utvecklingen. Eftersom dessa nackdelar 
inte överväger de fördelar som nämnts, anser vi dock att vi kan dra slutsatsen att sy-
stemutvecklare upplever det som fördelaktigt att användningsfallen driver utveck-
lingen.  
 

 
6.1.2 Kommunikation 
 
Vad gäller kommunikation mellan användare och utvecklare kan vi se att använd-
ningsfallen har en positiv inverkan. Även för kommunikationen mellan utvecklare 
kan vi utläsa att användningsfallen underlättar för kommunikationen. Vi kan också 
se att användningsfallen är bra när man utvecklar på olika håll och de gör även att 
utvecklare känner igen sig i olika projekt. Detta är något som vi inte har funnit i lit-
teraturen, men eftersom flera av respondenterna påpekar vikten av detta, kan vi 
konstatera att det är viktigt. Ovanstående resonemang gör att vi kan dra slutsatsen 
att systemutvecklare upplever att det finns en styrka med användningsfallen för 
kommunikationen mellan utvecklare och användare, samt för kommunikationen 
mellan utvecklare. 
 
 
6.1.3 Kravhantering 
 
Angående användningsfall som kravhanteringsteknik kan vi se att användningsfall 
är ett bra sätt att modellera användarnas krav på systemet. Här kan vi även uttyda 
att det är viktigt att hitta rätt abstraktionsnivå på användningsfallen och att beskriva 
användningsfallen och dessa nivåer i text. Detta är något som vi inte har funnit i 
litteraturen, men eftersom flera av respondenterna påpekar vikten av detta, kan vi 
konstatera att det är något som är viktigt för kravhanteringen. En annan fördel, som 
framkommit från två av respondenterna, är att användningsfallen ska förklara 
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verksamheten och inte systemet och därför behöver man inte vara tekniskt inriktad 
för att kunna använda användningsfall. Inga direkta nackdelar angående 
användningsfall som kravhanteringsteknik har framkommit i vår undersökning. Här 
kan vi följaktligen dra slutsatsen att användningsfall är ett bra sätt att modellera 
användarnas krav på systemet.  

 
 

6.1.4 Relationer 
 
Extend 
 
Vad gäller relationer kan vi dra flera slutsatser. Eftersom extendrelationen används 
på samma sätt av alla våra respondenter kan vi konstatera att extendrelationen inte 
används på olika sätt av olika utvecklare, vilket teorin säger. Vi kan också konstate-
ra att extendrelationen är svår att använda i början om man aldrig har jobbat på det 
sättet förut och att det tar en viss tid innan man känner att den inte är svår att an-
vända. Trots att man arbetat med tekniken ett tag kan det finnas svårigheter med re-
lationen. Vi anser att grunden till dessa svårigheter måste finnas i själva tekniken, 
eftersom vi anser att man efter flera års användande borde ha lärt sig hur den funge-
rar. Vi kan även utläsa att respondenterna anser att det finns problem med extendre-
lationen som vi inte återfunnit i litteraturen. Detta kan bero på vårt val av litteratur. 
Den slutsats vi drar utifrån ovanstående resonemang är att extendrelation kan vara 
problematisk.  
 
 
Include 
 
Eftersom vi angående användandet av includerelationen har fått samma svar från tre 
av våra respondenter, tolkar vi detta som att det inte finns oklarheter över hur inclu-
derelationen ska användas, vilket teorin säger. Eftersom ingen av respondenterna 
anser att includerelationen är svår att använda idag kan vi märka att include är lätta-
re att använda än extend. Vi kan även se att respondenterna anser att det finns pro-
blem med includerelationen som vi inte återfunnit i litteraturen. Även detta kan bero 
på den litteratur som vi använt oss av. Eftersom de fördelar som framkommit angå-
ende includerelationen överväger de nackdelar som nämns kan vi därför dra slutsat-
sen att includerelationen är en styrka med användningsfallstekniken.   

 
 
Övrigt 
 
Vi kan även se att det finns övriga problem med relationerna i ett användningsfalls-
diagram. Dessa problem är bland annat att det är svårt att hålla reda på skillnaderna 
mellan extend- och includerelationerna och om man börjar lägga till egna betydelser 
till relationerna. Dessa problem har vi inte återfunnit i teorin. Det kan bero på vårt 
val av litteratur. Vi kan här dra slutsatsen att det finns övriga problem med relatio-
nerna i ett användningsfallsdiagram. Vi anser att detta är en nackdel med använd-
ningsfallstekniken.  
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6.1.5 Tolkning av diagram 
 
Vad gäller tolkningen av diagram kan vi konstatera att det är lätt att tolka andras 
användningsfallsdiagram förutsett att de är utformade efter givna regler. Om dessa 
regler inte används så uppstår det problem med tolkningen. Textuella beskrivningar 
verkar också, enligt flera av respondenterna, vara viktigt för att undvika misstolk-
ningar. Vår slutsats av detta är att systemutvecklare upplever tolkningen av andras 
användningsfallsdiagram som lätt. Detta anser vi vara en fördel med tekniken.  

 
 
6.1.6 Tillräckligt modelleringssätt 
 
Angående om användningsfall är ett tillräckligt modelleringssätt kan vi konstatera 
att användningsfall går att använda i utvecklingen av de flesta system. Svårighets-
graden kan dock variera beroende på vilken typ av system som ska utvecklas. Vid 
utveckling av automatiska system och system där antalet mänskliga aktörer är be-
gränsat till ett fåtal kan det vara svårare att använda användningsfall. Utifrån ovan-
stående resonemang drar vi slutsatsen att användningsfall går att använda i alla mo-
delleringssituationer. Även detta anser vi vara en fördel med tekniken.  

 

6.2 Resultat 
 
Vi kan utifrån ovanstående slutsatser konstatera att systemutvecklare upplever an-
vändningsfallstekniken i RUP som en bra teknik för kravhantering.  
 
Vi har i vår undersökning både funnit positiva och negativa synpunkter på tekniken, 
men eftersom fördelarna överväger nackdelarna kan vi konstatera att systemutveck-
larna upplever att tekniken som helhet är bra. Vi kan också se att de flesta nackde-
larna berör relationerna mellan användningsfall. Med detta anser vi att vi har svarat 
på vår forskningsfråga och uppfyllt uppsatsens syfte.   
 

6.3 Egna reflektioner 
 
Vi anser att alla sex kategorierna är viktiga delar när det gäller att bedöma kravhan-
teringstekniken i RUP. Att användningsfallstekniken har fått så bra betyg anser vi 
bara kan betyda en sak, nämligen att den är ett kraftfullt kravhanteringsverktyg. 
Detta är en viktig aspekt i valet av den systemutvecklingsmetoden, eftersom 
användningsfallstekniken ligger som grund i RUP.  

 
Vi anser att det underlättar att välja RUP när man ser på vår undersökning av 
användningsfallstekniken. Visserligen är användningsfallstekniken endast en av 
flera delar av RUP. Vi anser därför att man behöver en genomgång av styrkor och 
svagheter av alla dessa delar för kunna få en helhetsbild och för kunna bestämma 
om man ska införa RUP som systemutvecklingsmetod. Vi anser dock att vi har 
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svarat på användningsfallsdelen i RUP genom att en person som läser vår uppsats 
har fått en pusselbit på vägen i valet av systemutvecklingsmetod. 
 

6.4 Metoddiskussion 
 
6.4.1 Reliabilitet 
 
Som vi redan nämnt handlar reliabiliteten hos ett mätinstrument om hur tillförlitligt 
instrumentet är och hur väl det motstår slumpinflytanden av olika slag. För att 
uppnå god reliabilitet har samma person ställt alla frågorna under alla våra 
intervjuer. Vi har också gett likadan inledning till alla respondenter där vi 
förklarade syftet med intervjun och varför deras bidrag var viktigt. Vi ställde 
samma frågor till alla respondenter och för att inte missa något viktigt bandade vi 
alla intervjuerna. Eftersom vi har gjort allt detta anser vi att vi bör ha uppnått god 
reliabilitet.  
 
Trots att vi har vidtagit åtgärder för att ge vår undersökning god reliabilitet är vi 
dock medvetna om att våra respondenter kan vara ”färgade” eftersom 
användningsfall är den enda teknik för kravinsamling som de använder sig av. Vi är 
även medvetna om att den systemutvecklingsmetod som respondenterna använder 
sig av kan påverka resultatet. Vi kan därför inte garantera att vi skulle ha fått 
samma resultat angående användningsfallstekniken om vi hade intervjuat andra 
respondenter som använder sig av en annan systemutvecklingsmetod. Eftersom vi 
har valt ut systemutvecklare med olika kön, från olika företag och med varierande 
erfarenheter av användningsfallstekniken anser vi oss dock kunna säga att våra 
slutsatser borde gälla generellt för användningsfallstekniken i RUP. 
 
 
6.4.2 Validitet 
 
Validitet handlar, som vi också tidigare nämnt, om att veta vad man undersöker. För 
att vår undersökning skulle uppnå god validitet gjorde vi en pilotstudie. Med den 
testade vi våra frågor och tränade vår intervjuteknik. Resultatet av pilotstudien blev 
att vi fick omforma några av våra frågor och vi upplevde också att vi genom den 
fick träning i intervjuteknik. Därför anser vi att vi har uppnått god validitet.  
 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 
Eftersom vi i denna undersökning endast har undersökt användningsfallstekniken i 
kombination med en viss metod väcker det tankar om hur användningsfallstekniken 
upplevs om någon annan metod skulle användas. Att undersöka 
användningsfallstekniken tillsammans med någon annan metod skulle vara 
intressant för att se hur stor inverkan själva systemutvecklingsmetoden har på 
tekniken.  
 
En annan intressant aspekt kan vara att undersöka hur systemets slutanvändare 
upplever användningsfallstekniken, eftersom kravhantering med användningsfall 
innefattar två parter, nämligen utvecklare och användare.  
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Bilaga A 

Intervjufrågor 
 
Bakgrundsvariabler: 
 
Vad heter du? 
Hur gammal är du?  
Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
Vad har du för titel?  
Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du arbetat med användningsfallsmodellering? 
Hur har du lärt dig om användningsfall? (Vilken litteratur, kurser osv.).  
Vilken litteratur använder du dig av nu? 
Vilka verktyg använder du dig av nu? 
Vilken metod arbetar du efter när du använder användningsfall? 
 
 
Inledning: 
 
Syftet med denna intervju är att ta reda på hur utvecklare upplever användnings-
fallstekniken i RUP. Ditt bidrag är viktigt, eftersom vi anser att du har den erfaren-
het som gör att vi kan få ut det mesta av vår undersökning. Intervjun är en del i en 
fallstudie som kommer att ingå i vår c-uppsats. I slutet av intervjun kommer du att 
få välja om du vill vara anonym eller inte. Intervjun inleds först med mer specifika 
frågor och avslutas med mer generella frågor.  

 
 

Driver utvecklingen: 
  
1) Vad anser du är positivt med att användningsfallen driver (ligger till grund 

för) utvecklingen? Förklara.  
 
2) Vad anser du är negativt med att användningsfallen driver (ligger till grund 

för) utvecklingen? Förklara. (Kan det bli problem senare i utvecklingen osv.) 
 
En av fördelarna med användningsfall anses enligt våra källor vara just att de driver 
utvecklingen. En del av källorna riktar dock kritik mot just att användningsfallen 
driver utvecklingen och att detta kan ge upphov till fel senare i utvecklingen. Vi har 
tagit med denna fråga eftersom vi vill ta reda på hur våra respondenter ställer sig till 
detta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sida 1 (4) 



Bilaga A 

Kommunikationen: 
 
3) Vad anser du att användningsfallen gör för kommunikationen mellan utveck-

lare och användare? 
 
En av fördelarna med användningsfall är, enligt litteraturen, att kraven kan diskute-
ras på ett konkret och enkelt sätt med beställarna/användarna. Intressant blir då att 
undersöka vad våra respondenter anser om den saken.  
 
4) Vad anser du att användningsfallen gör för kommunikationen mellan utveck-

lare? 
 
En fördel, enligt våra källor är att UML, och därmed användningsfall, ger utveck-
larna ett gemensamt språk. Vad tycker våra respondenter egentligen att använd-
ningsfallen gör för kommunikationen mellan utvecklare? 
 
 
Kravhantering: 
 
5) Anser du att användningsfall är ett bra sätt att modellera användarnas krav på 

systemet? Varför? 
 
Några av våra källor anser att användningsfall är ett bra och enkelt sätt att modelle-
ra kraven på systemet, samtidigt som kritik riktas mot att användningsfall inte är 
tillräckligt för att modellera alla de krav som ställs på systemet. Därför är det intres-
sant att titta på vad våra respondenter anser om saken.  
 
 
Relationer: 
 
6) Hur använder du extendrelationen? Förklara.  
 
7) Hur anser du att det var i början att använda extendrelationen? (Lätt/svårt). 
 
8) Hur anser du att det är att använda extendrelationen idag? (Lätt/svårt).  
 
Mycket kritik har riktats mot extendrelationen. Kritiken menar bland annat på att 
den används på olika sätt av olika utvecklare, att den inte är tillräcklig för att mo-
dellera beroenden och att riktningen på pilen kan vara vilseledande. Vi har valt att 
ta med dessa frågor för att utreda hur denna relation uppfattas av våra respondenter. 
Vi har även valt att skilja på hur våra respondenter uppfattade relationen när de 
först började använda den jämfört med nu, eftersom vi ville se om uppfattningen av 
relationen ändras med tiden.  
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Bild till fråga 6, 7 och 8. 

 
 

9) Hur använder du includerelationen? Förklara. 
 
10) Hur anser du att det var i början att använda includerelationen? (Lätt/svårt). 
 
11) Hur anser du att det är att använda includerelationen idag? (Lätt/svårt).  
 
Även kritik har, enligt litteraturen, riktats mot att det är otydligt hur includerelatio-
nen ska användas. Vi har valt att ta med denna fråga för att utreda hur denna rela-
tion uppfattas av våra respondenter.  
 

 
Bild till fråga 9, 10 och 11. 

 
12)  Anser du att något är problematiskt med relationerna i ett användningsfallsdi-

agram? Motivera. 
 
Kritik har även riktats mot att relationerna mellan användningsfall är inkonsistenta 
och motsägelsefulla. Vissa detaljer som struktur och hierarki mellan användnings-
fallen har ansetts som ett problem, enligt våra källor. Därför blir det intressant att ta 
reda på om våra respondenter tycker att något är problematiskt med relationerna i 
ett användningsfallsdiagram.  
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Tolkning av diagram: 
 
13) Hur anser du att det är att tolka andras användningsfallsdiagram? Varför? 
 
Enligt våra källor finns det ingen kontroll över hur diagrammen ska tolkas. Utveck-
lare tolkar andra utvecklares diagram under olika antaganden. Därför blir det intres-
sant att ta reda på vad våra respondenter tycker om det.  
 
 
Om tekniken är tillräcklig för att modellera allt: 
 
14) Anser du att användningsfall kan användas i alla modelleringssituationer? 

(Typer av system/komplexa miljöer osv.). Motivera. 
 
Enligt våra källor finns det vissa modelleringssituationer som inte går att modellera 
med användningsfall. Kritik har bland annat riktats mot att det inte går modellera 
flera system i ett och samma diagram och att det inte är möjligt att modellera sy-
stem i komplexa miljöer. Att ta reda på vad våra respondenter anser om detta blir 
därför intressant.  
 
 
Övergripande frågor: 
 
15) Vad anser du är fördelarna med användningsfall? 
 
Vi har tagit med denna fråga för att ta reda på vad våra respondenter tycker är för-
delaktigt med användningsfall.  
 
16) Vad anser du är nackdelarna med användningsfall?  
 
Denna fråga har vi med för att ta reda på vilka nackdelar som respondenterna anser 
att användningsfallen har.  
 
17) Hur upplever du användningsfallstekniken som helhet?  
 
Med denna fråga vill vi ta reda på hur våra respondenter ställer sig till tekniken som 
helhet.  
 
18) Avslutningsvis är det något som du vill tillägga angående användningsfalls-

modellering? 
 
Denna fråga har vi tagit med som en generell och uppsamlande fråga, eftersom vi 
anser att respondenterna bör ha en möjlighet att lägga till något som de upplever 
som viktigt och som kanske inte har kommit fram under tidigare delen av intervjun.  
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Intervjusvar från respondent 1 
 
Driver utvecklingen 
Jag tycker att användningsfall är ett bra underlag för systemutveckling. Arbetssättet 
för att dokumentera dessa gör att man fångar upp det mesta i ett ganska tidigt skede. 
Användningsfall ska ju förklara verksamheten och inte systemet. Det finns inget di-
rekt negativt som jag kan komma på. De förklarar ju inte på detalj förstås, som 
gamla hederliga programspecifikationer gjorde. 
 
 
Kommunikation 
Användningsfallen gör jättemycket för kommunikationen mellan utvecklare och 
användare. Användningsfallen ger ett underlag till att diskutera runt, punkter att 
hänvisa till. Om du som utvecklare känner att någonting är oklart är det jättelätt att 
ringa kunden och fråga om användningsfallet och vad som egentligen menas. An-
vändningsfallen är ett jättebra diskussionsunderlag. Användningsfallen är ett bra 
diskussionsunderlag även mellan utvecklare. Jag tycker det är ett bra underlag som 
är lätt att diskutera runt. Användningsfallen diskuteras på ett tidigt skede och sedan 
går man vidare från användningsfallen och skapar klassdiagram och sekvensdia-
gram och så vidare.  
 
En annan fördel är att det är lätt att diskutera runt ett användningsfall. Sen kan det 
vara lite klurigt i början innan man känner att vi har lagt sig på rätt nivå. Så att man 
verkligen försöker hålla sig kvar på verksamhetsbeskrivningsnivå och inte glider 
över på systembeskrivningsnivå. Så att du inte börjar designa i ett för tidigt skede. 
Det är det med nivåerna som kan vara negativt. Det är nivåerna som kan vara det 
kluriga. Där har man olika erfarenheter från olika projekt och jag tror att det kan 
skilja sig mellan användningsfallen.  
 
Det är lätt att diskutera runt användningsfallen och det är någonting som man skri-
ver tillsammans med kunder eller som kunden kan skriva själv. Användningsfallen 
är en stor hjälp om det kommer in nya projekt medlemmar efterhand. Då kan de lätt 
sätta sig in i verksamheten med hjälp av användningsfallen.  
 
 
Kravhantering 
Användningsfall är ett bra sätt för att samla in användarnas krav på systemet. Om 
alla har klart för sig på vilket sätt man ska använda användningsfall på då hamnar 
man på rätt nivå och får fram rätt information. Fördelarna med användningsfall är 
att du på ett utstuderat sätt plitar ner kraven. Du vet hur du ska tänka för att du inte 
ska missa förkrav och efterkrav. Jag gillar att modellera med användningsfall. Jag 
tycker ett bra sätt att få fram och få tag i kraven. 
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Relationer 
Extend är någonting som användaren kan använda sig av. Användaren har möjlig-
het att använda sig av det utbrutna användningsfallet, men han behöver inte göra 
det. Det kan vara tjorvigt med extend första gången du läser det. Att använda extend 
kan vara lite tjorvigt. Jag känner att det inte alls är så självklart. Man brukar disku-
tera lite hit och dit och när man väl är klar så känner man att alla är överens till slut. 
Den kan vara lite klurig, men jag tror att det handlar om att man inte har läst på i 
sådana fall. Fast det är en sån här typisk sak som jag måste slå upp varje gång jag 
ska använda det. Du tar ju fram användningsfallsdiagram med ganska långt emel-
lan.   
 
Include används för att bryta ut ett flöde ur olika användningsfall och för att beskri-
va det separat. Detta flöde används alltid, det inkluderas alltid. För att användaren 
ska kunna fullfölja huvudanvändningsfallet, måste han använda det användningsfall 
som inkluderas. Detta till skillnad från extend kan du använda, men inte måste. På 
include måste man använda det utbrutna användningsfallet. Det var även tjorvigt att 
använda include i början. Fast include känns tydligare på något sätt. Men det är inte 
svårt om man läser på. Det är lätt att använda include relationen idag. Fast man får 
ju diskutera relationerna, men det är inte svårt. Det är bara att läsa på. 
 
Det med relationer kan man diskutera hur mycket som helst. Det är inte något pro-
blematiskt, men det är bra om man är några stycken vid det här skedet eftersom 
man tycker olika, man har det är ju lätt att glida in på sitt eget spår. 
 
 
Tolkning av diagram 
Det beror på vem som har gjort användningsfallsdiagrammet hur det är att tolka det. 
En del är jättelätta att läsa, en del är kanske är lite svårare och klurigare. Men när 
man har gjort det några gånger blir det ju lättare och lättare. När du tolkar ett an-
vändningsfallsdiagram tittar du på en bild och du måste ju titta och läsa och tänka 
och fundera innan du har supit in den. Det är inte svårt, nog går det. Jag vill tillägga 
att innehållet i ett användningsfall, det vill säga formuleringen runt ett användnings-
fall, är viktigt. Förutom normalflödet som är huvudsyftet, så kan användningsfallet 
också innehålla alternativa flöden. Man ska med ord kunna beskriva relationerna. 
Sen tar man ibland fram textuella beskrivningar till ett användningsfallsdiagram. 
Det underlättar ju faktiskt för den som i efterhand vill läsa ett diagram. Om till ex-
empel kunden ska läsa ett användningsfallsdiagram då säger extend och include 
dem ingenting. Så egentligen ska man inte ens visa en kund detta. Även nivån på 
användningsfallen ska vara skrivna. Och intressanta för kunden. Det är jätteviktigt. 
Det är viktigt att de är engagerande och förstår vad de sen ska godkänna. För det är 
ju faktiskt underlaget för vad som ska betalas och vad de vill ha. Så det är en punkt 
som jag vill trycka på att användningsfallen ska vara lättlästa så att kunden ska kän-
na delaktighet hela vägen i kravarbetet. 
 
 
Tillräckligt modelleringssätt 
Användningsfall kan användas i alla modelleringssituationer. Det svarar jag utifrån 
de projekt som jag själv har deltagit i. Jag inte komma på ett tillfälle där man inte 
skulle kunna formulera kraven med hjälp av användningsfall. 
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Intervjusvar från respondent 2 
 
Driver utvecklingen 
Det positiva med att användningsfallen driver utvecklingen är att det är fokus på 
dem. Oberoende av vilken nivå användningsfallen är på så kan man fokusera kring 
dem så att man inte hamnar utanför. Sen när man kommer längre ner i kedjan till 
analys, design och implementering är det samma sak där, det vill säga fokus på an-
vändningsfallen. Det som är bra är att allting kretsar runt dem och att man får all 
dokumentation kring användningsfallen. Användningsfallen är även en grund för 
test, vilket är positivt. Det som jag har upplevt som negativt med att användnings-
fallen driver utvecklingen är att det kan bli för mycket fokus på dem, vilket gör att 
man kanske glömmer bort att göra en bra design av de klasser som ska ingå i sy-
stemet. Man kanske bygger för mycket för just användningsfallen, vilket gör att 
man kan tappa viktiga delar. Det är en mängd fördelar med användningsfall. Dels 
för att få spårbarheten. Om jag vill se på vad systemet gör kan jag titta direkt på vil-
ka användningsfall som finns och därigenom får jag reda på vad systemet gör, eller 
vad det är sagt att det ska göra, istället för att sitta och följa ett klassdiagram eller 
börja rota i kod. Detta är en fördel när jag ska sätta mig in i någon annans underlag. 
Användningsfallen ger även underlag för vad som ska testas. En annan fördel är att 
du ser ganska snabbt på ett system om det är någonting som du inte har gjort förut. 
När du har fått kraven inser du snabbt att vissa användningsfall måste ingå i arkitek-
turen. Då börjar du med dem så att du inte behöver ta smällarna sist när du har gjort 
allting annat. Detta gör att du snabbt kan säga om du klarar av att bygga det eller 
inte. Du tar det som är svårast och börjar med det. 
 
En nackdel med användningsfall är att det kan bidra till att man fokuserar alltför 
mycket på att alltid lösa användningsfallen. Användningsfallen talar om vad syste-
met ska göra, men sen kanske inte designen ska påverkas alltför mycket av dem. 
Det är lätt att man kanske implementerar ett användningsfall rakt uppochner och 
kanske bommar lite i fråga om design. Det är ju också beroende på hur mycket tid 
man har på sig att göra saker och ting. Det tar alltid tid att fundera. Att implemente-
ra ett användningsfall hela vägen till färdig kod kanske är enklare än att försöka 
stanna upp och fundera om det kan lösas på andra sätt. 
 
 
Kommunikation 
Användningsfallen gör att man får en bättre förståelse mellan utvecklare och an-
vändare. Detta eftersom användningsfallen gör man har enats om något att prata 
om, någonting som allting kan kretsa runt. Att man har enats om vad en viss del av 
systemet ska göra och att man kan prata omkring det med hjälp av användningsfal-
len. Detta underlättar för kommunikationen så att till exempel användaren inte drar 
iväg åt sitt håll och pratar. Det är användningsfallen som man ska diskutera kring 
och det ger en bättre förståelse. Användningsfallen gör att man mellan utvecklare 
håller sig inom ett begränsat område när man utvecklar. De gör att man håller sig 
inom ramarna för vad som ska utvecklas, så att man till exempel inte sitter och byg-
ger till extra saker. Vid implementationen är det inte användningsfallen man kon-
centrerar sig på utan mer klassdiagrammet, men användningsfallen gör att man får 
samma start, samma dokumentation, eftersom diagrammen man har är kopplade till 
användningsfallen.  
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Användningsfallstekniken som helhet är bra. Det kan vara svårt ibland när man 
jobbar med beställare som vill fokusera på hela sin verksamhet medan jag kanske 
då med hjälp av användningsfallen vill fokusera på mindre bitar. Då är det bra att 
använda användningsfall, användningsfallsmodeller och användningsfallsbeskriv-
ningar för att leda och styra in det på rätt spår. Det är också en svårighet att hitta 
lämplig nivå på användningsfallen, det vill säga hur stort det ska vara innan du, 
beroende på vem du ska visa det för, bryter isär det i olika bitar. Där kan man ha 
behov av att göra minst två modeller som är olika detaljerade för att på så sätt 
beskriva olika perspektiv. En användningsfallsmodell för de som jobbar med analys 
och design och en för kravbeställare. Det är nivån som är det svåra. 
 
 
Kravhantering 
Användningsfall är ett bra sätt att modellera användarnas krav på systemet. Det är 
bra att börja diskutera kraven kring användningsfallen och lägga det på en väldigt 
hög nivå. Detta eftersom det annars är risk att användaren börjar fokusera på detal-
jer som inte är viktiga i det läget. Användningsfallen gör att man kan styra in an-
vändaren på det som är viktigt, utan att diskutera alltför specifika saker.  
 
 
Relationer 
Jag använder extend för att bryta isär, för att dela upp i fler mindre användningsfall. 
Det som bryts ut utökar, ingår i det övriga användningsfallet. Extend gör att man 
kan få diagram på olika nivåer. När jag pratar med en kund så pratar jag endast om 
huvudanvändningsfallet och det är det enda som kunden ska kunna göra. Men sen 
när jag sitter, själv eller med andra utvecklare, och diskuterar igenom användnings-
fallet kanske jag börjar bryta isär det mer och mer med hjälp av extend. Jag inser till 
exempel att det visst användningsfall kommer att kunna återanvändas på en mängd 
olika ställen och därför bryter jag ut det. Extendrelationen i sig är inte svår. Det som 
jag har problem med är att komma ihåg är åt vilket håll pilarna ska vara. Men just 
tankesättet att bryta isär för att hitta mindre, återanvändningsbara, användningsfall 
har inte varit svårt. Det har man alltid kunnat identifiera. Det som är svårigheten är 
snarare skillnaden på extend och include, det vill säga om användningsfallet använ-
der eller ingår i ett annat användningsfall. 
 
Det som är det stora problemet med extend är att rita rätt. Du kan dock få fram vad 
du vill, men om man tittar på ren UML-dokumentation blir innebörden olika. Men 
sen använder man ju det mycket för att man själv ska begripa, därför är ibland pi-
larna kanske inte alltid åt rätt håll. Extend är inte svårt att använda. Jag använder 
inte extend så ofta på hög kravnivå, det vill säga mot användarna. Men däremot när 
jag försöker transformera användningsfallsmodellen mot en mer IT-baserad an-
vändningsfallsmodell använder jag extend. Jag tycker att den är bra för att visa att 
det här användningsfallet består egentligen av mycket och genom det kan jag föra 
utvecklingen vidare. Det som är svårt är som sagt själva ritandet, att du ritar åt rätt 
håll. Det är också svårt att veta om användningsfallet ingår i eller utökar ett annat 
användningsfall. Det är det som kan vara svårt att hitta. Men det brukar jag inte läg-
ga ner för mycket tid på. Det är väl lite lättare om man sitter och håller på med an-
vändningsfall som är på en lägre nivå. För då har man ju kommit ganska långt ner 
och man ser om något till exempel går att återanvändas. Men om man tar på en 
ganska hög nivå mot användarna kan det vara svårt om det ingår i eller utökar. Men  
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det är inte så ofta som jag använder varken extend eller include för den delen. Det 
beror på vilken nivå man lägger sig på och hur mycket tid man har att gå igenom 
användningsfallen. Har man fått ut en användningsfallsmodell av användarna på en 
viss nivå då har man kommit ganska långt. Så kan man fortsätta utifrån det sen. Jag 
brukar nöja mig med den nivån. 
 
Jag använder include på ett omvänt sätt jämfört med extend. Det användningsfall 
som är utbrutet ingår i de andra användningsfallen som en del. Det utbrutna an-
vändningsfallet dras med i de andra användningsfallen. Men då krävs det att det ut-
brutna användningsfallet, beroende på vilken nivå man är, är väldigt noga beskriven 
så att man ser att du får ett naturligt flöde i de andra. Det var svårt i början att an-
vända include, men svårigheten ligger mer i att avgöra om det är include eller ex-
tend, eller rättare sagt vad blir bäst för vad som ska uträttas. Svårigheten med inclu-
de är att det tar tid att använda. Det gäller även för extend. Du måste du måste få att 
sitta och gå igenom alla övergripande användningsfall och sortera och titta igenom 
vad de har för specifikt gemensamt. Svårigheten är att det tar tid att titta igenom. 
Därför tror jag att jag inte har använt extend och include så mycket, eftersom det tar 
tid. Man har inte tid att sitta och gå igenom allt. Utan det som man ägnar mest tid åt 
är att dra in så mycket information som möjligt. Det beror helt på vilken tid man 
har. Det som är mest korrekt är förstås att använda include. Det är svårt att hålla 
reda på skillnaden mellan de olika relationerna. Ibland vet jag inte vilken relation 
jag pratar om. Därför jag alltid måste kolla upp det när jag ska använda dem. Du vet 
själv vad du vill få fram, men då är det de här om det är include eller extend. Det är 
inte helt glasklart, tycker jag. Men det är väl kanske för att man inte har använt det 
så mycket. Bryta isär vad som är gemensamt för ett antal användningsfall är inte så 
svårt, men det tar tid att sedan få det rätt, om det är det include eller extend. Det är 
inte just relationerna som är det största problemet i ett användningsfallsdiagram, 
utan det som är svårt är snarare att komma fram till vem som agerar, vilka som är 
aktörer eller roller, och när de agerar inom användningsfallen. Det finns nämligen 
risk att man gör två användningsfall som i princip är lika bara för att de har olika 
aktörer. Om man vet att man har aktörer som agerar olika i samma användningsfall 
kan man använda include eller extend för att bryta isär de bitarna.  
 
 
Tolkning av diagram 
Att tolka andras användningsfallsdiagram kan vara olika från fall till fall. Om det är 
någon utomstående som har gjort det måste man fråga var de har lagt nivån så att 
man inte misstolkar det. De kanske har brutit ut vissa saker som jag inte skulle ha 
gjort. Men oftast brukar användningsfall inte vara så svår tolkade utan det brukar 
vara ganska tydligt. Ju mindre ritat det är desto mer lättförstått är det.  
 
 
Tillräckligt modelleringssätt 
Användningsfall kan användas i alla modelleringssituationer. Du kan använda dem 
till princip vad som helst. Jag har använt dem inom en mängd olika system som ska 
tas fram. Jag brukar använda dem på en mängd grejer som jag ska fokusera kring. 
De är bra för att få fokus. Hittills har jag inte stött på någonting där de inte kan an-
vändas.  
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Intervjusvar från respondent 3 
 
Driver utvecklingen 
Det främsta är att man fångar upp kraven väldigt bra från de som ska använda sy-
stemen i slutänden och att man får en bra grund för att modellera systemen vidare. 
Det som är svårt med användningsfall är att alla inte pratar samma språk, det är 
också det som brukar benämnas som den stora stötestenen. Det är svårt att få alla att 
förstå alla delar av hur ett system ska utvecklas och användas, framför allt termino-
logi men även vilken förförståelse man ska ha. Det är ju egentligen ingenting som 
är negativt utan det är något man får ta när man jobbar med användningsfallet. Det 
som däremot kan ses som lite negativt är att det tar lite tid att göra användningsfall, 
framför allt tar det tid i lite större projekt, att få med alla delar. Det man hoppas är 
att man kan räkna tillbaka det under utvecklingsfasen, att man har fått mycket rätt i 
det systemet man ska leverera. Då slipper du ta kostnaderna där. Så det är ju egent-
ligen inte heller något negativt. Det är en avvägning. Det kan vara svårt att förstå 
teknik kontra marknad, jag är ju mer tekniskt orienterad men när jag jobbar i ett 
projekt är det folk ifrån alla delar och när man drar upp ett användningsfall kommer 
det synpunkter ifrån alla håll och då blir det problematiskt att tolka. Det är svårt att 
förklara teknisk problematik för de som inte tekniskt orienterade och det är svårt att 
förklara marknadsföring och grafik för de som inte är orienterade på det hållet. 
 
En fördel är alltid om man har förmånen att jobba med ett verktyg hela vägen så att 
säga och även hanterar spårbarheten lite grand. Då kan man ju alltid mappa tillbaka 
kraven hela vägen, ända upp till användningsfallet och få en ganska bra förståelse 
för dem kraven. Då har du ju spårbarheten ända ned på programkodsnivå, upp mot 
användningsfallet och där är det ju en stor fördel. 
 
 
Kommunikation 
Det underlättar kommunikationen. Det underlättar oftast att grafiskt rita upp ett an-
vändningsfall, att rita det på en whiteboard, det underlättar mycket kommunikatio-
nen mellan utvecklare och användare. Egentligen så är ju användningsfallet grunden 
för kommunikationen den vägen överhuvudtaget. Jobbar man inte med använd-
ningsfall är det inte säkert att man kommunicerar mellan användare och utvecklare, 
det kan ju lika väl handla om att utvecklaren får en färdig kravspecifikation och 
man har inte fått vara med överhuvudtaget. Användningsfall är alltså bra för kom-
munikationen. Mellan utvecklare är användningsfallen en gemensam referenspunkt. 
Om man tänker att man utvecklar på olika håll så har man ju en gemensam refe-
renspunkt i användningsfallen. Det är också väldigt bra att kunna hänföra krav när 
man sitter och utvecklar och då man vet att det ska uppfylla de här kraven, att man 
kan härleda dem tillbaka och även kommunicera ut dem till utvecklarna. 
 
Jag tycker att fördelarna med användningsfall framförallt är kommunikativa. Alltså 
utbytet mellan utvecklare och de olika typer av slutanvändare som man får när man 
jobbar med användningsfall. Även att man blandar in dem som inte är utvecklare el-
ler användare. Man kanske har med designers och marknadsfolket, inte i alla an-
vändningsfall, utan i de som är viktigast för systemet. Åtminstone att de får  
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komma med synpunkter på ett användningsfall det är väl den största fördelen, just 
kommunikationen. 
 
 
Kravhantering 
Användningsfall är ett bra sätt att modellera användarnas krav på systemet. Det 
handlar ju också om att kunna modellera upp referenspunkter. Men jag tycker att ett 
användningsfall, kanske speciellt i det fallet då det är en textuell beskrivning av ett 
användningsfall, där man steg för steg beskriver flödet, det vill säga tillvägagångs-
sättet, att det också ger en bra referenspunkt. Det handlar för användarnas del myck-
et om att kunna komma till tals och för utvecklare att beskriva deras tänk för hur sy-
stemet ska användas och hur de vill använda det. Användningsfallen ger ju ett 
helhetsgrepp på krav i hela processen. Man går ju alltid tillbaka till användningsfal-
len och kravspecifikationen som de har mynnat ut i och tittar på den och vad det var 
vi skulle lösa för problem och vilken funktionalitet det skulle erbjuda i detta fall. 
Det gör man ju egentligen även ifall man inte har verktygen för det, fast man har 
sina användningsfall och mappar upp det mot en kravspecifikation och skriver ned 
det i punktform.  
 
Nackdelarna med användningsfall är att det tar mycket tid och framför allt mycket 
resurser. Det är ganska kostsamt att använda dem i projekt. Om man skulle kunna 
underlätta på något sätt så att det inte tog fullt så mycket tid så vore det bra. Jag 
tycker att det är viktigt att lägga de resurser man kan lägga för att göra använd-
ningsfall i början av utvecklingsfasen. Jag tror att man har igen det i slutet. Det är 
inte svårt att motivera sig själv till att göra det utan det är mera svårt att motivera 
den som håller i plånboken för projektet. Det är sällan man prioriterar de delarna ti-
digt i ett projekt och har möjlighet att lägga ned pengar som krävs för att göra full-
ständiga användningsfall. När man har kommit så långt i projektet så att man har 
fått upp resurserna är det oftast för sent, då har man redan gått förbi kravställnings-
fasen egentligen. Så det som kostar mest är det att det går åt så mycket resurser. Du 
vill ha med användarna och rycker dem från deras del av verksamheten, du vill ha 
med utvecklarna och marknadsförarna och designarna, kanske testarna får vara med 
för att få med alla synpunkter. Det är ju fortfarande i uppstartningsfasen i ett projekt 
och det blir lite kostsamt och det måste man ju kunna motivera. Det gäller ju att 
kunna motivera, att kunna säga att du lägger ned de här resurserna i början av pro-
jektet och hoppas med att kunna räkna av dem i slutet, kanske korta testfasen och få 
mindre buggfixar. Så det är ju svårt att just motivera att göra alla användningsfall 
som man kanske ser krävs. 
 
 
Relationer 
Extend kan beskrivas som att aktören är någon som tar emot en betalning och det 
utökande användningsfallet är att den här betalningen är en kortbetalning. I mitt fall 
så kommer det att vara så att i fallet ta emot en betalning får jag bara in pengar, låt 
säga en kontantbetalning, medan kortbetalning är ett specialfall. Man får göra en 
utökad rutin för att hantera den här betalningen och så ser jag det att man använder 
en extendrelation. Det resulterar i en utökad rutin. Lite grann beroende på hur man 
bygger så kan det vara en tilläggskomponent till betalningsapplikationen egentligen 
som hanterar kortbetalningen. Jag har inte haft några problem med extendrelationen 
i början. Jag tror att det kan underlätta lite om man har jobbat objektorienterat,  
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egentligen från första början, som jag har gjort. Det är lättare att tänka sig den här 
typen av relationer objektmässigt när man sitter och utvecklar. Det är inga problem 
att använda relationen idag. Det lär man sig.  
 
Med include har man ju kanske ett litet mer externt beroende. Det handlar alltså om 
att i en kassaexpediering eller när man tar hand om en beställning på ett annat sätt, 
så kan man använda sig utav en kortbetalning. I det fallet kommer kortbetalningen 
att bli mer en extern komponent som man kan nyttja i flera flöden. Det kommer att 
leda till att man har en modul eller en komponent som erbjuder funktionen hantera 
kortbetalning och den här kan man då inkludera i flera olika flöden. Det var lätt att 
använda include i början och det är fortfarande inga problem. 
 
Ett problem är att det kan vara svårt att avgöra relationerna. Vilken relation det är 
som man ska sätta. Men det brukar ge sig om inte annat när man ska börja utveckla. 
När man har kommit ner och ska utöka relationerna och mappar mot klassdiagram-
men så kan man ju säga att det brukar ge sig självt. 
 
 
Tolkning av diagram 
När man ritar dem som man ska rita dem så är det inga problem. Det är alltid lättare 
när man använder ett verktyg som tvingar in en i modellerna. Jag har sett diagram 
som har haft tillägg som inte mappar direkt mot det beskrivningssätt som man själv 
är vad vid och i och med det kan det vara svårt att tolka. Åtminstone ett standardise-
rat beskrivningssätt underlättar, verktygen i sig spelar ju ingen roll. Däremot har 
man ett verktyg som modellerar UML så kan man ju bara modellera UML. Ritar 
man i Visio eller något annat ritprogram, då kan man kasta in andra eller egna sym-
boler och då kan det bli ganska förvirrande. Det är viktigt att hålla sig till de stan-
dardiserade beskrivningssätt som finns. Det är ju viktigt med en textuell förklaring 
till ett användningsfall och till ett användningsfallsdiagram. Får man bara en bild så 
kan det ibland vara hopplöst. Men det brukar ge sig om man har en textbeskrivning, 
jag har inte upplevt några större problem på andra områden. 
 
 
Tillräckligt modelleringssätt 
Jag tycker att man har kunnat använda användningsfall i alla system som man har 
utvecklat som jobbat rent med användarinteraktion. Det kan ju vara betydligt svåra-
re i ett mer automatiserat system. Om man tar i mitt fall så arbetar jag med back-
end-programmering, alltså serverfunktioner som finns på serversidan, och det är 
inte säkert att alla de system som jag har varit med och utvecklat alltid har haft en 
interaktion med en användare. I det fallet så är det kanske mindre tillämpligt att an-
vända sig av användningsfallsmodellering. Å andra sidan behövs inte det eftersom, 
jag ska inte säga att det inte behövs, det skulle säkert kunna gå att få det att tillföra 
någonting, däremot så har man ju inte några slutanvändare inblandade i ett sådant 
system och utvecklarna och det är lättare att kommunicera mellan utvecklare utan 
att använda sig av användningsfall. Men det är de system jag ser som man kanske 
inte behöver använda sig av användningsfall, där det inte tillför så mycket.  
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Intervjusvar från respondent 4 
 
Driver utvecklingen 
Det positiva med att användningsfallen driver utvecklingen är att de gör att man får 
en röd tråd genom hela projektet och att man kan testa mot dem. Användningsfallen 
är en enkel och precis beskrivning av vad systemet ska göra och det innebär att det 
är relativt enkelt att utveckla eller att koda mot kraven. Jag har svårt att finna några 
negativa sidor med användningsfall, men det finns krav som man inte kan beskriva i 
dessa och krav som kan vara svåra att beskriva på ett bra sätt med hjälp av använd-
ningsfall. Men det inte är någon negativ kritik mot användningsfallen i sig. 
 
Användningsfall är ett bra sätt att få ett grepp om systemet som man ska utveckla. 
Man fångar systemets gränser och dess omfattning. Man avgränsar saker och man 
beskriver tydligt vad systemet ska göra. Användningsfall ger också den röda tråden 
så att det till exempel är enkelt att testa systemet. Användningsfallen är enhetligt 
givna med arbetsflöden så när man testar så testar man ju mot arbetsflödet. Man föl-
jer det steg för steg. Det är naturligast. Det är de stora fördelarna.  
 
Det finns ju kanske praktiska nackdelar. Lite indirekt kanske. När man modellerar 
användningsfall och ritar gubbarna och ovalerna så går det egentligen att rita med 
papper och penna och det är ju inte svårt. Sen när man beskriver dem så gör man 
det med vanliga textflöden och det går bra. Det finns krav när man går vidare sen 
när man ska designa och koda och skriver in de här sakerna i ett verktyg, t.ex. Rose- 
verktyget. Det är ju bra med ett ritverktyg och man kan få ut olika saker från verk-
tyget. Nackdelen är att man måste ha ett sådant verktyg som kostar mycket pengar. 
Men å andra sidan finns det ju andra verktyg som är gratis där man kan rita samma 
saker. Liknande det som Rose har. Detta med ekonomin är väl kanske ingen nack-
del för användningsfall utan mer för den visuella modelleringen. För den måste man 
ha ritverktyg och man måste ha pengar. I metodiken i teorin tycker jag inte det pe-
kar på några direkta nackdelar. Användningsfall har förfinats så mycket nu så att 
eventuella nackdelar har tagits bort. Det här är ju inte en speciellt ny teknik. 
 
 
Kommunikation 
En stor styrka är att man får ett klart och tydligt språk. Man har en notation som 
förstås av både utvecklare och användare och många vanliga människor och därför 
är ju chansen att man misstolkar varandra mycket mindre. Det innebär att man får 
ett enhetligt sätt att prata med varandra, man får ett tydligt sätt och man kan för-
hindra misstolkningar. Det är ett naturligt sätt för människan att beskriva saker på. 
Sen finns det alltid problem med att beskriva det på ett bra sätt, det svåraste som 
finns är att beskriva något som är enkelt men det är lättare att beskriva något på ett 
komplicerat sätt. Den som inte är insatt i användningsfall kan man dra en kort pre-
sentation för på ungefär 5-10 minuter och efter det är de inne i vad det handlar om. 
 
Mellan utvecklare får man ett enhetligt sätt att beskriva saker på och fördelen är när 
man hoppar mellan projekt eller kommer in i ett nytt projekt så känner man igen sig 
eftersom man beskriver saker på samma sätt. En fördel är också att användningsfal-
len styr planeringen för jobbet i projektet. I projektet så är just det här  
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användningsfallet som vi implementerar och realiserar och då får man ju att alla i 
projektet vet vad man sysslar med just nu, det vill säga man relaterar till ett 
användningsfall. Det är en fördel. 
 
 
Kravhantering 
Användningsfall är ett bra sätt att modellera användarnas krav på systemet. Det 
känns som ett naturligt sätt för människor att beskriva funktionalitet. Med aktörer 
och användningsfall fångar man kraven jättebra. Det är ett överlägset sätt. Ibland 
finns det krav man inte kan fånga, till exempel ifall ett system ska kunna hantera 
1000 användare eller ifall att skärmen ska vara gul eller orange. Då får man beskri-
va det i fristående text. I RUP har man en kompletterande kravspecifikation där 
man beskriver sådana saker. 
 
Som helhet anser jag att användningsfall är ett bra sätt. Mycket bra. Det är enhetliga 
svar i språket och man fångar kraven på ett bra sätt. Det är roligt att modellera. Det 
är också en fördel när man modellerar kraven att man inte behöver ha tekniknördar 
alltså folk som är väldigt tekniskt orienterade, utan det viktiga är att man får med 
det som systemet ska göra. Risken finns ju annars om man inte använder sig av an-
vändningsfall, utan om man utvecklar på ett traditionellt sätt, att man när man ska 
sätta in kraven i kravspecifikationen blandar in så mycket i den som kunskap om 
teknik och programmering och användargränssnitt, som gör att man för att kunna 
skriva kravspecifikationen måste ha den överblicken. Då tappar man bort det här 
med problemet i sig. Användningsfallen gör att man tittar på funktionaliteten, du 
behöver inte fundera på hur man löser saker. 
 
 
Relationer 
Extend är en utökning. I bilden ni visar har man en aktör och systemet har en funk-
tionalitet som är tag emot betalning, det är grundfunktionaliteten i det här systemet. 
Man kan beskriva generellt att systemet kan ta emot betalningar. Då vill man för-
tydliga och utöka det användningsfallet med mer precis funktionalitet, alltså att man 
kan betala med kort. Därför gör man en utökning av, ett tillägg till, tag emot betal-
ning med kortbetalning som en extend. Grundanvändningsfallet (tag emot betal-
ning) känner inte till utökningsanvändningsfallet (kortbetalning), utan grundan-
vändningsfallet lever utan det och kortbetalning kan inte existera utan grundan-
vändningsfallet. Istället för att beskriva ett alternativt flöde kortbetalning så har man 
lyft ut den delen från grundanvändningsfallet till ett separat användningsfall. Jag 
kommer inte riktigt ihåg hur det var i början att använda extend, men det finns en 
risk med extend att man bryter upp saker för tidigt. Istället för beskriva olika alter-
nativa flöden bryter man loss saker och flyttar ut funktionalitet till användningsfall 
via extend och include och gör man det för tidigt så innebär det att man får onödig 
uppdelning av funktionalitet. Det finns risk att extend kanske refererar till olika 
andra användningsfall och då får man massor med beroenden för tidigt. Det finns ju 
en risk för misstolkningar också när man använder extend. Men det är inte utmär-
kande jämfört med allt annat inom detta område. Extendrelationen är bra att ha och 
det är jättebra att man kan modellera med den. Det är en frihet att använda den, en 
möjlighet som man ofta utnyttjar, om man gör det med sunt förnuft. Personligen 
känns det ganska lätt att använda sig av extend, vad  
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som är extend och vad som inte är. Det är inget större problem mellan att använda 
sig av include och extend. 
Include skulle jag beskriva som att det i bilden finns det två användningsfall, kassa-
expediering och expediera beställning som har ett gemensamt behov av en funktio-
nalitet som heter kortbetalning. Istället för att beskriva kortbetalning i respektive 
användningsfall har man brutit loss det till ett separat användningsfall. Huvudan-
vändningsfallen kommer sedan att inkludera kortbetalning. Man kan säga att de an-
ropar kortbetalning. Här är kassaexpediering och expediera beställning beroende av 
att kortbetalning finns. De känner till kortbetalning. Include gör att man kan hitta 
gemensam funktionalitet som man grupperar ihop och samlar på ett ställe istället för 
att beskriva på många ställen. Kortbetalning känner inte till vem som anropar det så 
därför kan man skriva kortbetalning och realisera det oberoende av de andra. Men 
då får man bara ett löst användningsfall som ligger i systemet och skvalpar. Kassa-
expediering och expediera beställning kräver att det finns kortbetalning. Det är hur 
man refererar åt vilket håll referensen går.  
 
Svårigheten med include var att veta hur man vänder på saker det vill säga hur man 
väljer en lösning, om man ska välja extend eller include. Att få ett begrepp på skill-
naderna emellan och kunna avväga var svårt. Det finns olika fall där det är en smak-
sak egentligen om man väljer include eller extend, men ofta blir det naturligt vad 
som väljs. Det var svårigheten för mig att veta. En risk är att man hittar för mycket 
gemensamma saker för tidigt istället för att ta risken att man beskriver samma sak 
om och om igen i många användningsfall. Ifall att man ser att många saker är ge-
mensamt, då bryter man loss, istället för att bryta ut det gemensamma först och sen 
passa in det på något ställe. Include är idag en naturlig del i användningsfallsmodel-
lering, det är ett nödvändigt modelleringssätt och det är bra att man använder det. 
Jag ser ingen anledning till att man inte skulle använda det. Utan det är naturligt. 
Det är lättare nu än förut. Idag känns det inte som att det är några problem. Förut 
var det säkert problem. En risk är att man får långa anropskedjor. När man använder 
sig av include kan det bli att ett användningsfall inkluderas i ett annat som i sin tur 
inkluderas i ett annat, som i sin tur inkluderas ytterligare i ett annat. Eller att man 
får ett huvudanvändningsfall som man flyttar ut all funktionalitet från med include 
till det separata användningsfallet. Då inser man att det är något fel. 
 
Det kan vara problem med relationerna i ett diagram. Om man börjar göra avsteg 
från den notation som finns. Då du menar include måste du verkligen mena include 
och när du menar extend måste du verkligen mena extend. Man måste ha klart för 
sig vad relationerna är. Börjar man göra lite halvavsteg, då kan det bli problem. Om 
man till exempel börjar tolka att include kan vara något annat till exempel att man 
har villkor, att include fungerar egentligen bara när något annat har inträffat i sy-
stemet. Villkor att den ska inkludera, men bara ibland. Då har man börjat lägga till 
egna betydelser. Det finns även problem med att beskriva extend till exempel för att 
man måste ju referera till i en viss punkt i det andra användningsfallet och sen är det 
också problematiskt att beskriva början, hur ett användningsfall startar. Ett vanligt 
huvudanvändningsfall startar i och med att det inträffar och så beskriver man flödet 
utifrån det. Include startar med att ett annat användningsfall anropar det, men ex-
tend måste triggas igång av någonting. Det är den triggningen som kan vara lite svår 
att syna. 
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Tolkning av diagram 
Det brukar vara ganska lätt att tolka andras diagram. Det är oftast, nästan alltid 
självförklarande. Det kan krävas en liten enkel förklaring, kanske att man har något 
frågetecken, men det är hur som helst lätt att förstå. Är det en nybörjare som har 
gjort diagrammet kan det vara svårförstått, då kan det finnas motsägelsefulla saker. 
Men är det en person som har jobbat länge med det har den fått en form på dia-
grammen som känns ganska naturlig. Notationen är ganska glasklar och den är en-
kel så därför är det ganska svårt att göra någonting svårbegripligt. Sen är ju nästa 
problem hur ofta man ser användningsfall. Det är ju inte så många som modellerar 
med det. Det är inte så många som jobbar med användningsfallsdriven systemut-
veckling. Många jobbar på traditionella sätt.  
 
 
Tillräckligt modelleringssätt 
Man kan använda användningsfall i alla modelleringssituationer. Sen är ju svårig-
hetsgraden förstås olika när man använder dem eftersom användningsfall bygger på 
det att man har användningsfall och aktörer. Har man ett system där man har hittat 
få aktörer finns det risk att man hittar få användningsfall också och då är det de här 
med att komma åt övrig funktionalitet i systemet. Då måste man isådanafall jobba 
hårt för att hitta de här aktörerna, att lägga abstraktionsnivån på ett bra sätt.  För sy-
stem som har mycket mänsklig kontakt, människor som interagerar med systemet, 
är det ofta lätt att hitta många användningsfall. Ett system som är som en svart låda, 
ett tekniskt system, där det är inte så många människor inblandade, där kan vara 
svårt att modellera med användningsfall det vill säga när det är olika system som 
pratar med varandra. Men det går alltid och man hittar alltid huvudfunktionaliteten, 
via användningsfallen, sen måste man gå någon annan väg för att förtydliga saker. 
Det kan bli svårare. Regeln är att man alltid använder användningsfall för att fånga 
in kraven. Jag kan inte inse att det finns något som säger emot det. 
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