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Sammanfattning 
I dag går många systemutvecklingsprojekt över både tid och budget. Som en del i lösningen 

så har vi i denna rapport att presentera en IT-artefakt som ska hjälpa till att lösa problemet. I 

vår rapport inkluderar vi metodkomponentkonceptet i IT-artefakten samt att i denna teori 

lägga till existerande forskning om tidsdistortion som behandlar tidsspill inom olika aktiviteter. 

Kombinationen av dessa teorier skapar ett ramverk som ska implementeras i IT-artefakten. 

Verktyget kommer att bli en kombination av beslutsstödsystem, CAME-verktyg och ett 

verktyg som hjälper till med att förbättra systemutvecklingsprocessen. 

 

Skapandet av IT-artefakten är gjord med hjälp av beprövade systemutvecklingsmetoder i 

samarbete med forskare på Örebro universitet samt medarbetare på två svenska 

försvarsindustriföretag där IT-artefakten är tänkt att användas till att börja med. IT-artefakten 

är skapad med hjälp av forskningsansatsen design science som är en vanlig ansats när det 

handlar om att skapa IT-artefakter för att lösa organisatoriska problem. Rapporten visar att 

det går att inkludera ramverket i en IT-artefakt och att det kommer att hjälpa till att fatta 

beslut, skapa en unik systemutvecklingsmetod för varje projekt och i och med detta förbättra 

den rådande systemutvecklingsprocessen. 

 

Nyckelord: Design science, tidsdistortion, metodkomponenter, IT-artefakt, 

metodkonfiguration 
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Begreppslista 
Beslutstödssystem System som används för att få hjälp med 

besultsfattande i komplexa situationer 

IT-artefakt 
 

Datorbaserat verktyg 

Situationsanpassad medotkonfiguration Delområde inom metodkonfiguration där 
man skapar projektspecifika metoder 

Metodkomponentkonceptet ”En möjlig väg att skapa moduler av en 
metod” (Karlsson, 2005). Med dessa 
moduler kan man skapas nya 
systemutvecklingsmetoder. 

Tidsdistortion Förhållandet mellan den tid en individ tror att 
en uppgift ska ta och den tid uppgiften 
faktiskt tar. 

Design Science En vanlig forskningsansats som används för 
att lösa organisatoriska problem med hjälp 
av en IT-artefakt.  
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 

I augusti 2014 fick en av författarna till denna rapport en förfrågan om att vara med som 

programmerare i ett forskningsprojekt på Örebro universitet. Detta projekt krävde dock två 

programmerare därav fick den andra författaren även han förfrågan om att vara med i 

projektet. Det projektet gick ut på var att tillsammans med två svenska försvarsindustriföretag 

utveckla en IT-artefakt som skulle hjälpa till att skära ner tiden med 50% vid utvecklingen av 

nya vapensystem samt fungera som ett beslutsstödssystem för olika 

systemutvecklingsprojekt inom de två företagen. Arbetet skulle fortgå till december 2014 och 

i november samma år föddes idén om att skriva en c-uppsats om detta arbete.  

 

Olika typer av beslutsstödsystem används ofta i branscher där svåra beslut ska fattas för att 

ta ett så bra beslut som möjligt. Situationer när ett sådant system är användbart är när 

informationen som beslutet ska fattas utefter är så pass omfattande att en människa har 

svårt att bearbeta all information. Problemet med att inte kunna hantera all information inför 

ett beslut uppstår idag i organisationer där komplexiteten är hög (Druzdzel & Flynn, 1999). 

 

En sådan organisation är de svenska försvarsindustriföretag som ligger till grund för denna 

rapport. Företagen har nu tillsammans med Örebro universitet utvecklat ett sätt att kunna få 

hjälp med beslutsstöd. Besluten ska kunna tas inom olika systemutvecklingsprojekt med 

hänsyn till vissa ekonomiska aspekter. Samtidigt ska de projekt som planeras byggas upp på 

ett sätt som grundar sig i olika teorier. Teorierna gör att man på ett mer detaljerat sätt i 

kombination med de ekonomiska teorierna kan se vart i ett projekt man behöver fokusera sitt 

arbete för tillfället. För att lättare kunna hantera dessa två aspekter vill man nu utveckla ett 

datorstött beslutsstödsystem som ska hjälpa till med detta. 

 

För att få hjälp med utvecklandet av denna IT-artefakt har de tagit hjälp av oss som är 

studenter på den Systemvetenskapliga kandidatutbildningen på Örebro Universitet. Med IT-

artefakt så menar vi ett datorbaserat verktyg. 

 

1.2 Problemformulering 

Ett problem som finns i de flesta organisationer är anpassning av metoder som används vid 

systemutveckling. Problemet uppstår eftersom metoder för systemutveckling är för generellt 

beskrivna och behöver anpassas för att användas i ett givet projekt i en specifik kontext 
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(Karlsson & Ågerfalk, 2009). För att lösa det här så förespråkar bland annat Wistrand (2009) 

att man delar upp metoder i delar som kallas metodkomponenter. På så vis kan man välja 

metodkomponenter från olika formaliserade metoder och skapa sin egen metod som är 

anpassad efter det givna projektet. Detta kallas även för situationsanpassad 

metodkonfiguration.  

 

Ett annat problem som presenteras av Karlsson, Linander, von Scheele (2014) är att 

Systemutvecklingsprojekt i organisationer inte blir klara i tid samt att de går över budget. 

Detta är fallet trots att man har tillgång till avancerad teknik och system som ska assistera 

med detta. Samtidigt tar man inom systemutvecklingsprojekt inte hänsyn till att tidsläckage 

(tidsdistortion) som uppstår i projekten och har stor påverkan på det ekonomiska utfallet i 

projekten. Tidsdistortionen kan beskrivas som förhållandet mellan den tid en individ tror att 

en uppgift ska ta och den tid uppgiften faktiskt tar (Karlsson et al 2014).  

1.3 Syfte 

Utifrån de två tidigare beskrivna problemen har nu Karlsson et al (2014) utvecklat ett 

konceptuellt ramverk där de kombinerar situationsanpassad metodkonfiguration med hjälp av 

metodkomponentkonceptet samt med formler för att analysera tidsdistortion i projekt där 

komplexa system utvecklas. Med hjälp av ramverket föreslår Karlsson et al (2014) skapandet 

av ett datorbaserat beslutsstödsystem som stödjer det konceptuella ramverket. 

 

Därför blir syftet med denna rapport är att presentera en IT-artefakt som implementerar detta 

konceptuella ramverk. IT-artefakten har skapats med hjälp av forskningsansatsen design 

science som är en vanlig foskningsansats som används för att lösa organisatoriska problem 

med hjälp av en IT-artefakt (Hevner, March, Park & Ram, 2004). Resultatet, d.v.s. IT-

artefakten kan användas för att bidra med prospektiv kunskap (Goldkuhl, 2011) till teorierna 

som har med metodkomponentkonceptet och tidsdistortionskonceptet att göra.  

 

Målgruppen för rapporten är personer med fördjupad kunskap inom Informatik. Rapporten 

vänder sig främst till de som läst minst Informatik på B-nivå. 

1.4 Frågeställning 

Utifrån syftet för rapporten har följande frågeställning valts: 

 

● Hur ska IT-artefakten designas för att implementera metodkomponentkonceptet och 

tidsdistortionskonceptet tillsammans?  
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1.4.1 Problematisering av frågeställning 

Ett problem vi ser med vår frågeställning är huruvida den kunskap som frågeställningen 

skapar är generaliserbar samt om frågeställningen skapar ett vetenskapligt kunskapsbidrag. 

Under arbetet med rapporten har vi undersökt och tittat på många andra design science-

beskrivningar samt rapporter. I dessa är frågan om generalisering inget som tas upp och 

man menar att design science – forskning normalt inte producerar en generaliserbar kunskap 

utan fokus ligger på den IT-artefakten som skapas. Vidare vad gäller om kunskapen är 

vetenskaplig eller inte, så har arbetet bedrivits som en del av ett forskningsprojekt och den 

kunskap som rapporten skapar kommer att användas i vidare forskning (Oates, 2006; 

Bekkers, Spruit, van de Weerd, van Vliet & Mahieu, 2010; Gregor & Hevner, 2013). 

1.5 Avgränsning 

Inom tidsramen för detta arbete så hade vi inte tid att implementera hela 

tidsdistortionskonceptet som våra uppdragsgivare hade tänkt. Därför så finns inga av de mer 

avancerade tidsdistortionsformlerna implementerade förutom de formler som förklaras i 

teorin angående tidsdistortion. Därför är vår teori för tidsdistortionskonceptet enbart skriven 

för det som har implementerats i vår IT-artefakt under perioden för denna rapport. 

 

De ekonomiska formler som skulle implementeras hamnar utanför rapportens ramar på 

grund av tidsbrist. Dessa skulle till exempel visa om projektet går i vinst eller förlust med 

tidsdistortion inräknat. Både de mer avancerade tidsdistortionsformlerna samt de 

ekonomiska formlerna kommer att implementeras efter denna rapports slut, då detta projekt 

sträcker sig under en längre tidsperiod. Vi anser inte detta vara något problem för vår rapport 

då vi har implementerat de grundläggande funktionerna och man kan redan nu få 

beslutshjälp av IT-artefakten när den används i verklig kontext. 

1.6 Intressenter 

Främsta intressenter för vår rapport är vår uppdragsgivare, Örebro Universitet samt de två 

svenska försvarsindustriföretag. Även studenter eller företag som arbetar med 

metodkonfiguration eller tidsdistortion kan finna vårt kunskapsbidrag intressant. Det som 

även kan vara intressant för andra företag är den metodik vi har använt oss av i denna 

rapport för att skapa vårt verktyg. Det här gör att andra företag kommer att kunna skapa en 

liknande IT-artefakt men som passar den givna organisationen bättre.    
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1.6.1 Problematik med att ha uppdragsgivare 

Att ha en uppdragsgivare kan enligt Oates (2006) ge problem såsom att uppdragsgivaren 

och vi som forskare har olika mål kring projektet. Uppdragsgivaren kan till exempel inte bry 

sig om det kunskapsbidrag som IT -artefakten skapar utan enbart själva IT -artefakten. Att ha 

en uppdragsgivare kan även öka relevansen för vår rapport, då våra uppdragsgivare är 

intresserade av de kunskapsbidrag IT -artefakten faktiskt kommer att ge. Under hela 

projektets gång har uppdragsgivarna och vi som skrivit denna rapport haft samma mål, d.v.s. 

att skapa en IT-artefakt som stödjer de båda teorierna beskrivna i teoriavsnittet. Detta 

innebär att uppdragsgivarna är lika intresserade av de kunskapsbidrag som IT-artefakten 

kommer att ge som vi är. Med andra ord så har vi och uppdragsgivarna samma mål och inga 

konflikter kring detta har uppstått under projektets gång. 

 

Någonting annat som kan göra rapporten blir vinklad är det faktum att vi som författare av 

rapporten samtidigt är anställda och får betalt för att skapa IT-artefakten. Någonting som vi 

däremot inte får betalt för är att skriva denna rapport. Därav tycker vi inte att det påverkar 

vårt resultat nämnvärt.  

 

1.7 Kunskapsbidrag 

Ingen IT-artefakt som implementerar både situationell metodkonfiguration och 

tidsdistortionsanalys har gjorts tidigare så därmed blir själva IT-artefakten vårt främsta 

kunskapsbidrag. Vidare kommer denna IT-artefakt användas av våra uppdragsgivare så de 

kan utveckla och använda metodkomponentkonceptet och tidsdistortionskonceptet inom 

andra problemområden än vad de kan göra idag. Eftersom många av de existerande 

metodmodulsynsätten är snarlika så bidrar vår kunskap till ämnesområdet 

metodkonfigurering i stort (Karlsson et al, 2014). 

 

Särskilt kommer IT-artefakten leda till en ökad kunskap kring en kombination av dessa 

koncept och hur väl det konceptuella ramverket som Karlsson et al (2014) har utvecklat 

fungerar praktiskt. Enligt Goldkuhl (2011) så bidrar rapporten till en prospektiv kunskap då vi 

realiserar och provar teorierna i en IT-artefakt.  

 

För att förtydliga vårt kunskapsbidrag ytterligare så visas i fig 1 ett ramverk som är skapat av 

Gregor et al (2013) som visar på olika typer av kunskapsbidrag som genereras av forskning 

inom design science -området. 
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Fig. 1 

 

Vad ramverket visar är problemområdets mognad från högt till lågt samt mogenheten hos de 

eventuella IT-artefakter som skulle kunna vara en grund för det som utvecklas. Om vi då 

jämför detta med den IT-artefakt vi utvecklat så finns ingen IT-artefakt som kan ses som 

grund till det vi gör. MC-Sandbox som presenterats under rubriken ”kunskapsläge” kan anses 

ha vissa likheter med vår IT-artefakt, men vi anser fortfarande att vi har en liten grund att stå 

på då vi implementerar något helt nytt i IT-artefakt. Detta skulle alltså utifrån ramverket 

betyda att vi har en låg mogenhet vad gäller vår IT-artefakt. Om vi vidare tittar på den domän 

eller kontext som IT-artefakten är tänkt att placeras i så är det de svenska etablerade 

försvarsindustriföretagen med en stor erfarenhet inom sin bransch, vilket gör att vi utifrån 

modellen får en hög mogenhet i IT-artefaktens domän. Om vi då slår ihop dessa så hamnar 

vår IT-artefakt under “förbättring”. 

 

För att motivera att vår IT-artefakt verkligen hamnar här så nämner även Gregor et al (2013) 

att utvärderingen av en IT-artefakt bidrar till en bättre förståelse för de grundläggande 

teorierna som IT-artefakten bygger på. Kunskapen kommer ifrån att man ser ett problem i en 

befintlig kontext där det finns möjlighet för en IT-artefakt att förbättra kontexten. Vidare är 
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nyckeln för denna typ av kunskap att den är ett fortsatt arbete på redan befintlig kunskap, 

vilket vår IT-artefakt är då den bygger på befintliga teorier (Gregor et al, 2013). 

 

1.8 Disposition 

Gregor et al (2013) menar att en disposition för en vetenskaplig artikel inom design science 

bör bestå av följande rubriker: “Introduction”, “Literature Review”, “Method”, “Artifact 

Description”, “Evaluation”, “Discussion” och “Conclusions”. Vi har valt att använda en 

liknande disposition för vår rapport fast med rubrikerna på svenska, men eftersom denna 

disposition är anpassad för vetenskapliga artiklar så har vi lagt till ytterligare rubriker för att 

passa vårt rapportformat bättre. Ett exempel på detta är rubriken ”Kunskapsläge”, som visar 

vad som tidigare har gjorts inom ämnesområdet. 

 

1.9 Etik 

Som nämnts tidigare utvecklas denna IT-artefakt tillsammans med Örebro universitet samt 

två svenska försvarsindustriföretag. Då företagen inte vill nämnas med namn i rapporten så 

respekterar vi detta genom att helt enkelt kalla dem för svenska försvarsindustriföretag. 

Samtidigt har vi även fått instruktioner om att inte visa upp några koddelar som berör de 

formler som beräknar tidsdistortion. Formlerna får inte visas upp på grund av rättighetsfrågor. 

Det är fortfarande inte helt klar om vem som ska äga rättigheterna till formlerna och därmed 

visas de inte upp i rapporten. Detta hade kunnat vara ett bra sätt att förklara konceptet på 

men med de givna instruktionerna så är detta inte möjligt utan kommer att förklaras med 

hjälp av exempel istället för koddelar.  
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2. Litteraturgenomgång 

 

I detta kapitel presenteras först det nuvarande kunskapsläget som berör rapporten. Efter 

detta presenteras de två teorierna som ligger till grund för IT-artefakten samt hur de två ska 

samspela. 

2.1  Kunskapsläge 
I detta kapitel presenteras det nuvarande kunskapsläget inom ämnesområdet för rapporten.  

  

2.1.1 Systemutvecklingsmetod (SU-metod) 

Definitioner av vad en metod är skiljer sig beroende på vilken forskare man frågar inom 

informatikområdet. Däremot kan man se att definitionen av vad en metod är har några 

gemensamma punkter forskare emellan. För det första så är det en uppsättning arbetssätt 

vilka ska vägleda metodanvändaren i arbetet. Arbetssättet ska berätta för metodanvändaren 

när i systemutvecklingen, d.v.s. vilken fas som man ska utföra en viss aktivitet. Att följa 

dessa arbetssätt och utföra dess aktiviteter är viktigt för att uppnå metodens mål (Karlsson, 

2005). 

 

Den andra gemensamma punkten är att alla metoder har någon form av notation. Detta 

innebär regler för vilka olika fenomen som används i metoden och hur dessa ska beskrivas 

och förhålla sig till varandra. Notationen innehåller syntax (hur man får kombinera 

fenomenen), semantik (vilka fenomen) och uttrycksform (hur ser fenomen ut) (Karlsson, 

2005; Goldkuhl, 1991). 

 

Sist har vi de begrepp som metoden använder för att beskriva problemområdet och metoden 

i stort. Är det till exempel en objektorienterad metod så finner vi begrepp som klass, objekt 

och egenskaper, vilka används för att beskriva metoden och problemområdet.  

För att ge ett exempel på ovanstående kan begreppet klass ha en notation som kan 

uttryckas med hjälp av en fyrkant. Dessa fyrkanter får inte kopplas ihop hursomhelst och får 

därmed en syntax (Karlsson, 2005). 

 

Goldkuhl (1991) har visat detta med fig 2:
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Fig. 2 

 

Som vi skrev tidigare så finns det många olika definitioner av vad en metod är, men de är 

snarlika. Brinkkemper (1996) definierar till exempel en metod på följande sätt: “A method is 

an approach to perform a systems development project, based on a specific way of thinking, 

evaluation of all aspects of methodical information of systems development” (s. 275). 

 

Karlsson (2005) beskriver sin definition av vad en metod är på följande vis: “A method is a 

structured set of prescribed actions with correspondning artefacts and roles, based on a 

particular perspective on the problem domain” (s. 31). Denna definition är baserad på 

Brinkkempers synsätt på metodkonceptet. Eftersom vår IT-artefakt ska utvecklas utefter 

metodkomponentkonceptet, så är vår syn på vad en SU-metod är densamma som den syn 

metodkomponentkonceptet använder, d.v.s. Karlssons definition. 

 

2.1.2 Beslutsstödsystem  

Datoriserade beslutsstödsystem används ofta för att hjälpa användare vid beslutsfattande. 

De används ofta i komplexa situationer där ett beslut kan vara avgörande och där mänsklig 

kapacitet att ta ett sådant beslut inte räcker till. Detta beror ofta på att den information som 

beslutet ska tas utifrån är så omfattande att det är svårt för den mänskliga hjärnan att ta in all 

information och bearbeta den. Inom vissa branscher som till exempel ekonomifunktionen 

inom en organisation så har man utvecklat metoder för att ta rätt beslut. Det som nu har skett 

är att dessa metoder har blivit inkorporerade i datorbaserade system (Druzdzel et al, 2002). 

 

Olika typer av beslutsstödsystem 

Enligt Druzdzel et al (2002) finns det en del olika typer av beslutsstödsystem som fungerar 

på olika vis. En typ av beslutstödssystem kallas för expertsystem. Här baseras de beslut som 
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tas genom att efterlikna experter på det givna området. Dessa system appliceras där 

besluten som ska tas skulle kunna tas av expert på området.  

 

Den andra typen av beslutsstödssystem bygger sitt beslutsfattande på vissa grundregler som 

beskriver hur beslutsfattande ska gå till. Detta kan enligt Druzdzel et al (2002) göra att man 

som användare lättare kan förlita sig på ett sådant system då kostnaden för ett felbeslut kan 

vara hög. 

 

Den tredje typen av system som beskrivs av Druzdzel et al (2002) kallas för ett 

ekvationsbaserat system och ska kunna hjälpa till att visa vilken effekt vissa typer av beslut 

har i en organisation. Systemet ska kunna förutse effekten av ett beslut innan man tar det 

genom att testa beslutet först. Genom matematiska ekvationer beräknar man detta som 

enligt Druzdzel et al (2002) beskriver unika och oberoende delar av systemet och som är 

framtagna av experter inom området med grund i en viss teori. Denna typ av system har en 

fördel då det inte bara är värdet av ett visst beslut som visas, utan att man som beslutsfattare 

även ser vilka delar som kan manipuleras för att få ett bättre resultat. 

 

Ett exempel på ett beslutsstödsystem som används inom sjukvården är Alere Analytics 

(Alere Analytics, 2014), som i korthet används för att ge de anställda på ett sjukhus hjälp när 

svåra beslut ska tas genom att samla betrodd information och teknologi i en databas, för att 

kunna ta ett så bra beslut som möjligt. 

 

2.1.3 Metodkonfiguration 

Brinkkemper (1996) definierar metodkonfiguration som “Method engineering is the 

engineering discipline to design, construct and adapt methods, techniques and tools for the 

development of information systems” (s. 276). För att kunna designa, skapa och anpassa 

metoder så behöver man förstå konceptet bakom metoder. För att göra detta så har mycket 

forskning lagts ned på att förstå vad en SU-metod är och vad en SU-metod består av. Många 

olika tekniker kring hur man ska designa, skapa och anpassa metoder har introducerats och 

några exempel på dessa är: metodkomponenter, method fragments och method chunks.  

 

Styrkan med dessa tekniker är att de även går in på hur en metod är uppbyggd och fungerar. 

Odell (1996) menar att de mest flexibla sättet att skapa och anpassa metoder är genom 

modulär metodkonfiguration. Detta innebär att man delar upp en SU-metod i färdiga 

metodmoduler för att sedan pussla ihop dessa med andra metodmoduler från samma eller 

andra SU-metoder efter givna regler. Detta görs för att skapa en situationsanpassad metod 
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som passar för det givna projektet. Alla ovanstående tekniker tänker på detta, då de delar 

upp en SU-metod på olika sätt för att förstå och kunna skapa nya meningsfulla SU-metoder. 

Nedan följer en mer detaljerad förklaring av situationell metodkonfiguration. 

 

Situationell metodkonfiguration 

Situationell metodkonfiguration är ett delområde inom metodkonfiguration där man skapar 

projektspecifika metoder. En av anledningarna till att man gör detta är för att SU-metoder är 

för generella och inte passar inom riktiga projektkontexter. Detta gör att man måste anpassa 

dessa metoder till det specifika projektet bättre. Med andra ord finns det ingen SU-metod 

som passar alla projekt och därmed måste SU-metoden anpassas. Det blir då en 

situationsanpassad metod för projektet. Detta görs med hjälp av de olika teknikerna som 

presenterades nedan, vilka delar in en befintlig SU-metod i mindre delar för att man ska 

kunna koppla ihop dessa och få en SU-metod som passar det givna projektet bättre 

(Brinkkemper, Saeki & Harmsen,1999; Fitzgerald, Russo, & Stolerman, 2002).  

 

2.1.4 Övriga metodmodulssynsätt 

Nedan följer en förklaring på några av de övriga metodmodulsynsätt som finns och som inte 

används i IT-artefakten. 

Brinkkemper et als ‘Method fragments’ 

Ett av dessa sätt beskrivs av Brinkkemper et al (1999). Här föreslås ett sätt där man enligt ett 

givet antal regler vad gäller syntaxer och semantik kan bygga ihop metoddelar till en 

fullständig metod. Sättet att här kategorisera metoddelarna, eller metodfragmenten som 

Brinkkemper et al (1999) väljer att kalla det, bygger på tre olika dimensioner av ett sådant 

fragment. De dimensioner som föreslås är perspektiv, granulatet och abstraktion. Utifrån 

dessa dimensioner kan man sedan hierarkiskt modellera och klassificera metodfragmenten 

(Brinkkemper et al, 1999). 

 

Ralyté et als ‘Method chunks’ 

Det Ralyté, Deneckère,  & Rolland (2003) beskriver är en processmodell som ska kunna 

användas för att ta in delar från olika ansatserna som finns inom metodkonfiguration. Dessa 

delar kallar man för “Chunks” (klumpar vid svensk översättning). Denna modell ska alltså ses 

som ett hjälpmedel för den personen vars jobb det är att konstruera metoden. Man kan välja 

att använda sig av en enda ansats men även med hjälp av processmodellen kombinera delar 

från olika ansatser.  
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2.1.5 Verktyg för hjälp vid metodkonfigurering 

Det finns en mängd olika datorbaserade verktyg som ämnar att hjälpa till vid 

metodkonfiguration och hjälp vid automatisering av delar av en SU-metod. Nedan följer en 

beskrivning av Computer aided software engineering (CASE) och Computer aided method 

engineering (CAME) samt beskrivning av några olika typer av CAME-verktyg. 

 

Computer aided software engineering (CASE) 

Ett CASE-verktyg är enligt Fitzgerald, Russo, & Stolerman (2002) ett datorbaserat verktyg 

som hjälper till att automatisera systemutvecklingsprocessen. Detta inkluderar bland annat 

automatisk genererad dokumentation och programkod. Verktyget kan även hjälpa till att 

automatisera tester och hjälpa systemanalyseraren med sina analyser. Ett CASE-verktyg 

kan ses som ett verktyg för att hjälpa till att med de olika faserna i en given SU-metod. Med 

andra ord så är ett CASE-verktyg ett verktyg som är kopplat till en specifik SU-metod och 

hjälper till att automatisera de olika faserna i denna SU-metod (Karlsson, 2005). 

 

metaCASE 

Eftersom CASE-verktyg är associerade till specifika SU-metoder så betyder det att dessa 

CASE-verktyg inte går att använda för andra SU-metoder än just den SU-metod som CASE-

verktyget är skapat för. För att lösa detta så har man skapat metaCASE-verktyg vilket 

innebär skapandet av ett CASE-verktyg. På så sätt så kan man bygga sitt egna CASE-

verktyg för att passa efter den SU-metod man vill (Karlsson, 2005). 

 

Computer aided method engineering environment (CAME) 

Niknafs & Ramsin (2008) definierar en CAME-miljö som en samling av datorbaserade 

CAME-verktyg som ämnar att hjälpa metodingenjörer som ska metodkonfigurera en metod 

för ett specifikt projekt. En CAME-miljö ska i sin ideala form hjälpa till att automatisera hela 

den situationella metodkonfigurationen för en metod. Nästan alla CAME-miljöer använder sig 

av metodmoduler som sätt att skapa en unik SU-metod för ett givet projekt. Antalet 

existerande CAME-miljöer anses vara få enligt Karlsson, 2005. 

 

metaEdit+ 

Enligt Tolvanen & Rossi (2003) så är metaEdit+ ett datorbaserat metaCASE-verktyg. Man 

definierar sin SU-metod genom SU-metodens begrepp, regler och dess egenskaper i 

verktyget. Då skapar metaEdit+ ett CASE-verktyg som passar den SU-metod som 

specificerades tidigare. Detta CASE-verktyg hjälper bland annat till med att skapa kod och 

diagrameditor för din specificerade SU-metod. Senare så har metaEdit+ utvecklats för att 

även inkludera en CAME-miljö. Som användare av metaEdit+’s CAME-miljö så specificerar 
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man sin situationella metodkonfiguration och då skapar metaEdit+ ett CASE-verktyg som 

stödjer den situationella SU-metoden (Karlsson, 2005; Kelly, Lyytinen & Rossi, 1996). 

  

MC-Sandbox 

Karlsson & Ågerfalk (2012) skapade ett CAME-verktyg som kallas MC-Sandbox. MC-

Sandbox fokuserar på metodanvändarna vid metodkonfiguration, de ville skapa en bro 

mellan metodanvändarna och metodingenjörerna för att minska avståndet mellan de som 

skapar metoderna och de som faktiskt använder metoderna. Istället för att 

metodingenjörerna skapar SU-metoden och sedan lämnar över den till metodanvändarna så 

blir metodanvändarna istället involverade i själva skapandet av SU-metoden. Detta ledde till 

en högre förståelse för den konfigurerade SU-metoden för metodanvändarna och högre 

engagemang. MC-Sandbox implementerar Method for metod configurationen vilket förklaras 

nedan (Karlsson, 2005; Karlsson & Wistrand, 2006). 

 

Method for method configuration (MMC) 

MMC är en meta metod, vilket innebär en metod för att skapa en metod och det är den som 

implementeras av det datorbaserade verktyget MC-Sandbox. MMC utvecklades för att skapa 

flexibilitet och struktur inom metodkonfiguration och utgår ifrån en formaliserad SU-metod 

som grund. Metametoden utgår ifrån en trelagersstruktur som innehåller 

metodkomponentkonceptet, konfigurationspaket och konfigurationsmallar. Dessa 

kombineras på ett effektivt sätt för att skapa en situationell SU-metod för det givna projektet 

och skapar även återanvändbara delar som kan användas för att underlätta konfiguration av 

en annan SU-metod för ett annat projekt vid ett annat tillfälle. Nedan följer en beskrivning av 

konfigurationspaket och konfigurationsmallar (Karlsson et al, 2012; Karlsson, 2005) 

 

Konfigurationspaket 

Ett konfigurationspaket kan beskrivas som en prefabricerad (monteringsfärdig) 

metodkonfiguration som är designad för att passa en specifik utvecklingskaraktär. En 

utvecklingskaraktär kan exempel vara internetleverans av mjukvara, vilket påverkar 

metodkomponenter som är relevanta till produktdistribution. Information om hur sådana 

metodkomponenter väljs med hänsyn till denna karaktär beskrivs i konfigurationspaketet. 

Dessa val av metodkomponenter kan om det krävs, inkludera metodkomponenter från 

kompletterande systemutvecklingsmetoder (Karlsson et al, 2012; Karlsson, 2005). 

 

Konfigurationsmallar 

Konfigurationsmallar konstrueras från en samling av konfigurationspaket (varje 

konfigurationspaket representerar varsin karaktärsegenskap) och kan ses som ett aggregat 

av konfigurationspaket. Man kan se en konfigurationsmall som att den består av 
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konfigurationspaket och blir som en ritning/ramverk över hur den slutgiltiga SU-metoden skall 

konstrueras på organisationsnivå. Konfigurationsmallar gör det möjligt att skräddarsy 

basmetoden mera effektivt då koncepten tillåter återanvändning av kombinerade 

konfigurationspaket som behandlar vanligt förekommande utvecklingssituationer 

inom organisationen. Låt oss säga att vi skapar en konfigurationsmall utefter ett antal givna 

konfigurationspaket för att skapa en skräddarsydd SU-metod för att bygga en webbshop. Då 

kan vi sedan återanvända denna mall när vi ska skapa en annan webbshop, fast små 

förändringar i konfigurationspaketen kan behövas. Med andra ord så kan man återanvända 

andra metodkonfigurationer vilket underlättar arbetet (Karlsson et al, 2012; Karlsson, 2005). 

2.1.6 Software process improvement (SPI) 

För att utveckla ett bra och effektivt system med högkvalitativ slutprodukt så krävs det en 

systemutvecklingsprocess som är effektiv. Anledningen till detta är att denna process 

kommer att påverka slutprodukten i hög grad samt den tid det tar innan produkten kommer ut 

på marknaden. Med bakgrund av detta så jobbar många organisationer med 

processförbättring för att förbättra sin utvecklingsprocess och genom detta få en högre 

kvalitet på sin slutprodukt samt att få ut produkten snabbare på marknaden. 

Processförbättring fokuserar ofta på svagheter kring den nuvarande processen (Fitzgerald, 

Russo, & Stolerman, 2002; Nikitina, 2014). 

 

2.2 Det konceptuella ramverket för IT-artefakten 

Det konceptuella ramverket för IT-artefakten inkluderar metodkomponentkonceptet och 

tidsdistortionsanalys och hur man kan kombinera dessa koncept. I detta kapitel följer en 

beskrivning av de båda koncepten och hur de kommer att samspela i IT-artefakten. 

 

2.2.1 Metodkomponentkonceptet  

Konceptet beskrivs som “En möjlig väg för att skapa moduler av en metod” (Karlsson, 2005, 

s97). Den metodmodul som beskrivs, kallas även metodkomponent, och är ett sätt att lättare 

arbeta med metodkonfiguration eftersom man med hjälp av dessa metodkomponenter lättare 

kan urskilja delar av en SU-metod som kan lägga till eller tas bort. En styrka hos en 

metodkomponent är även dess möjlighet att kunna reducera komplexiteten genom att kunna 

gömma information som inte är relevant för den aktuella situationen. En metodkomponents 

uppgift är att utifrån ett antal givna artefakter kunna skapa en målartefakt, samt att beskriva 

hur denna skapandeprocess ska utföras. En artefakt i detta sammanhang är något som 

metodkomponenten skapar och kan användas som input till en annan metodkomponent. Ett 

exempel på en artefakt kan vara en product backlog (Karlsson, 2005; Wistrand & Karlsson, 



19 

2004). 

Kriterier för metodkomponentskonceptet 

Utifrån den ovanstående förklaringen av metodkomponentkonceptet så tar Karlsson (2005) 

fram sju olika kriterier för konceptet. 

 

Fristående 

En metodkomponent måste kunna ses som fristående del av en SU-metod. För att uppnå 

detta får man titta på vad det är den aktuella metodkomponenten ska skapa, samt hur 

skapandet ska gå till. På så sätt går det att använda metodkomponenten som en byggkloss 

vid konstruktion av en SU-metod. Detta kallas även för modulär metodkonfiguration 

(Wistrand et al, 2004; Karlsson, 2005; Odell, 1996) 

 

Gömma information 

Detta görs för att göra det lättare för den person som har uppdraget att konstruera en SU-

metod. Man vill genom att gömma detaljer om metodkomponenten, framhäva det som är 

nödvändigt för själva konstruktionen. Den person som jobbar med konstruktionen vill till 

exempel inte veta hur skapandet av artefakter i metodkomponenten går till utan endast vad 

det är som ska skapas. Det här gör jobbet lättare för personen som ska konstruera metoden. 

Man döljer information som är irrelevant för metodkonfigurationen (Wistrand et al, 2004; 

Karlsson, 2005) 

 

Intern sammanhållning och konsekvens 

För att metodkomponenten ska kunna ses som meningsfull samt att konstruktionen av 

metoden inte ska falla sönder så måste en komponent samt innehållet i den vara 

sammanhållen och konsekvent (Wistrand et al, 2004; Karlsson, 2005).  

 

Rationalitet 

Detta kriterium innebär att en metodkomponent måste ha ett beskrivet slut-tillstånd. Detta gör 

att en metodkomponent får en mening med att finnas och det visas genom att en 

metodkomponent består av mål och värderingar som är kopplade. Dessa mål och 

värderingar uppfylls vid genomförandet av aktiviteterna inom metodkomponenten (Wistrand 

et al, 2004; Karlsson, 2005). 

 

Anslutningsbar 

Vid ett projekt så finns det alltid ett huvudmål, det man ska uppnå med projektet. Det som då 

blir viktigt för en metodkomponent är att de mål som finns i metodkomponenten bidrar till att 

komma fram emot det huvudmål som finns. Därför måste det skapas en kedja av 

ihopkopplade metodkomponenter som strävar mot det huvudmål som finns. 
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Metodkomponenterna måste alltså vara anslutningsbara med varandra (Wistrand et al, 2004; 

Karlsson, 2005). 

 

Tillämpbarhet  

Det finns många olika SU-metoder att använda sig av. Därför blir en viktig del för en 

metodkomponent att den är tillämpbar i så många SU-metoder som möjligt. Det här kriteriet 

ökar hjälpen vid metodkonfiguration. Karlsson (2005) nämner dock att detta kriterium bara är 

en ambition eftersom det inte är möjligt att pröva det på alla SU-metoder som finns (Wistrand 

et al, 2004; Karlsson, 2005).  

 

Genomförbarhet 

Här menar man att uppbyggnaden av en metodkomponent måste vara på ett sådant sätt att 

det är möjligt att implementera den i ett dator-baserat metodkonfigurationsverktyg (Karlsson, 

2005).  

 

Utifrån kriterierna definierar Karlsson en metodkomponent som: “En fristående del av en 

metod som uttrycker omvandlingen av en eller flera artefakter till en målartefakt samt 

rationaliteten för denna omvandling” (Karlsson, 2005, s101). 

 

Metodelement 

En metodkomponent innehåller i sin tur ett eller flera metodelement. Metodelementen 

beskrivs som: “Ett metodelement ger uttryck åt en metodkomponents måltillstånd och 

underlättar omvandlingen från ett tillstånd till ett annat” (Karlsson 2005, s 103). Flera 

metodelement bildar tillsammans en metodkomponent. 

 

Vad metodelementet visar är hur delar av en metodkomponents målartefakt skapas. Olika 

metodelement skapar delartefakter som bildar en metodkomponents målartefakt. Ett sådant 

element består även av en aktör som har till uppgift att skapa den tänkta delartefakten. 

Elementet visar även vilken handling som krävs av aktören för att skapa artefakten. 

Artefakten består av begrepp som ges uttryck med hjälp av en viss notation. Hur detta 

relaterar till varandra presenteras i fig 3 och är ritat enligt UML (Unified Modelling Language), 

vilket är ett “programspråk inom datorvärlden för beskrivning av modeller” (NE, 2014). 

(Karlsson & Wistrand 2006; Karlsson, 2005; Wistrand et al, 2004). 
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Fig. 3 

 

Två vyer av Metodkomponenter 

Som beskrivits tidigare så består en metodkomponent av två olika vyer för att underlätta 

arbetet med metodkonfiguration. Dessa två vyer benämns av Karlsson (2005) som den 

externa vyn och den interna vyn. Man vill genom dessa vyer uppnå ett sätt att bara göra 

information i metodkomponenten som är relevant i det aktuella arbetet synlig för den som 

konstruerar metoden.  

 

Den interna vyn har ett mer komplext utseende än den externa. Vad den interna vyn vill visa 

är hur omvandlingen av artefakter sker i metodkomponenten. Karlsson (2005) menar att man 

genom detta tar hänsyn till den eller de personer som ska använda metoden när projektet 

som den fullständiga SU-metoden ska användas i sätts igång. Utan den interna vyn ser man 
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bara att det ska göras saker, men med den interna vyn ger man förklaringar till hur 

genomförandet av arbetet i metodkomponenten ska gå till. Med denna vy förhindrar man 

även att metodkomponenter av samma karaktär utförs på olika sätt (Karlsson, 2005). I den 

interna vyn visar man att en metodkomponent består av många olika metodelement (som 

beskrivits ovan). Den interna vyn kan visualiseras på följande sätt med hjälp av UML 

(Wistrand et al, 2004; Karlsson, 2005): 

 

 

Fig. 4 

 

Fig 4 visar att metodkomponenten består av det tidigare beskrivna metodelementet. Den 

visar även att en metodkomponent har ett mål som är grundat i vissa värderingar, dessa mål 

ska sedan bidra till huvudmålet hos metodkomponenten, som i sin tur bidrar till målet med 

hela metoden som man jobbar med. Värderingarna och målen kallas även för 

metodkomponentens rationalitet (Karlsson et al 2009), och man kan se det som anledningen 

till att metodkomponenten finns i metoden. 
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Vidare så finns det även en extern vy av en metodkomponent. Det är denna vy som bidrar 

med kriteriet att kunna gömma viss information. Vad den här vyn av en metodkomponent vill 

framhäva är hur olika metodkomponenter är sammankopplade med varandra. På detta sätt 

kan man se hur ett antal metodkomponenter bildar en SU-metod och i vilken ordning de ska 

utföras. Denna vy bidrar till att kriterierna om informationsgömning och anslutningsbarhet 

uppfylls (Wistrand et al, 2004; Karlsson, 2005). 

 

För att förtydliga metodkomponentkonceptet ytterligare så följer här ett exempel på vad en 

metodkomponent skulle kunna vara. Låt oss säga att vi har en metodkomponent som heter 

User stories. I denna metodkomponent finns två handlingar, den första är att intervjua en 

kund för att ta fram user stories och den andra är att sammanfatta dessa i en lista. Låt oss 

vidare säga att vi det är en utvecklares uppgift att intervjua kunden och projektledarens 

uppgift att sammanställa en lista med alla user stories. Om vi nu utgår från den tidigare 

presenterade modellen så har vi här två aktörer, nämligen en utvecklare och en 

projektledare. Vidare finns det även två handlingar, intervju samt sammanställning av user 

stories. Båda dessa handlingar blir indata till den slutgiltiga artefakten, d.v.s. alla user stories 

sammanställs till en lista som även kallas Product Backlog.  

 

Metodkomponentskonceptet i IT-artefakten 

I den IT-artefakt som skapas kommer metodkomponenter skapas utifrån en mall. Denna mall 

kommer att skapas i IT-artefakten av användaren. Mallarna kommer att hamna i en trädvy 

som kommer att synas i alla projekt som skapas i IT-artefakten. När man sedan drar en mall 

ut i ritytan för ett projekt så skapas en unik metodkomponent utifrån den valda mallen. 

Metodkomponenten får då alla egenskaper i form av aktiviteter och roller som mallen har. 

Det här gör att man kan skapa metodkomponenter av samma typ men de värden som matas 

in vad gäller tid för aktivitet och person för en roll kan bli unik för varje metodkomponent.  

 

Mallen kan även ändras, om man t.ex. vill lägga till en ny aktivitet, så läggs den aktiviteten in 

i alla metodkomponenter som är baserade på den mallen. Väljer man att ta bort en mall så 

tas även alla metodkomponenter i alla projekt bort som tillhör den mallen. 

 

Utöver detta så har ändringar skett vad gäller de begrepp som används i IT-artefakten. 

Begrepp som lagts till är deliverabel, standard samt required input. Leverabel är i detta fall 

samma sak som målartefakt, standard innebär den notation som har valts och required input 

är den artefakt som krävs att man har skapat för att kunna påbörja den aktuella 
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metodkomponenten. Required input är inte ett måste då en metodkomponent som startar 

projektet inte kan ha en input från en annan metodkomponent. 

 

2.2.1 Kognitiv tidsdistortion 

Den teorin som behandlar den ekonomiska delen av den IT-artefakt som ska utvecklas kallas 

för kognitiv tidsdistortion. Den kan beskrivas som skillnaden mellan den tid en individ 

uppskattar att en speciell uppgift ska ta jämfört med den faktiska tiden som går åt. Von 

Schéele & Haftor (2014) kallar detta för psykisk tid och fysisk tid och menar att en individ 

ofrivilligt i många situationer begår fel som leder till att det blir en skillnad på den tid som 

uppskattats jämfört med den tid det faktiskt tog. Tidigare forskning visar enligt Von Schéele 

et al (2014) att den faktiska tiden efter en individs tidsuppskattning av en viss uppgift i 

slutändan kan bli upp till 2.14 gånger längre. Uträkning av tidsdistortion vill man nu enligt Von 

Schéele et al (2014) ha med vid uträkning av en organisations totala vinst för att få en så 

rättvisande bild som möjligt.   

 

Tidsdistortion som räknas ut kan också beskrivas som den feluppskattning som en individ 

gör när personen estimerar en tid för en uppgift. När man bedömer denna feluppskattning är 

det enligt Von Schéele et al (2014) viktigt att den uppskattade tiden och den faktiska tiden 

ligger inom samma händelse. En händelse i detta sammanhang skulle som Von Schéele et 

al (2014) beskriver kunna vara en aktivitet, projekt, process eller ett kontrakt som finns till 

exempel mellan kunden och en säljare av en tjänst. Därför blir det viktigt att kunna koppla 

tidsdistortion till rätt händelse, för att på så sätt kunna mäta tidsdistortion på olika nivåer.  

 

För att räkna ut tidsdistortion jämför vi den psykiska tiden med den fysiska tiden. Som 

exempel föreställer vi oss en bilfärd. Man har uppskattat att en resa mellan Örebro och 

Stockholm med bil ska ta två timmar. När vi sedan är framme visar det sig att resa tog två 

och en halv timme. Då får vi en psykisk tid på 2(h) och en fysisk tid på 2,5(h). Tidsdistortion 

räknas då ut på följande sätt: fysisk tid/psykisk tid. Detta gör att vi i exemplet får en 

tidsdistortion på 2,5/2 = 1,25.  

 

2.2.2 Att mäta tidsdistortion i metodkomponentskonceptet 

För att med hjälp av metodkomponentskonceptet som presenterats tidigare kunna mäta 

tidsdistortion måste man titta på en metodkomponents aktiviteter. Det är nämligen dessa 

som konsumerar tid. På så vis kan man mäta tidsdistortion på metodkomponent-nivå, och 

därmed uppfylla kravet om att den tid man mäter ligger inom samma händelse (Karlsson et 

al, 2014; Karlsson et al 2006).  
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Vidare kan man som beskrivs av Karlsson et al (2014) se att tidsdistortion uppstår i en 

metodkomponent antingen när de handlingar som finns i aktiviteterna utförs på ett felaktigt 

sätt, eller när den tidsuppskattning som har gjorts för utförandet av handlingarna i en aktivitet 

är felaktig. Det här gör att man måste utöka metodkomponentskoceptet på ett sätt att man 

kan visa att det utifrån det teoretiska sättet att utföra en eller flera aktiviteter i en 

metodkomponent skiljer sig från hur det faktiskt utförs rent praktiskt i en organisation. På 

detta sätt kan man få fram en planerad tid och en utfallstid vilket gör att vi kan mäta 

tidsdistortion. Vidare menar Karlsson et al (2014) att de andra delarna som ingår i 

metodkomponenterna: aktörer, begrepp och notation, även de indirekt, påverkar den tid som 

konsumeras. Dessa behöver alltså också tas med vid studerandet av tidsdistortion (Karlsson 

et al, 2006). 

 

För att räkna ut tidsdistortion jämförs som tidigare nämnts den psykiska tiden med den 

fysiska tiden. Karlsson et al (2014) väljer att kalla detta för Planned time och Actual time. För 

att göra det tydligare använder vi ett exempel. Låt oss säga att vi har en den 

metodkomponent som presenterades tidigare som behandlar user stories. Denna har en 

planerad tid (planned time) på 20 timmar. När denna väl utförs i praktiken tar den 30 timmar. 

Den faktiska tiden (actual time) blir alltså 30 timmar. Då får vi en differens på 10 timmar och 

tidsdistortion räknas ut som Actual Time/Planned Time. Vi får då en tidsdistortion på 1,5. För 

att förtydliga ytterligare visas i fig 5 en tabell som slår ihop exemplet som presenterats: 

 

Metodkomponent: User Story 

Aktivitet Aktör Planerad 

tid 

Faktisk 

tid 

Tidsdifferens Tidsdistortion 

Intervju av kund Utvecklare 15 h 20 h  5 h 1.33 

Sammanst. av user 

stories 

Projektledare 5 h 10 h 5 h 2 

SUMMERING  20 h 30 h 10 h 1.5 

 

Målartefakt: Product backlog 

Fig. 5 
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För att vidare kunna räkna ut vilken ekonomisk påverkan denna tidsdistortion har i ett projekt 

måste man utgå från ett pris/timme som man tar ut av kunden vid arbete. Man måste även ta 

hänsyn till den lön/timme som man betalar ut till sina anställda i projektet. Utöver detta tar 

man även hänsyn till den del av tiden i en metodkomponent som en viss aktivitet skulle ha 

utgjort. Detta gör att en liten aktivitet som endast utgör några procent av den totala 

metodkomponenttiden kan ha en relativt stor tidsdistortion utan att påverka allt för mycket i 

slutändan. Vänder man på detta resonemang så kan en aktivitet som utgör en stor del av 

den totala tiden i en metodkomponent ha en relativt liten tidsdistortion, men med hänsyn till 

den stora delen av projekttiden ändå påverka i stor utsträckning (Karlson et al, 2014). Som vi 

ser i tabellen ovan så har aktiviteten “intervju av kund” en 15/20 del av tiden i 

metodkomponenten samt att aktiviteten “sammanställning av user stories” en 5/20 del av 

tiden i metodkomponenten. Detta kan uttryckas som intervju av kund = 0,75 och 

“sammanställning av user stories” = 0,25. Alla aktiviteters del av tiden ska tillsammans alltid 

uppgå till 1.  

 

För att visa hur detta räknas ut följer här ett exempel, som utgår från exemplet ovan: 

Låt oss säga att vi tar ut 200 kr/h av kunden. Samtidigt betalar vi ut 100 kr/h i lön till våra 

anställda. Samtidigt är kontraktet vi har med kunden ett fast kontrakt där antalet 

arbetstimmar är förutbestämda och inte kan ändras.  

 

Om vi då utgår ifrån den planerade tiden så kan vi räkna ut vinsten på följande vis: 

 

Planerad vinst = (Kundpris * timmar) - (Lön * timmar) 

Planerad vinst = (200 * 20) - (100 * 20) = 2000  

 

Vidare räknar vi ut samma vinst utefter den faktiska tid det tog. Kom också ihåg att vi utgår 

från ett kontrakt där vi inte kan ta ut fler arbetstimmar än det som står i kontraktet. Då räknar 

vi på följande vis: 

 

Faktisk vinst = (200 * 20) - (100 * 30) = 1000 

 

Detta ger oss alltså en minskad vinst på 50 %.  

 

När vi nu lägger in tidsdistortion i beräkningarna så ser uträkningen ut på följande sätt: 

 

Vinst = Pris/h * antal timmar * SUMMAN AV((aktivitetens tidsandel/tidsdistortion) - ((lön/h / 

pris/h)* aktivitetens tidsandel / tidsdistortion)   
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För att räkna ut den planerade vinsten så sätter vi in värdena från respektive aktivitet från 

tabellen samt aktiviteternas respektive andel av tiden i formeln. Kom ihåg att vi inte har 

någon tidsdistortion vid den planerade vinsten: 

Planerad vinst = 200*20 *((0,75/1) - (0,5* 0,75/1) + (0,25/1) - (0,5* 0,25/1) = 2000 

 

På samma sätt räknar vi ut den faktiska vinsten, där vi har tidsdistortion: 

Faktisk vinst = 200*20 *((0,75/1,33) - (0,5 * 0,75/1,33) + (0,25/2) - (0,5 * 0,25/2)) = 1378 

 

När vi räknar med tidsdistortion så får vi en högre faktiskt vinst till skillnad från om den 

lämnats utanför. Vad detta beror på är att som tidigare nämnts, tidsdistortion tar hänsyn till 

hur stor del en aktivitet har av en metodkomponent.  

 

3. Metod 

I detta kapitel presenteras vald forskningsstrategi och vår datainsamlingsmetod. 

3.1 Forskningsstrategin – Design Science 

Den forskningsmetod som används i detta arbete och som används vid projekt där en IT-

artefakt ska utvecklas är design science. Enligt Hevner et al (2004) så kan fyra olika typer av 

IT-artefakter tillverkas. Den forskning som bedrivs i vårt arbete innebär skapandet av en 

fungerande databaserad IT-artefakt och är därmed av typen som Hevner kallar för 

instansiering. Instansiering innebär ett fungerande system som visar hur bland annat teorier 

kan bli implementerade i en datorbaserad IT-artefakt. (Karlsson et al, 2014; Gregor et al, 

2013).  

 

Design science är ett av de två stora forskningsparadigmen vid informationssystems-

forskning. Det andra stora paradigmet som man pratar om är beteendevetenskaps-

paradigmet. I det här paradigmet försöker man utveckla teorier inom organisationer för att 

med hjälp av dessa teorier kunna förutse och förklara vad som händer i en organisation. Det 

man i huvudsak vill studera är interaktionen mellan människor, teknik och organisation för att 

på så sätt kunna öka effektiviteten i en organisation. Paradigmet utgår mycket från 

naturvetenskaplig forskning och söker alltså att skapa nya teorier (Hevner et al, 2004). 

 

Om man jämför detta paradigm med design science-paradigmet så har det enligt Hevner et 

al (2004) sina rötter i ingenjörsvetenskap. Detta paradigm utgår från att man vill skapa nya 
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innovationer och IT-artefakter utifrån existerande problem med hjälp av befintliga men 

mindre testade vetenskapliga teorier. Dessa teorier ska förverkligas i en IT-artefakt för att 

kunna testas, modifieras eller utökas. Genom IT-artefakten ska man även med hjälp av de 

givna teorierna kunna lösa ett organisatoriskt problem. Det här uttrycker Hevner et al (2004) 

som design science:”In the design-science paradigm, knowledge and understanding of a 

problem domain and its solution are achieved in the building and application of the designed 

artifact.” (s75).  

 

När någon typ av IT-artefakt ska utvecklas inom Informatik som ska lösa ett problem så är 

design science en typ av forskningsmetod som kan användas. Vi har valt att använda design 

science i vårt på grund av att det finns det ett givet problem i det svenska 

försvarsindustriföretag som vi utvecklar för. Det här problemet ska lösas genom den IT-

artefakt som utvecklas som i sin tur bygger på teorier som ämnar att lösa det organisatoriska 

problemet. Det här visar vidare på och styrker valet av design science som ansats för detta 

arbete, nämligen att, som även Hevner et al (2004) beskriver, skapandet av IT-artefakten ska 

utgå från existerande (ev. mindre prövade) teorier. Detta beskrivs även av Oates (2006) där 

man exemplifierar olika typer av projekt där IT-artefakten är huvuddelen av 

forskningsstrategin och därmed bidrar till att skapa ny kunskap. Man ger exempel på projekt 

där en IT-artefakt ska inkorporera teorier som inte tidigare prövats inom dataområdet. 

Fördelarna med design science är att man har någonting konkret att visa upp och man kan 

sedan testa teorierna som IT-artefakten implementerar (Oates, 2006). 

 

En av svårigheterna med design science är att det kan vara att motivera varför arbetet är 

vetenskapligt och inte bara vanlig utveckling. För att motverka detta så har vi under hela 

projektets gång varit noggranna med att skapa detaljerade dokument för att kunna styrka 

beslut som tagits under utvecklingen utefter vår valda forskningsansats (se nedan). Eftersom 

IT-artefakten är relaterad till ett forskningsprojekt så visar det att vårt projekt är vetenskapligt 

och bidrar med prospektiv kunskap och inte enbart vanligt utveckling (Oates, 2006). 

 

En annan möjlig forskningsstrategi är aktionsforskning. Aktionsforskning används när man 

vill undersöka ett fenomen i verkliga kontexter istället för att använda sig av abstrakta 

hypoteser, mjukvara eller experiment. Aktionsforskning används ofta i kombination med 

design science för att pröva IT-artefakten i verkliga kontexter. Anledningen till att en 

aktionsforskningsstrategi inte har valts är att den inte fokuserar på själva skapandet av en IT-

artefakt och är därmed inte lämplig att använda i vår rapport. Däremot hade vi kunnat 

använda sig av aktionsforskning för att testa IT-artefakten i verkliga kontexter, men på grund 

av tidsbrist så ansåg vi att det skulle vara svårt att genomföra på ett bra sätt. (Oates, 2006). 
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Utifrån den forskningsstrategi som ligger till grunden för denna rapport finns det några olika 

forskningsansatser man kan följa för att få fram kunskap inom design science. Enligt Hevner 

et al (2004) så består design science av två aktiviteter, build and evaluate. Dessa aktiviteter 

utförs iterativt innan den slutgiltiga IT-artefakten produceras. När något utförs iterativt så 

upprepar man något. Med andra ord så itereras processerna build and evaluate till den 

slutgiltiga designen för IT-artefakten har uppnåtts. Med tanke på att design science bör 

utföras iterativt så har vi valt en iterativ forskningsansats som används inom design science 

som enligt Oates (2006) kallas för design and creation. Den beskrivs som en 

problemlösningsansats som innehåller fem olika forskningssteg, dessa steg behöver inte 

följas i ordning utan tanken är att de ska utföras iterativt, d.v.s. upprepas.  

 

Dessa steg är: medvetenhet, förslag, utveckling, utvärdering och konklusion. Andra 

forskningsansatser man hade kunnat välja är bland annat den som Peffers, Tuunanen, 

Gengler, Rossi, Hui, Virtanen, & Bragge, (2006) förespråkar. Eftersom deras 

forskningsansats också förespråkar en iterativ forskningsansats med i princip exakt samma 

steg fast olika namn så anser vi att design and creation går lika bra att använda i vår rapport. 

 

I figur 6 visas design and creation och sedan förklaras stegen i forskningsansatsen nedan. 

 

 

 

Fig. 6. Design and Creation (Oates, 2006) 

 

 

 

3.1.1 Medvetenhet 

Medvetenhet innebär i detta fall en medvetenhet om ett problem. Denna medvetenhet kan 

komma från olika källor och uppfattas genom att göra litteraturstudie, fältundersökningar eller 

att kunder uttrycker ett behov av någonting för att lösa ett problem som uppstått Vaishnavi & 

Kuechler (2004) 

 



30 

3.1.2 Förslag 

Detta är en kreativ process där man går från att ha en medvetenhet om det problem som ska 

lösas till att komma med ett första utkast på hur problemet ska tas om hand (Oates, 2006). 

Vidare enligt Vaishnavi et al (2004) så är ofta fallet när en industriell partner finns med i 

projektet, att en preliminär idé på hur problemet ska lösas och även en preliminär design på 

hur en eventuell IT-artefakt ska se ut, redan finns som förslag. Dessa preliminära förslag blir 

då en väsentlig del i utvecklingsprocessen (Vaishnavi et al 2004; Oates, 2006).  

 

3.1.3 Utveckling 

Här utvecklas enligt Vaishnavi et al (2004) och Oates (2006) den preliminära idén som finns 

och blir realiserad genom en IT-artefakt. De tekniker och utvecklingsmiljöer som används 

under utvecklingen skiljer sig åt beroende på vilken typ av IT-artefakt som utvecklas. Här gör 

Vaishnavi et al (2004) en viktig betoning när han menar att själva skapandet av IT-artefakten 

inte behöver vara nyskapande utan kan vara rutinmässigt för den givna IT-artefakten. Han 

menar alltså att nyskapandet ligger i designen av IT-artefakten och inte i 

skapandeprocessen.  

 

3.1.4 Utvärdering 

Vid utvärderingen av IT-artefakten så försöker man undersöka den genom att göra 

bedömningar samt att försöka hitta avvikelser från de krav som finns på IT-artefakten (Oates, 

2006). Dessa avvikelser ska noteras för att sedan kunna användas tillsammans med data 

från tidigare steg när man går tillbaka till förslags-steget. Nu skapas en iterativ process där 

man hela tiden får en ökad förståelse för hur IT-artefakten ska fungera.  

 

3.1.5 Konklusion 

Vid slutdelen av forskningsansatsen ingår det en konklusionsdel. Här blir designen 

sammanförd och nedskriven i t.e.x i en rapport. Här identifieras även det kunskapsbidrag 

man har kommit med (Oates 2006). Enligt Vaishnavi et al (2004) är det inte nödvändigtvis så 

att artefakten fungerar exakt som det man har kommit fram till. Man kan se resultatet som 

“bra nog”. Man ska därför ange resultatavvikelser så att andra forskare kan forska vidare på 

det resultat som finns (Oates 2006).  
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3.2 Datainsamling 

Vid utvecklandet av en dator-baserad produkt, liknande den IT-artefakt vi utvecklar, så är det 

viktigt att skilja på den forskningsmetod man använder och den systemutvecklingsmetoden 

(SU-metod) man använder (Oates, 2006). Med hjälp av en SU-metod kan man enligt Oates 

(2006) dokumentera hur man har jobbat i sitt projekt för att sedan kunna använda 

informationen från denna dokumentation i sin slutgiltiga rapport. Med hjälp av denna data blir 

det lättare att följa hur man har jobbat från att man från början uppfattat ett problem tills att 

man fått fram ett resultat i form av en IT-artefakt. 

 

3.2.1 Dokumentationsinsamling 

Dokumentationen som insamlas kan delas upp i två olika delar, dokumentation skapad för 

forskningen och dokumentation som redan finns. Den del typ av dokumentation vi kommer 

använda i vår forskning är dokumentation skapad för forskningen. Anledningen till detta är att 

vid en design and creation forskningsansats så skapas dokumentation med hjälp av vår SU-

metod, som vi sedan använder oss av i vår rapport. Detta är bland annat modeller och 

diagram på hur IT-artefakten fungerar och ser ut. Detta är viktigt för att kunna illustrera och 

rättfärdiga vår designprocess för IT-artefakten (Oates, 2006). 

 

Andra vanliga datainsamlingsmetoder för forskningsansatsen design and creation är 

intervjuer och observation. Anledningen till att dessa inte har använts är på grund av att 

intervjuer och observation tar längre tid än vad dokumentationsinsamling och litteraturstudie 

gör. Tidsfaktorn är den största anledningen till att vi har valt att inte använda oss av dessa 

datainsamlingsmetoder, med tanke på att vi även ska utveckla själva IT-artefakten så finns 

det inte tid att genomföra observation och intervjuer. Våra uppdragsgivare har inte heller 

möjlighet att erbjuda tid för observation och intervju. Intervjuer och observation används 

enligt Oates (2006) främst i början av forskningsansatsen när kraven för IT-artefakten är helt 

okända, men de kan även användas som kompletterande datainsamling i slutet av 

forskningsansatsen. Med tanke på att de grundläggande kraven för vår IT-artefakt redan var 

fastställda så behövdes inte dessa datainsamlingsmetoder användas i vårt arbete (Oates, 

2006).  

 

Det vi missar när vi inte använder oss av observation och intervju i vårt arbete är en mer 

detaljerad bild av hur IT-artefakten används i verkligheten, d.v.s. vår utvärderingsdel i vårt 

arbete kan bli sämre. Detta kan leda till att vår IT-artefakt inte blir lika användbar i verkliga 

kontexter. Men regelbundna sprintuppföljningsmöten med uppdragsgivaren där vi visar upp 
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vad vi gjort under varje sprint och får feedback, anser vi vara nog för att få IT-artefakten 

användbar i en verklig kontext.  

 

3.2.2 Systemutvecklingsmetod och datainsamling 

Utifrån den SU-metod vi har valt så kommer varje metoddel att frambringa dokumentation 

som vi sedan kan använda i forskningsprocessen. Med andra ord blir vår valda SU-metod 

grunden till vår datainsamlingsmetod, dokumentationsinsamling (Oates, 2006). De delar vi 

har valt som ger oss dokumentation av olika typer är: product backlog, user stories, 

sprintmöten och acceptanstester. Detta är delar både ifrån SCRUM och Extreme 

programming.  

Product backlog 

En product backlog används i SCRUM och kan ses som en lista med funktionalitet som det 

system som ska utvecklas ska innehålla. Den är även prioriterad på det sättet att de 

funktionaliteter som är viktigast ska göras först för att arbeta med de mindre viktiga 

funktionerna senare i utvecklingen. Ju högre prioritet en funktion har, desto mer central är 

den för systemet i fråga (Schwaber & Beedle, 2001). 

User stories 

Vår product backlog består av user stories. En user story är något som visar på vilken 

funktionalitet en viss del av systemet har för slutanvändaren av systemet. Den ska beskriva 

vad som ska göras utifrån en användares perspektiv. Man ska alltså inte specificera hur man 

ska lösa det tekniskt utan endast beskriva vad man ska kunna göra (Microsoft, 2012). 

Sprintmöten 

Ett möte där man tillsammans med projektledaren och kunder av IT-artefakten planerar vad 

som ska göras under nästkommande sprint. En sprint är en iteration av SU-metoden där alla 

faser i SU-metoden utförs. När man skapar en sprint så väljer man ut några user stories från 

den fullständiga product backlogen och skapar en sprint backlog som innehåller de 

funktioner som ska skapas till nästa möte (Schwaber & Beedle, 2001) 

 

Efter varje sprint har man även ett uppföljningsmöte där man enligt Schwaber & Beedle 

(2001) presenterar det som har byggts under den föregående sprinten inför projektledaren 

och kunden. Man pratar även om vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra 

under den tidigare sprinten. 

Acceptanstest 

Test av denna karaktär är ett sätt att avgöra huruvida den funktionalitet man kommit överens 
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om ska finnas i systemet som utvecklas faktiskt möter de krav som finns på systemet. Dessa 

tester kan utföras med jämna mellanrum under utvecklingens gång, men man kan även göra 

ett större acceptanstest vid utvecklingens slut. Man jämför den data som programmet 

genererar med det data som kunden vill få ut av systemet. Med andra ord så testas 

funktionalitet efter kundkraven (Marciniak & Shumskas, 2002). 
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3.3 Motivering till agilt arbetssätt, SCRUM och Extreme 

programming. 

 

 Fig. 7. Agilemanifesto, 2001 

 

SCRUM och Extreme programming är båda SU-metoder som är grundade i de värden och 

mål beskrivna i fig 7. Värdena på vänster sida anses vara de viktigaste inom de agila 

metoderna, men de högra värdena är också viktiga men har inte samma fokus som de 

vänstra. De båda valda SU-metoderna bygger på det agila arbetssättet. Vi har valt att 

använda oss av en blandning mellan SCRUM och Extreme programming, eftersom SCRUM 

främst är en projektledningsmetod så är det lämpligt att ta ytterligare delar från en annan SU-

metod som fokuserar mer på själva programmeringen och dess bästa praxis. Därför valde vi 

att kombinera SCRUM med XP för att få en så komplett SU-metod som möjligt (Stocia, 

Mircea & Ghilic-micu, 2013). Eftersom ingen SU-metod används i dess helhet samt att det är 

välkänt att ingen SU-metod är den bästa och passar alla projekt, så har vi valt att ta de delar 

vi anser vara relevanta för just vårt projekt. De valda delarna från SCRUM och Extreme 

programming har valts för att de ger oss hjälp vid utvecklingen av IT-artefakten samt utefter 

vilka dokument varje del skapar så vi lätt kan beskriva och göra vår designprocess 

transparent (Fitzgerald, Russo & Stolterman, 2002; Karlsson et al 2009; Schwaber & Beedle 

2001). 

 

Anledningen till att vi valde att arbeta efter dessa agila metoder är att de förespråkar bland 

annat fungerande programvara framför tung dokumentation, kundsamarbete framför 

kontraktsskrivande samt anpassning för förändring framför att följa en plan. Då resultatet av 

vårt arbete skulle bli en fungerande IT-artefakt, så var prioriteringen att kunna leverera en 

fungerande programvara hög. Vidare fick vi av vår projektledare reda på att vi skulle träffa en 
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av kunderna till systemet för genomgång av den ekonomiska teorin om tidsdistortion och de 

ekonomiska formler som finns i systemet. Något annat vår projektledare påpekade var att 

kraven på hur den ekonomiska delen ska hanteras i systemet skulle komma att ändras. 

Detta gjorde att både kundsamarbete och kravförändring var något vi visste vi skulle få 

handskas med, vilket de agila metoderna stödjer (Dingsoyr, Nerur, Balije & Moe 2012; 

Agilemanifesto 2001). 

 

Ett annat argument till varför de agila arbetssättet har valts är att de agila metoderna 

förespråkar en iterativ utvecklingsprocess, vilket även vår forskningsprocess förespråkar som 

vi förklarat tidigare. Eftersom vi har haft kortare iterationer så kan vi visa upp IT-artefakten för 

uppdragsgivarna och få kontinuerlig feedback på det vi har skapat. Detta leder till att man 

kan ta nya beslut om funktioner och prioritera nästa iteration utefter hur det gick på 

föregående iteration. På så sätt så kan man identifiera risker tidigt i 

systemutvecklingsprocessen och implementera dem först. Att visa upp det man har skapat 

för uppdragsgivaren leder även till ökad förståelse för kraven och dess underliggande teorier 

när man får feedback på funktionerna man implementerat. Detta gör att missförstånd kring 

kraven mellan uppdragsgivare och oss som utvecklare blir färre. 

 

Anledningen till att en traditionell SU-metod inte har valts kan knytas till att de mer 

traditionella SU-metoderna har ett mer plandrivet perspektiv och kräver att alla krav för 

systemet är frysta innan utvecklingen kan börja. Eftersom vi visste redan i förväg att kraven 

skulle förändras under utvecklingens gång så passar en mer flexibel metod för projektet, 

vilket de agila metoderna är. De agila arbetssättet passar även bättre vid mindre projekt 

medan en mer traditionell SU-metod passar bättre till ett stort projekt. Eftersom detta projekt 

är ett mindre projekt och inte ska pågå under så lång tid så passar en agil metod bättre 

(Stocia et al, 2013). Vi har även valt att använda oss av det agila arbetssättet på grund av 

dess simplicitet. De mer traditionella SU-metoderna är generellt svårare att ta till sig och tar 

längre tid att lära sig och utföra korrekt (Cervone, 2011). 

 

3.4 Det agila arbetssättet i kombination med design science. 

En av anledningarna till att en agil SU-metod har valts är att både vår valda forskningsansats 

och den valda SU-metoden har steg som kan liknas vid varandra och de båda ska även 

bedrivas iterativt. Därför är vår mening att dessa metoder kan kombineras (Oates, 2006). Ett 

annat argument till att det går att kombinera det agila arbetssättet med design science är att 

det har gjorts i tidigare publicerad kandidatuppsats av Riedberg (2012). En annan 

kandidatuppsats har kombinerat en iterativ SU-metod med design science vilket ytterligare 
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stärker användandet av en iterativ SU-metod i samband med design science (Fahlen, 2013). 

 

3.5 Litteraturstudie 
 

För att bli mer insatta i vårt ämnesområde så har vi genomfört en litteraturstudie. Resultatet 

av vår litteraturstudie är vårt teoriavsnitt. Vår litteraturstudie är genomförd med hjälp av 

vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och Internetkällor.  

 

Våra Internetkällor hittades via Google. För att hitta våra vetenskapliga artiklar använde vi 

oss utav Summon, Google Scholar, DiVA och Scopus. Dessa sökord har används för att 

hitta våra informationskällor:  

 

“Agile Development”, “Scrum”, “Agile Method”, “Extreme programming”, “Method 

Engineering”, “Situational Methods”, “Method Components”, “Method Configuration”, “Method 

Modularization”, “Decision Support System”, “Method Fragments”, “Method Chunks”, 

“MetaEdit+”, “MC-Sandbox”, “CAME”, “CASE” och “MetaCASE”. 

 

De artiklar som innehöll dessa sökord läste vi abstraktet och valde därefter om artikeln skulle 

sparas eller inte. De sparade artiklarna lästes och kategoriserades ytterligare om de var 

relevanta för oss och vår forskning. De artiklar vi valde att använda oss av var de som vi 

ansåg vara mest relevanta och intressanta för vår forskning 

 

3.6 Källkritik 

När vi sökt källor för vår litteraturstudie så har enbart vetenskapliga rapporter eller relevanta 

böcker om ämnet används. För att säkerställa de vetenskapliga rapporternas legitimitet så 

har vi letat efter andra vetenskapliga rapporter som liknar de vi tänkt använda. Vi har även 

valt att använda oss främst utav förstahandskällor för att ytterligare öka legitimiteten i vår 

rapport. De gånger andrahandskällor har används så har vi noggrant analyserat dessa för att 

se så att de verkligen är legitima och trovärdiga. Vi har enbart använt oss av Summon och 

Google Scholar för att hitta dessa källor vilket ökar våra källors trovärdighet och legitimitet  

 

När internetkällor har används så har vi använt oss av Nationalencyklopedin då vi anser att 

det är en trovärdig källa. När vi använde Microsoft som källa så fick man ta tillhänsyn att det 

är ett företag och informationen kan vara vinklad. Härifrån har vi inte tagit information som 

har med Microsoft produkter att göra. För att motverka vinklad information så har vi tittat på 
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andra källor som tar upp samma sak för att vi ska vara säkra att informationen är legitim. 

 

Andra källor som går att diskutera är boken Agile Software Development with Scrum som 

kan anses vara vinklad för att bevisa att scrum är den bästa metoden. Men även här har vi 

gjort som vi nämnt ovan, studerat andra källor för att se så att informationen faktiskt 

stämmer. 

 

3.7 Tillvägagångssätt 

Fig. 8 

 

Den övre delen av figur 8 visar på hur den iterativa delen av design and creation processen 

går till som vi presenterat tidigare. Den nedre delen visar på hur vår iterativa SU-metod har 

gått till. Det börjar med att utföra en litteraturstudie för att få en förförståelse kring problemet. 

Sprintmötet har gett oss data inför hur den första skissen på systemet ska se ut som vi 

sedan har utvecklat och testat med hjälp av acceptanstester i utvecklingssteget. 

Sprintuppföljningsmötet och acceptanstesterna har i sin tur givit oss feedback på det vi 

utvecklat så vi har kunnat utvärdera IT-artefakten. Figuren visar även att ett slutgiltigt 

acceptanstest har utförts över hela product backlog och hur den ger data till det slutgiltiga 
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steget, konklusion. 

 

Utifrån vår SU-metod och de delar som finns i den så har de genererat data till vår 

forskningsansats under systemutvecklingens gång. Detta representeras i figuren nedan av 

de pilar som går från SU-metodens steg till stegen i vår forskningsansats. 

 

 

 

Fig. 9 

 

Fig 9 visar att sprintmötet första gången genererat en fullständig product backlog (denna 

återfinns i bilaga B.1) innehållande user stories som beskrev kraven på systemet. Utifrån 

denna får vi alltså en dokumentation på hur det slutgiltiga systemet ska se ut. Denna har 

sedan används för att utveckla och utvärdera det vi har kommit fram till. Vidare vid varje 

iteration så har denna product backlog delats upp i mindre sprint backlogs (Dessa återfinns i 

bilaga B.2, B.3 och B.4). Dessa mindre sprint backlogs samt dokumentationen av dessa har 

gjort att vi i vår forskning kunnat följa i detalj hur IT-artefakten har byggts upp funktion efter 

funktion.  

 

Vid varje sprintmöte och sprintuppföljningsmöte har det även förts mötesprotokoll (se bilaga 

A.1, A.2 och A.3). Detta kan även ses som en typ av fältanteckningar och kan ses som 

komplement till de datainsamlingsmetoder som används (Oates, 2006). Dessa har för oss 

innehållit kompletteringar till den sprint backlog som man har planerat upp för kommande 

sprint.  

 

Vid slutet av varje sprint så har det även gjorts ett acceptanstest. Dessa tester har utförts på 

lite olika sätt. Vid varje sprints slut har vi som utvecklare jämfört och testat den funktionalitet 
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vi byggt mot den sprint backlog som fanns för sprinten. Alla user stories för sprinten har 

testats separat och om funktionaliteten har uppfyllts så har testet avklarats. Resultatet har 

sedan dokumenterats och därmed genererat data till utvärderingsdelen i forskningsansatsen 

(se bilaga B.2.1, B.3.1 och B.4.1). Det har även gjorts andra typer av acceptanstester där vi 

tillsammans med kunden testat viss funktionalitet i IT-artefakten. Vid de här testen har det 

förts anteckningar som även dessa blir data till utvärderingen i forskningsansatsen. Ett 

acceptanstest har även gjorts där projektledaren testade användarvänligheten av systemet. 

Utifrån detta test fick vi ett dokumenterat resultat och feedback på hur användarvänligheten 

såg ut (se bilaga C). Den här dokumentationen kan även den ses som data till 

utvärderingsdelen i forskningsansatsen.  

 

Efter den sista sprinten så genomförs ett sista acceptanstest på hela IT-artefaktens 

funktioner för att se om IT-artefakten faktiskt uppfyller den funktionalitet som den ska (se 

bilaga B.5). Här utgår vi ifrån den fullständiga product backlogen för hela IT-artefakten och 

testar alla user stories separat. 
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4. Beskrivning av IT-artefakten 

I följande kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som har använts vid skapandetav IT-

artefakten. Efter detta följer även en presentation av IT-artefakten.  

 

4.1 Motivering till presentation 
 

“The implementation itself can be very pedestrian and need not involve novelty beyond the 

state-of-practice for the given artifact; the novelty is primarily in the design, not the 

construction of the artifact” (Vaishnavi et al, s. 8, 2004). 

 

Vaishnavi et al (2004) påpekar alltså att konstruktionen av IT-artefakten inte behöver vara 

nyskapande, det som man fokuserar på är den design man får fram under utvecklingen. 

Utefter detta väljer vi att presentera vårt resultat från vår forskning som det slutresultat vi fick 

fram i form av vår slutgiltiga IT-artefakt samt det som är nyskapande med den, d.v.s. hur den 

implementerar de teorier som ligger till grunden för den. Ett annat argument för varför vi valt 

att lägga upp presentationen av resultatet så här är på grund av att Karlsson (2005) har 

presenterat skapandet av MC-Sandbox på ett liknande sätt. Även han använde sig av en 

design science-ansats. Vi har även hittat andra forskningsartiklar och kandidatuppsatser som 

använder sig av design science som presenterar sitt resultat på ett liknande sätt (Babik, Iyer, 

& Ford, 2012;Lessard, & Yu, 2012; Bekkers, Spruit, van de Weerd, van Vliet & Mahieu, 2010; 

Johansson, Sjöström, Steen & Pierce, 2014; Jensen & Annerwall, 2014).  
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4.2 IT-Artefakt 

4.2.1 Huvudvy av IT-artefakt 

 

Fig. 10 

 

Fig 10 visar huvudvyn i IT-artefakten. Här kan vi se en projektyta med utdragna 

metodkomponenter, vilket är instanser av metodkomponentmallar. Dessa skapar 

tillsammans ett litet projekt, från att samla in user stories till att produktionssättning av en 

produkt. Dessa metodkomponentsmallar dras enkelt ut från den trädvy som visas till vänster i 

bild innehållande metodkomponentmallar av metodkomponenter. Dessa 

metodkomponentmallar bildar, när man drar in dem i ritytan en instansiering av en 

metodkomponent. Det finns även en tidslinje som ger information om en metodkomponents 

planerade startdatum och slutdatum.  

 

Två metodkomponenter kan kopplas ihop för att visa att den ena metodkomponenten bidrar 

med sin målartefakt för den andra metodkomponenten. Metodkomponenter kan bara kopplas 

ihop framåt i tiden. Man kan heller inte dra en kopplad metodkomponent framför den 

metodkomponent den är kopplad till. För att visa detta med ett exempel så kan användaren 
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inte dra metodkomponenten “Databasprog:1” framför metodkomponenten “Programmering:1” 

i ritytan. Det som händer om man gör detta är att metodkomponenten ”Databasprog:1” flyttas 

bakom ”Programmering:1” automatiskt.  

 

När en metodkomponents aktiviteter avviker från den planerade tiden så får 

metodkomponenten en färg som indikerar att metodkomponentens aktiviteter har tagit längre 

tid än planerat. Som vi ser här så är till exempel metodkomponenten “Programmering:1” 

försenad mer än 20 % och blir därmed röd, vilket betyder att metodkomponentens aktiviteter 

har tagit 20 % längre tid att utföra än planerat. Projektet är också indelat i tre avdelningar 

(swimlanes) för att lättare kunna se i vilken avdelning en metodkomponent ska utföras eller 

har utförts i.  
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4.2.2 Projekt 

Skapa projekt 

 

 

Fig. 11 

 

Figur 11 visas när man skapar ett nytt projekt. Härifrån får man välja projekttid samt den 

informationen som behövs för att räkna på vilken ekonomisk effekt tidsdistortion har i ett 

projekt. Den information som behövs för detta är nämligen hur mycket man betalar ut till sina 

konsulter samt hur mycket man tar betalt av sina kunder. Dessa siffror gäller per timma. 

Eftersom IT-artefakten i nuläget inte implementerar alla delar av teorin om tidsdistortion på 

grund av tidsbrist så är informationen som fylls i här relevant för vår C-uppsats men vi tycker 

ändå att det är viktigt att visa upp hur man går tillväga för att skapa ett projekt. Vad gäller 

Grossmargin och Fixed price så hör den informationen till de delar av tidsdistortion och de 

ekonomiska formlerna som inte har implementerats vilket gör att vi inte går in närmare på 

dessa. 

 

I detta exempel skulle namnet på projektet bli “Project X”, tidslinjen skulle sträcka sig från 

2014-12-08 till 2015-10-31 och storleken på tidslinjen i ritytan skapas automatiskt i IT-

artefakten. Average customer price är det pris vi tar av vår kund och skulle i detta fall vara 

800kr/timme och vår genomsnittliga lön till våra anställda skulle vara 400kr/timme. När 

användaren sedan klickar på Create Project kommer den data som fyllts i ligga till grunden 

för all tidsdistortion som räknas ut i IT-artefakten. 
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Ta bort projekt 

 

 

Fig. 12 

 

Det är även möjligt att ta bort projekt vilket görs i figur 12 där man väljer vilket av de befintliga 

projekt i databasen man vill ta bort och trycker på delete. 

 

Ändra projektinformation 

Fig. 13 

 

Det finns även möjlighet att ändra den information man som användare fyller i när man 

skapar ett projekt. Detta görs genom att man ändrar de gamla värdena till de nya och trycker 

på save.  
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4.2.3 Metodkomponentkonceptet 

Metodkomponentmall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 

 

Användargränssnittet i figur 14 visar hur man skapar en metodkomponentsmall. Denna mall 

är den som ligger till grunden för en metodkomponent. Det metodkomponentmallen visar är 

den interna vyn av en metodkomponent som ännu inte har instansierats i IT-artefakten. 

Namn, rekommenderad input, standard (notation) och leverabel (målartefakten) för 

metodkomponenten måste fyllas i. Man lägger även till aktiviteter och roller för 

metodkomponentsmallen samt vilken kategori metodkomponentsmallen ska hamna under i 

trädvyn. 
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Fig. 15 

 

När aktiviteter och roller har lagts till så måste alla aktiviteter kopplas till minst en roll. I figur 

15 visas ett exempel där Activity 1 kopplas ihop med Role 1. Med andra ord så är det Role 1 

som ansvar för att Activity 1 genomförs. Man kan även koppla flera roller till en och samma 

aktivitet eller flera aktiviteter till samma roll. Denna vy kommer fram när man klickar på 

knappen “Connect activities and roles”. 

Modifiera Metodkomponentmall 

 

   

Fig. 16 

 

För att under ett projekts gång kunna ändra innehållet i en metodkomponentmall som 
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metodkomponenterna utgår ifrån finns även en vy för detta som visas i fig 16. Här väljs en 

metodkomponentsmall under “Select method template” och informationen presenteras och 

görs modifierbar för användaren. Vid en eventuell modifiering kan man välja att uppdatera 

den befintliga metodkomponentmallen. Det som då händer är att alla metodkomponenter i 

alla projekt som utgår ifrån den valda metodkomponentmallen får den nya och modifierade 

strukturen. Vill man inte ändra på alla metodkomponenter som tillhör den valda 

metodkomponentmallen så får man upp en meny där man väljer de metodkomponenter man 

vill ändra på. Då skapas en ny metodkomponentmall för dessa metodkomponenter så man 

kan ändra dessa hur man vill. Det som går att ändra och lägga till i en metodkomponentmall 

är roller och aktiviteter samt hur dessa är kopplade. Man kan även ändra rekommenderad 

input, standard(notation) och deliverabel (målartefakt) för metodkomponentmallen. 

Metodkomponent 

Fig. 17 

 

Fig 17 visar användargränssnittet för metodkomponenten User Story, som är en 

instansiering av metodkomponentsmallen User Story. Denna vy av en metodkomponent 

visas när man dubbelklickar på metodkomponenten i ritytan (Se översiktsbild) av IT-

artefakten. Denna är metodkomponentens externa vy och visar målen för 
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metodkomponenten och där planerad tid och den faktiska tiden det tog att utföra aktiviteterna 

i metodkomponenten fylls i. Detta möjliggör det för oss att beräkna tidsdistortion för just 

denna metodkomponent (se nedan). Planerat datum för när metodkomponenten ska starta 

samt sluta fylls i automatiskt beroende på var den ligger i förhållande till tidslinjen i ritytan. 

Det faktiska datum när metodkomponenten startade och slutade fylls i manuellt och hjälper 

oss att ta in väntetid i beräkning av tidsdistortion. Detta är något som inte har implementerats 

ännu och därför går vi inte in djupare på det. Innan tidsdistortion kan beräknas så måste all 

information vara ifylld i metodkomponenten och den information som saknas visas i rutan i 

det nedre högra hörnet. Metodkomponenter som är instansierade av samma 

metodkomponentmall visas i “Similar methodcomponents” och är klickbara för att få upp den 

externa vyn för den klickade metodkomponenten. 

4.2.4 Kategorier och Swimlanes 

Skapa och ta bort kategorier 

 

Fig. 18 

 

Fig 18 visas när man vill skapa en ny Kategori. Dessa kategorier används sen för att sortera 

metodkomponetmallarna i träd vyn. Till exempel så kan man skapa en kategori för att samla 

alla metodkompontmallar som har med testning att göra.  

Fig. 19 

 

Det finns även en vy för att kunna ta bort kategorier. Detta görs genom att välja den kategori 

man vill ta bort och trycka på delete. Om man väljer att ta bort en kategori som innehåller 

mallar för metodkomponenter får användaren upp en varningsruta som informerar om att den 

innehåller mallar och man får då igen välja om man vill fortsätta med borttagningen och om 
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så är fallet tas även dessa mallar bort. 

Skapa och ta bort swimlanes 

 

Fig. 20 

 

Fig 20 används för att skapa nya swimlanes i sitt projekt. Swimlanes kan ses som 

avdelningar inom ett projekt för att lätt kunna se vilken metodkomponent som ska utföras av 

vilken avdelning. Detta leder till ett mer strukturerat projekt. 

Fig. 21 

 

Man kan även som användare ta bort swimlanes (avdelning). Detta görs i fig 21. Man väljer 

vilken swimlane man vill ta bort och trycker på delete. Skulle den aktuella swimlanen 

innehålla metodkomponenter så får användaren uppe en varningsruta som informerar och 

detta och användaren får välja om man vill fortsätta med borttagningen. Skulle man välja att 

ta bort en sådan swimlane tas även de metodkomponenter som befinner sig i den aktuella 

swimlanen bort.  
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4.2.5 Tidsdistortion 

Färgkodning vid tidsdistortion i metodkomponent 

 

Fig. 22 

 

Som tidigare nämnts så färgkodas alla metodkomponenter efter vilken färg samt procentsats 

man har valt att skapa. Detta görs i fig 22 och visas sedan i projektet i vänster nederkant i 

huvudvyn. Detta blir ett tydligt sätt att se vilka metodkomponenter som ligger efter samt vilka 

som inte gör det. I detta fall skulle en metodkomponent vars aktiviteter har en sammanlagd 

tidsdistortion på 10-20% bli gul och har den över 20 % så blir den röd 
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Tidsdistortion i metodkomponent 

 

Fig. 23 

 

Fig 23 är ett utklipp ur den externa vyn för en metodkomponent. Under “Select Activity” 

presenteras en lista med alla aktiviteter som är kopplade till den valda metodkomponenten. 

Här väljer användaren vilken aktivitet man vill fylla i information för. När en aktivitet valts av 

användaren så fylls den planerade tiden för att utföra den valda aktiviteten samt hur lång tid 

det faktiskt tog att utföra aktiviteten i manuellt.  

 

Det data som matas in i metodkomponentvyn och som berör aktiviteterna och dess tid 

används för att räkna ut tidsdistortion samt att färga metodkomponenterna efter 

tidsdistortion. I exemplet ovan beräknas tidsdistortion på följande sätt: Den faktiska tiden/den 

planerade tiden (61/50) vilket ger oss en tidsdistortion på 1.22 (61/50 = 1.22), detta innebär 

en skillnad i tid på 22 % vilket skulle göra att denna metodkomponent färgas röd om man har 

gjort en färgkodning som innebär att alla metodkomponenter med en tidsdistortion på över 

20 % blir röd. Difference visar på hur många timmar som skiljer mellan den planerade tiden 

och den faktiska utfallstiden. Om fler aktiviteter ingår i en metodkomponent så räknas 

tidsdistortion utifrån en sammanslagning av alla aktiviteters tidsdistortion.  

 

  



52 

Paretodiagram för tidsdistortion 

 

 

Fig. 24 

 

Utifrån det data som matas in i IT-artefakten för alla metodkomponenter så ska användaren 

kunna få ut diagram som visar var den största tidsdistortionen finns i ett projekt. Vad denna 

bild visar är hur stor del av all tidsdistortion varje kategori i trädvyn har rangordnat efter 

procent. Här kan vi till exempel se att de metodkomponenter som tillhör kategorin utveckling 

står för närmare hälften av all tidsdistortion i detta projekt. Detta kan med andra ord ge en 

indikation på var någonstans man bör rikta sitt fokus i projektet. Dessa diagram kan sedan 

exporteras som Excel-fil eller som en PNG-fil ifrån “Export” i menyn.  

 

 

5. Utvärdering 

Detta kapitel presenterar vår utvärdering av IT-artefakten vilket består av acceptanstester av 

hela IT-artefaktens funktionalitet. Även en analys kring hur väl de underliggande teorierna 

har implementeras i vår IT-artefakt presenteras. 

5.1 Resultat av slutgiltigt acceptanstest 

Alla de user stories som vi bestämde skulle implementeras under tiden för rapporten som 

finns med i vår product backlog har implementerats. Alla user stories i vår product backlog 

har klarat av acceptanstesterna (Se bilaga B.5) som utförts av både projektledaren samt oss 
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själva som utvecklare. Med det resultat vi fick ifrån det slutgiltiga acceptanstestet kan vi 

utvärdera hur väl vår IT-artefakt implementerar teorierna om metodkomponenter och 

tidsdistortion, då all funktionalitet som rör dessa finns med. 

 

5.2 Utvärdering av metodkomponentkonceptet i IT-artefakten 

Den IT-artefakt som producerats visar på att den uppfyller de kriterier som finns för 

metodkomponentkonceptet. Definitionen av vad en metodkomponent är enligt Karlsson 

(2005) överensstämmer också med vad en metodkomponent är i IT-artefakten. Vi kan skilja 

på de olika vyerna i en metodkomponent genom att visa vad som ska göras i en vy samt hur 

det ska göras i en annan vilket gör att kriteriet om att ”Gömma information” uppfylls. Vid 

metodkomponentvyn som nås vid dubbelklick av en metodkomponent på ritytan visas hur 

den ska genomföras till skillnad från vid skapandet av en metodkomponentmall för en 

metodkomponent där vi kan även kan se vilken målartefakt, notation samt vilka artefakter 

som krävs för att kunna starta den givna metodkomponenten. Vidare uppfylls även kriteriet 

om sammankoppling mellan komponenterna samt att en metodkomponent är fristående då vi 

i ritytan lätt kan koppla ihop dessa fristående delar med processpilar. Vad gäller kriteriat om 

”Genomförbarhet” så är detta bevisat då vi har implementerat en IT-artefakt. Kriteriet om 

”Tillämpbarhet” samt ”Intern sammanhållning och konsekvens” beror på hur man väljer att 

skapa sina mallar i IT-artefakten. Det går att skapa mallar som går att användas i så många 

SU-metoder som möjligt men detta är upp till användaren och på ett liknande sätt är det upp 

till användaren om skapandet av mallen är konsekvent.   

 

Utöver detta kan vi också se de mål som finns i en metodkomponent i vår externa vy som 

uppnås genom att utföra de aktiviteter man valt att lägga till, genom detta skapar vi även en 

rationalitet i metodkomponenten. Det som däremot saknas är de värderingar som målen är 

uppbyggda på. Det betyder att vi inte har implementerat rationalitetskonceptet som 

metodkomponentskoceptet förespråkar fullt ut. 

 

Vad gäller metodelementen som beskrivs i teoriavsnittet är inte dessa så tydliga i vår IT-

artefakt. Dessa element skapas dock underförstått när man lägger till en aktivitet i en 

metodkomponent. Det som vi dock inte visar är de delartefakter och deras notation som 

aktiviteterna skapar. Det som visas är endast den målartefakt samt notation som finns för 

hela metodkomponenten. Detta är något som man skulle kunna utveckla i IT-artefakten för 

att göra en metodkomponent mer tydlig.  

 

De mallar som skapas i IT-artefakten är inte bundna till ett specifikt projekt utan de kan 
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användas i alla de projekt som skapas. Därmed kan en koppling dras till de 

konfigurationsmallar som finns i MC-sandbox. Det här gör att mallarna blir 

återanvändningsbara vilket gör att mindre jobb krävs när man startar ett helt nytt projekt.  

 

5.3 Utvärdering av Tidsdistortion i IT-Artefakten 

Den delen som behandlar tidsdistortion i teori-avsnittet finns implementerad i systemet. Den 

är implementerad på det sättet som beskrivs i exemplet i teoriavsnittet och baseras på den 

data som matas in i metodkomponenten samt den data som matas in vid skapandet av ett 

projekt. Vidare hjälper även tidsdistortion till för att ytterligare förtydliga vilka 

metodkomponenter som har en tidsdistortion med hjälp av färgkodningsfunktionen. Det här 

gör att man som användare av artefakten kan omstrukturera till exempel hur många personer 

som ska utföra en viss uppgift när metodkomponenten ska utföras nästa gång (i samma 

projekt eller i ett annat). Det här gör i sin tur att man kommer kunna lägga pengar på rätt 

saker och därmed också spara in pengar. Vidare används även tidsdistortionen för att visa 

upp ett diagram för användaren. Diagramet visar på en kategori-nivå vilka typer av 

metodkomponenter som ligger efter. Som exemplet i beskrivningen av IT-artefakten så kan 

man på ett enkelt sätt se vilka kategorier som behöver förbättras gällande försening. För att 

kunna få en bättre översikt över hur ett projekt går som kommer flera diagram att behövas. 

Dessa är ännu inte implementerade men kommer att implementeras. Vad gäller resterande 

delar som behandlar tidsdistortion så diskuteras dessa under rubriken ”Förslag på fortsatt 

arbete”. 

 

6. Diskussion 

Syftet med denna rapport var att skapa en IT-artefakt som implementerar det konceptuella 

ramverket som behandlar teorierna tidsdistortion och metodkomponenter. Det som har gjorts 

för att kunna kombinera de två teorierna och att kunna mäta tidsdistortion inom 

metodkomponenter är att applicera en tidsaspekt på alla aktiviteter i en metodkomponent. 

Detta har gjort att man relativt enkelt kan ha med grunduträkningen (se teoriavsnitt) av 

tidsdistortion inom metodkomponenter. Det som vidare behövdes för att kunna räkna ut den 

ekonomiska påverkan som tidsdistortion har i ett projekt var att man som användare 

behövde kunna ange en snittlön och snittpris. Detta löstes även det relativt enkelt genom att 

be användaren ange detta vid skapandet av projektet. Detta är självklart någonting som 

kommer att kunna ändras under ett projekts gång och det stöds även av IT-artefakten då 

man kan modifiera den information som gäller projektet.  
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Vidare vad gäller designen av IT-artefakten så är den gjord på ett sådant sätt att det på ett 

lätt sätt går att skapa metodkomponenter utifrån olika metodkomponentmallar. När dessa 

metodkomponentmallar väl är skapade går de att återanvända i alla projekt som finns i 

databasen. Metodkomponenterna som läggs ut har även gjorts klickbara för att kunna få upp 

den externa vyn, här kan man sedan fylla i den information som behövs för bland annat 

uträkningen av tidsdistortion. Vidare kan man med hjälp av olika diagram som är baserade 

på denna tidsdistortion se vilken kategori av metodkomponenter som konsumerar mest tid 

gentemot den planerade tiden. Detta gör att man lätt kan ta beslut om var någonstans i ett 

projekt till exempel behöver mer personal eller där det spills mest tid. Utöver dessa diagram 

används även tidsdistortion för att visualisera om en metodkomponent har förbrukat mer tid 

än den ska. Detta visualiseras genom att komponenterna får en färg baserat på den mängd 

tid som metodkomponenterna har förbrukat gentemot den planerade tiden. 

 

6.1 Förslag på fortsatt arbete 

Som förslag på fortsatt arbete med IT-artefakten skulle man kunna implementera en funktion 

som gör det möjligt att se någon form av väntetid i en metodkomponent. Detta kan ses som 

den tid det tar från att en metodkomponent avslutas till att en annan påbörjas. På ett liknande 

sätt som tidsaspekten har lagts till kan man i detta exempel därför lägga till en väntetid i 

metodkomponenterna. Vidare kan man också titta på hur stor tidsdistortionen är i en aktivitet 

med hänsyn till om det är flera roller som utför en aktivitet. På detta sätt skulle man kunna se 

vilka roller det är som spiller mest tid i en metodkomponent. En annan möjlighet är att även 

räkna ut tidsdistortion baserat på varje swimlane i ett projekt. Då en swimlane kan ses som 

en avdelning i en organisation skulle man på detta sätt se den tidsdistortion som uppstår i 

varje avdelning.  

 

Vidare kan man även införa fler visuella diagram för att kunna ha fler underlag att ta beslut 

utifrån. Dessa diagram kommer bygga på det data som kommer från de ännu inte 

implementerade uträkningarna som gäller tidsdistortion för roller och swimlanes, men även 

för den väntetid som uppstår. Detta kommer att göra att besluten man tar har en bredare 

grund och att IT-artefakten blir mer pålitlig. Det gör även att den information som finns i IT-

artefakten blir mer visuell och lättare att förstå sig på för användaren.  

 

Man skulle även kunna tänka sig att på sikt implementera flera av de metodmodulssynsätt 

som tas upp i avsnittet om kunskapsläge. För att göra detta behöver man kunna komma på 

ett sätt att kombinera teorin om tidsdistortion tillsammans med ett nytt metodmodulssynsätt. 

Detta kommer att kräva mer forskning inom området liknande den som presenteras av 
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Karlsson et al (2013).  Det går även att tänka sig att man gör IT-artefakten applicerbar i 

andra typer av organisationer än den som vi arbetar utefter. Det som då blir problemet är att 

olika organisationer räknar på olika variabler när det handlar om att arbeta med sin ekonomi 

vilket skulle kräva ytterligare arbete att utveckla. 

 

6.2 Generalisering 

Som vårt resultat visar så är det möjligt att kombinera de två teorierna vi presenterar i en IT-

artefakt som är skapad utefter design and creation i kombination med en SU-metod som 

datainsamlingsmetod. När man använder sig av design science kan det dock vara svårt att 

generalisera sitt resultat på rapporten eftersom IT-artefakten som utvecklas endast är 

applicerad på en specifik problemsituation. Men tittar man på ett flertal andra vetenskapliga 

artiklar som använder design science som forskningsstrategi med design and creation som 

forskningsprocess så är generaliserbarhet inget som tas upp eller anses vara viktigt (Oates, 

2006; Bekkers, W et al 2010; Gregor et al, 2013). Det IT-artefakten ämnar att lösa är ett 

specifikt organisatorisk problem och därmed blir generaliserbarheten på andra 

problemsituationer svårt, då IT-artefakten är skapad för de specifika problemet de svenska 

försvarsindustriföretagen har (Hevner, 2004). Men vi anser att en viss grad av generalisering 

existerar i vår rapport då vårt tillvägagångssätt, teorierna samt hur dessa har implementerats 

i IT-artefakt har beskrivits. Eftersom vi bifogat all dokumentation vi använt oss av under 

utvecklingen så anser vi att vi försökt göra rapporten så transparent som möjligt.  

 

7. Slutsats 

Vår IT-artefakt visar att teorierna om tidsdistortion och metodkomponenter går att kombinera 

på ett effektivt sätt i ett datorbaserat verktyg samt att kombinationen av de två bidrar med 

värdefull information som kan användas för att ta beslut vilket bidrar till förbättrade 

systemutvecklingsprojekt. Samtidigt visar IT-artefakten att man som användare kan skapa en 

situationell metod för varje specifikt projekt.  

 

Det här gör att man kan se att artefakten delvis är ett CAME-verktyg och delvis ett 

ekvationsbaserat beslutstödssystem. I och med detta kommer IT-artefakten att förbättra 

systemutvecklingsprocessen och kan också ses som ett verktyg för software process 

improvement.  

 

Som problembeskrivningen visar går många systemutvecklingsprojekt över tidsramen. Vad 

IT-artefakten kommer att kunna bidra till är att de svenska försvarindustriföretagen kommer 
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kunna få kortare projekttider vilket gör att man på sikt får en bättre ekonomi och med detta 

också en större konkurrensfördel på marknaden. Detta kommer dock bara kunna ske då IT-

artefakten är färdig i sin helhet.   
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10 Bilagor 
 

10.1 Bilaga A Mötesprotokoll 

10.1.1 Bilaga A.1 - Sprinmöte 1 

Sprintmöte 1. 2014-09-01  

Problemet och projektet presenteras 

·         Projekt tillsammans med Svenska försvarsindustriföretag A och Svenskt 

försvarsindustriföretag. Utvecklar olika vapensystem. 

·         Problemet är att det tar runt 10 år för nytt vapensystem. De börjar få konkurrenter som kan 

utveckla det till 25% snabbare. De vill skära sin utvecklingstid med 50%. 

·         Vi ska titta på var i utvecklingsprocessen där de läcker tid. Där de lägger tid på saker där de 

inte är nödvändigt eller där de inte har koll på tiden. Man ska benchmarka mellan olika 

företag. Behöver metod och verktygsstöd för att göra det. Verktyget ska vara ett 

analyssystem i början men sedan bli ett planeringsverktyg. Sträcker sig till 2016. 

En övergripande lösning presenteras 

·         Vi tänker oss att man delar upp processen i metodkomponenter, en leverabel. Vilka 

aktiviteter behövs för att framställa leverabel. 

·         Bara Windows applikation. Ingen web. Mallar på hur en metodkomponent ser ut för att sedan 

kunna skapa dem. Kunna dra ut komponenterna och släppa dem i processritningen. Ska 

kunna rita pilar mellan dessa komponenter. Ska bara gå att rita framåt. 

·         Längst upp finns en tidslinje som kan vara alt mellan timmar och år. Även fasindelning. Vilket 

kan vara test, implementation, förstudie, design osv. 

·         Metodkomponenterna ska vara klickbara. Beroende på försening så ska man se total 

tidsförsening och kostnad. Formler finns för allt. 

·         Metodkomponenter hamnar under en familj, t.ex. testfamilj. Ska skapa metodkomponenter 

efter mall. När man klickar på mallen ska man få upp komponenten och då får man upp två 

attribut som man ska kunna ändra. Även planerad tid och vad tiden blev. 

·         Swimlanes, tidsaxel och faser i ritverktyget. 

·         Resultatet visas med färgkodning på metodkomponenter. Om den blivit x antal % försenad 

så ska den ha en viss färgkodning. Färgkodningen ska sättas inom % i verktyget. 

Beräkningarna ska visas i ett diagram och sorteras efter vad som är största % avvikelsen, 

ska också ta hänsyn till hur stor del den utgör. Formel finns. Paretodiagram. 

·         Även styrdiagram som visar beroende på hur försenad man är i processen, hur mycket 

försenad blir man då totalt i projektet? Finns formel. 

·         Antal menyer som är skissade. 

·         Kunna skicka filer mellan projekt. 

·         Här presenteras även skisser på ett ungefärligt utseende på IT-artefakten och några av dess 

vyer (Dessa kan ses i bilderna nedan) 
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Backlog och sprintbacklog 

·         Utöver detta presenteras även den fullständiga backlogen. Vi kommer även överens om hur 

den första sprintbacklogen ska se ut. Detta görs av utvecklarna tillsammans med 

projektledaren. 

 

  

10.1.2 Bilaga A.2 - Sprintuppföljningsmöte 1 / Sprintmöte 2 

Sprintuppföljningsmöte 1 / Sprintmöte 2. 2014-10-15 

·         User stories som utvecklats i sprint 1 testas av projektledaren. 

Komplettering till User Stories 

Projektledaren har åsikter och vi som utvecklare har frågor om saker som inte stod med i 

backlogen men som framkommer under testet och under sprinten. 

·         Kategorier är till för att sortera komponenter. 

·         Swimlanes – bara hålla reda på var saker ligger. Kan vara avdelningar. Kunna hålla koll vilka 

objekt som ligger i en swimlane. 

·         Tidsaxel: Kunna scrolla om den blir längre. 

·         Template: sätter namn på aktivitet, roller. 

·         Släppa fasindelning. 

·         Template: lägger leverabel. Template ändrar bara namn på vilka roller osv som ska finnas. L 

leverabel bara en. 

·         Template och kategorier delas mellan alla projekt. 

·         Kunna ta bort swimlanes oavsett var de är. 

Genomgång av tidsdistortion 

·         Vid mötet får vi även en genomgång av den grundläggande uträkningen av tidsdistortion av 
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person X. 

Sprintplanering 

·         Sprint Backlog för nästa sprint planeras upp vid slutet av mötet av utvecklarna i samarbete 

med projektledaren. 

·         Genomgången av tidsdistortion gör att vi kan börja arbeta med detta i sprinten. 

·         Här får vi även i uppdrag av person X att sammanställa ett dokument med bilder på IT-

artefakten som han kan ta med sig till ett av de svenska försvarsindustriföretagen för att dom 

ska få se vårt jobb hittills 

·         Senare under den kommande sprintens gång får vi även ett dokument av vår projektledare 

som är ett resultat av ett användbarhetstest personen gjort. Detta dokument innehåller 

många punkter som måste åtgärdas. Detta dokument återfinns i bilaga (DESIGNPAPPER). 

  

10.1.3 Bilaga A.3 - Sprintuppföljningsmöte 2 / Sprintmöte 3 

Sprintuppföljningsmöte 2 / Sprintmöte 3. 2014-11-30 

·         Testning sker av de user stories som utvecklats under sprint två. De kommentarer vi fick på 

möte två testas även dessa, samt vår implementation av den grundläggande tidsdistortionen. 

·         Vad gäller användbarheten som vi fick ett dokument om, har inte detta påbörjats ännu vid 

detta möte. 

Sprintplanering 

Då projektet har dragit ut på tiden så får vi på detta möte komma överens om en punkt i 

projektet då vi kan anse att prototypen är klar, samt ett datum för detta. Det som vi kommer 

överens om är: 

Alla diagram innan vi låser: 

·         Tidsspill MK 

·         Väntetid tidsspill 

·         Genomsnittlig tidsdist per roll. 

·         Paretodiagram per roll 

·         Roll väntetid givet given vinst. 

·         Detta ska vara klart sista februari 2015. 

Samt en del övriga åsikter på det som utvecklats hittills 

·         Fixa Paretodiagram, per kategori: Namn på axel. 

·         Fixa planned, så att den går efter input istället. Inte efter datum. 

 

 En ny user story tas även fram 

Att tidslinjen fungerar tillsammans med var metodkomponenter placeras 

Vi frågar även vad vi får ta med i C-uppsatsen, och kommer fram till 

följande 
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C-uppsats: 

·         Inga formler. Anonymisera företag. 

 

 

 

 

 

 

10.2 Bilaga B 

10.2.1 Bilaga B.1 - Product Backlog 

 

Krav ID User Story 

12a Användaren ska kunna dela in tidsaxel i projektfaser. Via en knapp kan 

man skapa en ny fas och tala om hur långt den ska sträcka sig i tid. 

Faserna visas ovanför tidsindelningen i modelleringsdelen av 

applikationen. 

35a Användaren ska kunna lägga till metodkomponentinstans i 

modelleringsytan. Användaren lägger till metodkomponentinstanser 

genom att dra ut dem från befintliga lista/trädstruktur som visas till 

vänster om processmodelleringsytan. Metodkomponentinstanser knyts 

samman med processpilar. Klicka på instans ett och sedan på den 

andra metodkomponentinstans som man vill knyta samman. Pilarna 

kan bara vara framåtriktade i tiden. 

36a Användaren ska kunna ta bort metodkomponentinstans från 

modelleringsytan. Klicka på metodkomponent i processytan för att 

markera metodkomponentinstansen man vill arbeta med. Sedan klicka 

på knapp för att ta bort metodkomponentinstansen. 

35b Användaren ska kunna flytta en metodkomponentinstans i 

modelleringsytan. Dock bara möjligt om det inte skapar processpilar 

som går bakåt i tiden. Man markerar aktuell metodkomponentinstans 

med muspekaren och drar den till önskad plats. Processpilarna skall 

följa med. 

51 Användaren ska kunna lägga till process pil mellan 

metodkomponentinstanser i process. Klicka på en 

metodkomponentinstans, håll ned Ctrl-tangenten och sedan klicka på 

nästa metodkomponentinstans. Då ritas automatiskt en process pil 

mellan dessa. Görs bara om pilen är framåtriktad i tiden, dvs instans 

två ligger efter instans ett. 

52 Användaren ska kunna ta bort process pil mellan metodkomponenter i 

process. Klicka på aktuell process pil. Använd Delete-tangenten för att 
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ta bort. 

1 Användaren ska kunna skapa och ta bort metodkomponent kategorier. 

Kategorisera metodkomponenter var de hamnar i en 

utvecklingsprocess, exempelvis produktunderlag, produktutveckling, 

test. Dessa kategorier skall inte vara förutbestämda i verktyget utan 

kunna skapas vid behov. Dessa visas som swimlanes i verktyget och 

metodkomponenter läggs ut i dessa. En ny kategori kan skapas via en 

knapp, ett dialogfönster visas och sedan skapas en ny swimlane. När 

en kategori tas bort måste man kolla om det finns några 

metodkomponenter i den, i sådant fall skall man fråga om kategorin 

skall tas bort. 

17 För varje instans av metodkomponent som användaren lägger ut i en 

swimlane måste man kunna ange planerad starttidpunkt och 

sluttidpunkt 

32 Användaren ska kunna lägga till metodkomponent till repository. Ny 

metodkomponentmall skapas via meny. Sedan öppnas nytt fönster där 

malluppgifter för metodkomponenten fylls i. Attributen som en 

metodkomponent skall ha är, exempelvis roller och aktiviteter. 

36b Användaren ska kunna öppna metodkomponent och visa 

metodkomponentensinstansens detaljer uppgifter såsom planerad tid 

och utfallstid för aktivitet och vilka som bemannar olika roller. 

Instansen öppnas genom att man dubbelklickar på den i 

modelleringsdelen. 

46 Användaren ska kunna ändra planerad tid och utfallstid på aktiviteter, 

samt ange personer för roller, plus start och sluttid i 

metodkomponentinstans. Klicka på metodkomponentinstans, och 

fönster med aktuella värden visas. Klicka på de värden som ska 

ändras. 

40 Användaren ska kunna öppna projekt via menyalternativ. Öppnar valt 

projekt och visa det i processytan 

41 Användaren ska kunna spara projekt. Användaren får ange namn på 

projektet. Sparas i databas. Görs via meny. 

42 Användaren ska kunna skapa nytt projekt. Skapar en ny 

modelleringsyta som är tom. Görs via meny 

43 Användaren ska kunna stänga projektet. 

45 Användaren ska kunna ta bort budgeterad tid och utfallstid på 

aktiviteter, samt ange personer för roller, plus start och sluttid i 

metodkomponentinstans. Klicka på metodkomponentinstans, och 

fönster med aktuella värden visas. Klicka på de värden som ska tas 
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bort. Ta bort med Delete-tangent eller Ta bort-knapp. 

46 Användaren ska kunna ändra budgeterad tid och utfallstid på 

aktiviteter, samt ange personer för roller, plus start och sluttid i 

metodkomponentinstans. Klicka på metodkomponentinstans, och 

fönster med aktuella värden visas. Klicka på de värden som ska 

ändras. 

60 Användaren ska kunna se befintliga metodkomponentmallar i träd vyn. 

Visas i trädstruktur till vänster om processytan. 

Metodkomponentmallarna är indelade efter 

metodkomponentfamiljer/kategorier 

34 Användaren ska kunna ändra metodkomponentmall som finns i träd 

vyn. Görs via menyn och ett fönster öppnas som visar befintlig struktur 

på metodkomponentmallen. Om ändring görs så ändras även befintliga 

instanser av metodkomponentmallen i de projekt den finns. Fråga 

användaren innan förändringarna sparas och görs i samtliga projekt. 

57 Användaren ska kunna byta namn på metodkomponent. Klicka på 

metodkomponent. Öppna fönstret med metodkomponentens attribut. 

Ändra värdet på attributet namn. Spara. 

3 Användaren ska kunna lägga ut metodkomponenter längs en tidsaxel. 

En tidsaxel skall finnas längst upp i modelleringsdelen av 

applikationen. Användaren skall när projektet skapas kunna välja 

vilken tidsindelning man vill ha, dagar, veckor, månader, kvartal 

27 Användaren ska kunna se ska använda sig av färger för att indikera 

kraftiga avvikelser som är till skada för projekt/organisation/företag. I 

verktyget ska man kunna skapa olika avvikelsenivåer (procentuell 

avvikelse) och associera dem med olika färger som används på 

metodkomponentinstanserna i modelleringsdelen och i 

paretodiagrammet. Exempelvis avvikelse på mellan 5% till och med 

10% visas i gult, mer än 10% i rött. Skapas via menyn och sedan i ett 

eget fönster. 

47 Användaren ska kunna lägga till innehåll i en metodkomponent. 

Attribut: roller, aktiviteter, typ av deliverabel, typ av rekommenderad 

input (deliverabel från andra metodkomponenter), definition av centrala 

koncept, använd notation alt. Standarder, samt vilka mål (kan vara 

flera) man vill uppnå med metodkomponenten. Nås via menyn, öppnar 

nytt fönster där attribut läggs till. 

48 Användaren ska kunna ändra innehåll i metodkomponent (se UML-

diagram). Se # 47 för attribut. Nås via menyn, öppnar nytt fönster där 

attribut kan ändras. Om ändring görs fråga innan vi sparar för det 

ändrar även i metodkomponentinstanser som finns i projekten. 
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49 Användaren ska kunna ta bort innehåll i metodkomponent, se #47 för 

attribut.  Nås via menyn, öppnar nytt fönster där attribut kan ändras. 

Om man tar bort fråga innan vi sparar för det ändrar även i 

metodkomponentinstanser som finns i projekten. 

50 Användaren ska kunna se differensen mellan planeradtid och utfallstid 

på aktivitet i metodkomponenten 

X Att tidslinjen fungerar tillsammans med var metodkomponenter 

placeras 

74 Användaren ska kunna få fram ett Paretodiagram där 

metodkomponentfamiljer/kategorier med sammanslaget tidsläckage 

ska rangordnas och visas. 

  

10.2.2 Bilaga B.2 - Sprint Backlog 1 

 

Krav ID User Story 

12a Användaren ska kunna dela in tidsaxel i projektfaser. Via en knapp kan man 

skapa en ny fas och tala om hur långt den ska sträcka sig i tid. Faserna 

visas ovanför tidsindelningen i modelleringsdelen av applikationen. 

35a Användaren ska kunna lägga till metodkomponentinstans i 

modelleringsytan. Användaren lägger till metodkomponentinstanser genom 

att dra ut dem från befintliga lista/trädstruktur som visas till vänster om 

processmodelleringsytan. Metodkomponentinstanser knyts samman med 

processpilar. Klicka på instans ett och sedan på den andra 

metodkomponentinstans som man vill knyta samman. Pilarna kan bara vara 

framåtriktade i tiden. 

36a Användaren ska kunna ta bort metodkomponentinstans från 

modelleringsytan. Klicka på metodkomponent i processytan för att markera 

metodkomponentinstansen man vill arbeta med. Sedan klicka på knapp för 

att ta bort metodkomponentinstansen. 

35b Användaren ska kunna flytta en metodkomponentinstans i 

modelleringsytan. Dock bara möjligt om det inte skapar processpilar som 

går bakåt i tiden. Man markerar aktuell metodkomponentinstans med 

muspekaren och drar den till önskad plats. Processpilarna skall följa med. 

51 Användaren ska kunna lägga till process pil mellan 

metodkomponentinstanser i process. Klicka på en metodkomponentinstans, 

håll ned Ctrl-tangenten och sedan klicka på nästa metodkomponentinstans. 

Då ritas automatiskt en process pil mellan dessa. Görs bara om pilen är 

framåtriktad i tiden, dvs instans två ligger efter instans ett. 

52 Användaren ska kunna ta bort process pil mellan metodkomponenter i 
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process. Klicka på aktuell process pil. Använd Delete-tangenten för att ta 

bort. 

1 Användaren ska kunna skapa och ta bort metodkomponent kategorier. 

Kategorisera metodkomponenter var de hamnar i en utvecklingsprocess, 

exempelvis produktunderlag, produktutveckling, test. Dessa kategorier skall 

inte vara förutbestämda i verktyget utan kunna skapas vid behov. Dessa 

visas som swimlanes i verktyget och metodkomponenter läggs ut i dessa. 

En ny kategori kan skapas via en knapp, ett dialogfönster visas och sedan 

skapas en ny swimlane. När en kategori tas bort måste man kolla om det 

finns några metodkomponenter i den, i sådant fall skall man fråga om 

kategorin skall tas bort. 

17 För varje instans av metodkomponent som användaren lägger ut i en 

swimlane måste man kunna ange planerad starttidpunkt och sluttidpunkt 

32 Användaren ska kunna lägga till metodkomponent till repository. Ny 

metodkomponentmall skapas via meny. Sedan öppnas nytt fönster där 

mallupgifter för metodkomponenten fylls i. Attributen som en 

metodkomponent skall ha är, exempelvis roller och aktiviteter. 

36b Användaren ska kunna öppna metodkomponent och visa 

metodkomponentensinstansens detaljer uppgifter såsom planerad tid och 

utfallstid för aktivitet och vilka som bemannar olika roller. Instansen öppnas 

genom att man dubbelklickar på den i modelleringsdelen. 

46 Användaren ska kunna ändra planerad tid och utfallstid på aktiviteter, samt 

ange personer för roller, plus start och sluttid i metodkomponentinstans. 

Klicka på metodkomponentinstans, och fönster med aktuella värden visas. 

Klicka på de värden som ska ändras. 

40 Användaren ska kunna öppna projekt via menyalternativ. Öppnar valt 

projekt och visa det i processytan 

41 Användaren ska kunna spara projekt. Användaren får ange namn på 

projektet. Sparas i databas. Görs via meny. 

42 Användaren ska kunna skapa nytt projekt. Skapar en ny modelleringsyta 

som är tom. Görs via meny 

43 Användaren ska kunna stänga projektet. 

45 Användaren ska kunna ta bort budgeterad tid och utfallstid på aktiviteter, 

samt ange personer för roller, plus start och sluttid i 

metodkomponentinstans. Klicka på metodkomponentinstans, och fönster 

med aktuella värden visas. Klicka på de värden som ska tas bort. Ta bort 

med Delete-tangent eller Ta bort-knapp. 

46 Användaren ska kunna ändra budgeterad tid och utfallstid på aktiviteter, 

samt ange personer för roller, plus start och sluttid i 
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metodkomponentinstans. Klicka på metodkomponentinstans, och fönster 

med aktuella värden visas. Klicka på de värden som ska ändras. 

60 Användaren ska kunna se befintliga metodkomponentmallar i träd vyn. 

Visas i trädstruktur till vänster om processytan. Metodkomponentmallarna är 

indelade efter metodkomponentfamiljer/kategorier 

34 Användaren ska kunna ändra metodkomponentmall som finns i träd vyn. 

Görs via menyn och ett fönster öppnas som visar befintlig struktur på 

metodkomponentmallen. Om ändring görs så ändras även befintliga 

instanser av metodkomponentmallen i de projekt den finns. Fråga 

användaren innan förändringarna sparas och görs i samtliga projekt. 

57 Användaren ska kunna byta namn på metodkomponent. Klicka på 

metodkomponent. Öppna fönstret med metodkomponentens attribut. Ändra 

värdet på attributet namn. Spara. 

3 Användaren ska kunna lägga ut metodkomponenter längs en tidsaxel. En 

tidsaxel skall finnas längst upp i modelleringsdelen av applikationen. 

Användaren skall när projektet skapas kunna välja vilken tidsindelning man 

vill ha, dagar, veckor, månader, kvartal 

  

 

10.2.2.1 Bilaga B.2.1 Testresultat sprint 1 

 

Krav 

ID 

User Story Acceptanstest – Resultat. 

12a Användaren ska kunna dela in tidsaxel i 

projektfaser. Via en knapp kan man skapa en ny 

fas och tala om hur långt den ska sträcka sig i 

tid. Faserna visas ovanför tidsindelningen i 

modelleringsdelen av applikationen. 

KLARADE INTE 

ACCEPTANSTEST – Vid 

vidare information från 

uppdragsgivare ska detta ej 

implementeras och tar där 

med bort. 

35a Användaren ska kunna lägga till 

metodkomponentinstans i modelleringsytan. 

Användaren lägger till 

metodkomponentinstanser genom att dra ut 

dem från befintliga lista/trädstruktur som visas 

till vänster om processmodelleringsytan. 

Metodkomponentinstanser knyts samman med 

processpilar. Klicka på instans ett och sedan på 

den andra metodkomponentinstans som man vill 

knyta samman. Pilarna kan bara vara 

framåtriktade i tiden. 

KLARADE 

ACCEPTANSTEST 
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36a Användaren ska kunna ta bort 

metodkomponentinstans från modelleringsytan. 

Klicka på metodkomponent i processytan för att 

markera metodkomponentinstansen man vill 

arbeta med. Sedan klicka på knapp för att ta 

bort metodkomponentinstansen. 

KLARADE 

ACCEPTANSTEST 

35b Användaren ska kunna flytta en 

metodkomponentinstans i modelleringsytan. 

Dock bara möjligt om det inte skapar 

processpilar som går bakåt i tiden. Man 

markerar aktuell metodkomponentinstans med 

muspekaren och drar den till önskad plats. 

Processpilarna skall följa med. 

 KLARADE INTE 

ACCEPTANSTEST – 

Skickas till Sprint 2. 

51 Användaren ska kunna lägga till process pil 

mellan metodkomponentinstanser i process. 

Klicka på en metodkomponentinstans, håll ned 

Ctrl-tangenten och sedan klicka på nästa 

metodkomponentinstans. Då ritas automatiskt 

en process pil mellan dessa. Görs bara om pilen 

är framåtriktad i tiden, dvs instans två ligger 

efter instans ett. 

KLARADE 

ACCEPTANSTEST 

52 Användaren ska kunna ta bort process pil 

mellan metodkomponenter i process. Klicka på 

aktuell process pil. Använd Delete-tangenten för 

att ta bort. 

KLARADE 

ACCEPTANSTEST 

1 Användaren ska kunna skapa och ta bort 

metodkomponent kategorier. Kategorisera 

metodkomponenter var de hamnar i en 

utvecklingsprocess, exempelvis 

produktunderlag, produktutveckling, test. Dessa 

kategorier skall inte vara förutbestämda i 

verktyget utan kunna skapas vid behov. Dessa 

visas som swimlanes i verktyget och 

metodkomponenter läggs ut i dessa. En ny 

kategori kan skapas via en knapp, ett 

dialogfönster visas och sedan skapas en ny 

swimlane. När en kategori tas bort måste man 

kolla om det finns några metodkomponenter i 

den, i sådant fall skall man fråga om kategorin 

skall tas bort. 

KLARADE 

ACCEPTANSTEST 

17 För varje instans av metodkomponent som 

användaren lägger ut i en swimlane måste man 

kunna ange planerad starttidpunkt och 

KLARADE 

ACCEPTANSTEST 
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sluttidpunkt 

32 Användaren ska kunna lägga till 

metodkomponent till repository. Ny 

metodkomponentmall skapas via meny. Sedan 

öppnas nytt fönster där mallupgifter för 

metodkomponenten fylls i. Attributen som en 

metodkomponent skall ha är, exempelvis roller 

och aktiviteter. 

KLARADE 

ACCEPTANSTEST 

36b Användaren ska kunna öppna metodkomponent 

och visa metodkomponentensinstansens 

detaljer uppgifter såsom planerad tid och 

utfallstid för aktivitet och vilka som bemannar 

olika roller. Instansen öppnas genom att man 

dubbelklickar på den i modelleringsdelen. 

KLARADE 

ACCEPTANSTEST 

46 Användaren ska kunna ändra planerad tid och 

utfallstid på aktiviteter, samt ange personer för 

roller, plus start och sluttid i 

metodkomponentinstans. Klicka på 

metodkomponentinstans, och fönster med 

aktuella värden visas. Klicka på de värden som 

ska ändras. 

KLARADE 

ACCEPTANSTEST 

40 Användaren ska kunna öppna projekt via 

menyalternativ. Öppnar valt projekt och visa det 

i processytan 

KLARADE 

ACCEPTANSTEST 

41 Användaren ska kunna spara projekt. 

Användaren får ange namn på projektet. Sparas 

i databas. Görs via meny. 

KLARADE 

ACCEPTANSTEST 

42 Användaren ska kunna skapa nytt projekt. 

Skapar en ny modelleringsyta som är tom. Görs 

via meny 

KLARADE 

ACCEPTANSTEST 

43 Användaren ska kunna stänga projektet. KLARADE 

ACCEPTANSTEST 

45 Användaren ska kunna ta bort budgeterad tid 

och utfallstid på aktiviteter, samt ange personer 

för roller, plus start och sluttid i 

metodkomponentinstans. Klicka på 

metodkomponentinstans, och fönster med 

aktuella värden visas. Klicka på de värden som 

ska tas bort. Ta bort med Delete-tangent eller 

Ta bort-knapp. 

KLARADE 

ACCEPTANSTEST 
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46 Användaren ska kunna ändra budgeterad tid 

och utfallstid på aktiviteter, samt ange personer 

för roller, plus start och sluttid i 

metodkomponentinstans. Klicka på 

metodkomponentinstans, och fönster med 

aktuella värden visas. Klicka på de värden som 

ska ändras. 

KLARADE 

ACCEPTANSTEST 

60 Användaren ska kunna se befintliga 

metodkomponentmallar i träd vyn. Visas i 

trädstruktur till vänster om processytan. 

Metodkomponentmallarna är indelade efter 

metodkomponentfamiljer/kategorier 

KLARADE 

ACCEPTANSTEST 

34 Användaren ska kunna ändra 

metodkomponentmall som finns i träd vyn. Görs 

via menyn och ett fönster öppnas som visar 

befintlig struktur på metodkomponentmallen. 

Om ändring görs så ändras även befintliga 

instanser av metodkomponentmallen i de projekt 

den finns. Fråga användaren innan 

förändringarna sparas och görs i samtliga 

projekt. 

KLARADE INTE 

ACCEPTANSTEST – 

Skickas till sprint 2. 

57 Användaren ska kunna byta namn på 

metodkomponent. Klicka på metodkomponent. 

Öppna fönstret med metodkomponentens 

attribut. Ändra värdet på attributet namn. Spara. 

KLARADE 

ACCEPTANSTEST 

3 Användaren ska kunna lägga ut 

metodkomponenter längs en tidsaxel. En 

tidsaxel skall finnas längst upp i 

modelleringsdelen av applikationen. 

Användaren skall när projektet skapas kunna 

välja vilken tidsindelning man vill ha, dagar, 

veckor, månader, kvartal 

KLARADE 

ACCEPTANSTEST 

  

10.2.3 Bilaga B.3 - Sprint Backlog 2 

 

27 Användaren ska kunna se ska använda sig av färger för att indikera 

kraftiga avvikelser som är till skada för projekt/organisation/företag. I 

verktyget ska man kunna skapa olika avvikelsenivåer (procentuell 

avvikelse) och associera dem med olika färger som används på 

metodkomponentinstanserna i modelleringsdelen och i 

paretodiagrammet. Exempelvis avvikelse på mellan 5% till och med 

10% visas i gult, mer än 10% i rött. Skapas via menyn och sedan i ett 
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eget fönster. 

47 Användaren ska kunna lägga till innehåll i en metodkomponent. 

Attribut: roller, aktiviteter, typ av deliverabel, typ av rekommenderad 

input (deliverabel från andra metodkomponenter), definition av centrala 

koncept, använd notation alt. Standarder, samt vilka mål (kan vara 

flera) man vill uppnå med metodkomponenten. Nås via menyn, öppnar 

nytt fönster där attribut läggs till. 

48 Användaren ska kunna ändra innehåll i metodkomponent (se UML-

diagram). Se # 47 för attribut. Nås via menyn, öppnar nytt fönster där 

attribut kan ändras. Om ändring görs fråga innan vi sparar för det 

ändrar även i metodkomponentinstanser som finns i projekten. 

49 Användaren ska kunna ta bort innehåll i metodkomponent, se #47 för 

attribut.  Nås via menyn, öppnar nytt fönster där attribut kan ändras. 

Om man tar bort fråga innan vi sparar för det ändrar även i 

metodkomponentinstanser som finns i projekten. 

50 Användaren ska kunna se differensen mellan planeradtid och utfallstid 

på aktivitet i metodkomponenten 

34 Användaren ska kunna ändra metodkomponentmall som finns i träd 

vyn. Görs via menyn och ett fönster öppnas som visar befintlig struktur 

på metodkomponentmallen. Om ändring görs så ändras även befintliga 

instanser av metodkomponentmallen i de projekt den finns. Fråga 

användaren innan förändringarna sparas och görs i samtliga projekt. 

35b Användaren ska kunna flytta en metodkomponentinstans i 

modelleringsytan. Dock bara möjligt om det inte skapar processpilar 

som går bakåt i tiden. Man markerar aktuell metodkomponentinstans 

med muspekaren och drar den till önskad plats. Processpilarna skall 

följa med. 
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10.2.3.1 Bilaga B.3.1 - Testresultat sprint 2 

 

Kra

v ID 

User Story Acceptanstest- Resultat. 

27 Användaren ska kunna se ska 

använda sig av färger för att 

indikera kraftiga avvikelser som är 

till skada för 

projekt/organisation/företag. I 

verktyget ska man kunna skapa 

olika avvikelsenivåer (procentuell 

avvikelse) och associera dem 

med olika färger som används på 

metodkomponentinstanserna i 

modelleringsdelen och i 

paretodiagrammet. Exempelvis 

avvikelse på mellan 5% till och 

med 10% visas i gult, mer än 10% 

i rött. Skapas via menyn och 

sedan i ett eget fönster. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

47 Användaren ska kunna lägga till 

innehåll i en metodkomponent. 

Attribut: roller, aktiviteter, typ av 

deliverabel, typ av 

rekommenderad input 

(deliverabel från andra 

metodkomponenter), definition av 

centrala koncept, använd notation 

alt. Standarder, samt vilka mål 

(kan vara flera) man vill uppnå 

med metodkomponenten. Nås via 

menyn, öppnar nytt fönster där 

attribut läggs till. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

48 Användaren ska kunna ändra 

innehåll i metodkomponent (se 

UML-diagram). Se # 47 för 

attribut. Nås via menyn, öppnar 

nytt fönster där attribut kan 

ändras. Om ändring görs fråga 

innan vi sparar för det ändrar 

även i metodkomponentinstanser 

som finns i projekten. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

49 Användaren ska kunna ta bort 

innehåll i metodkomponent, se 

KLARADE ACCEPTANSTEST 
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#47 för attribut.  Nås via menyn, 

öppnar nytt fönster där attribut 

kan ändras. Om man tar bort 

fråga innan vi sparar för det 

ändrar även i 

metodkomponentinstanser som 

finns i projekten. 

50 Användaren ska kunna se 

differensen mellan planeradtid 

och utfallstid på aktivitet i 

metodkomponenten 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

34 Användaren ska kunna ändra 

metodkomponentmall som finns i 

träd vyn. Görs via menyn och ett 

fönster öppnas som visar befintlig 

struktur på 

metodkomponentmallen. Om 

ändring görs så ändras även 

befintliga instanser av 

metodkomponentmallen i de 

projekt den finns. Fråga 

användaren innan förändringarna 

sparas och görs i samtliga 

projekt. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

35b Användaren ska kunna flytta en 

metodkomponentinstans i 

modelleringsytan. Dock bara 

möjligt om det inte skapar 

processpilar som går bakåt i 

tiden. Man markerar aktuell 

metodkomponentinstans med 

muspekaren och drar den till 

önskad plats. Processpilarna skall 

följa med. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

  

10.2.4 Bilaga B.4 - Sprint Backlog 3 

 

Krav ID User Story 

X Att tidslinjen fungerar tillsammans med var metodkomponenter placeras 

74 Användaren ska kunna få fram ett paretodiagram där 

metodkomponentfamiljer/kategorier med sammanslaget tidsläckage ska 

rangordnas och visas. 



78 

  

 

10.2.4.1 Bilaga B.4.1 - Testresultat sprint 3 

 

Krav ID User Story Acceptanstest - Resultat 

X Att tidslinjen fungerar 

tillsammans med var 

metodkomponenter 

placeras 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

74 Användaren ska kunna 

få fram ett 

paretodiagram där 

metodkomponentfamilje

r/kategorier med 

sammanslaget 

tidsläckage ska 

rangordnas och visas. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

  

 

10.2.5 Bilaga B.5 Testresultat product backlog 

 

Krav ID User Story Acceptanstest - Resultat 

12a Användaren ska kunna dela in tidsaxel i 

projektfaser. Via en knapp kan man 

skapa en ny fas och tala om hur långt den 

ska sträcka sig i tid. Faserna visas 

ovanför tidsindelningen i 

modelleringsdelen av applikationen. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

35a Användaren ska kunna lägga till 

metodkomponentinstans i 

modelleringsytan. Användaren lägger till 

metodkomponentinstanser genom att dra 

ut dem från befintliga lista/trädstruktur 

som visas till vänster om 

processmodelleringsytan. 

Metodkomponentinstanser knyts samman 

med processpilar. Klicka på instans ett 

och sedan på den andra 

metodkomponentinstans som man vill 

knyta samman. Pilarna kan bara vara 

framåtriktade i tiden. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 
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36a Användaren ska kunna ta bort 

metodkomponentinstans från 

modelleringsytan. Klicka på 

metodkomponent i processytan för att 

markera metodkomponentinstansen man 

vill arbeta med. Sedan klicka på knapp för 

att ta bort metodkomponentinstansen. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

35b Användaren ska kunna flytta en 

metodkomponentinstans i 

modelleringsytan. Dock bara möjligt om 

det inte skapar processpilar som går 

bakåt i tiden. Man markerar aktuell 

metodkomponentinstans med 

muspekaren och drar den till önskad 

plats. Processpilarna skall följa med. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

51 Användaren ska kunna lägga till process 

pil mellan metodkomponentinstanser i 

process. Klicka på en 

metodkomponentinstans, håll ned Ctrl-

tangenten och sedan klicka på nästa 

metodkomponentinstans. Då ritas 

automatiskt en process pil mellan dessa. 

Görs bara om pilen är framåtriktad i tiden, 

dvs instans två ligger efter instans ett. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

52 Användaren ska kunna ta bort process pil 

mellan metodkomponenter i process. 

Klicka på aktuell process pil. Använd 

Delete-tangenten för att ta bort. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

1 Användaren ska kunna skapa och ta bort 

metodkomponent kategorier. 

Kategorisera metodkomponenter var de 

hamnar i en utvecklingsprocess, 

exempelvis produktunderlag, 

produktutveckling, test. Dessa kategorier 

skall inte vara förutbestämda i verktyget 

utan kunna skapas vid behov. Dessa 

visas som swimlanes i verktyget och 

metodkomponenter läggs ut i dessa. En 

ny kategori kan skapas via en knapp, ett 

dialogfönster visas och sedan skapas en 

ny swimlane. När en kategori tas bort 

måste man kolla om det finns några 

metodkomponenter i den, i sådant fall 

skall man fråga om kategorin skall tas 

KLARADE ACCEPTANSTEST 
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bort. 

17 För varje instans av metodkomponent 

som användaren lägger ut i en swimlane 

måste man kunna ange planerad 

starttidpunkt och sluttidpunkt 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

32 Användaren ska kunna lägga till 

metodkomponent till repository. Ny 

metodkomponentmall skapas via meny. 

Sedan öppnas nytt fönster där 

mallupgifter för metodkomponenten fylls i. 

Attributen som en metodkomponent skall 

ha är, exempelvis roller och aktiviteter. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

36b Användaren ska kunna öppna 

metodkomponent och visa 

metodkomponentensinstansens detaljer 

uppgifter såsom planerad tid och utfallstid 

för aktivitet och vilka som bemannar olika 

roller. Instansen öppnas genom att man 

dubbelklickar på den i modelleringsdelen. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

46 Användaren ska kunna ändra planerad tid 

och utfallstid på aktiviteter, samt ange 

personer för roller, plus start och sluttid i 

metodkomponentinstans. Klicka på 

metodkomponentinstans, och fönster 

med aktuella värden visas. Klicka på de 

värden som ska ändras. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

40 Användaren ska kunna öppna projekt via 

menyalternativ. Öppnar valt projekt och 

visa det i processytan 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

41 Användaren ska kunna spara projekt. 

Användaren får ange namn på projektet. 

Sparas i databas. Görs via meny. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

42 Användaren ska kunna skapa nytt 

projekt. Skapar en ny modelleringsyta 

som är tom. Görs via meny 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

43 Användaren ska kunna stänga projektet. KLARADE ACCEPTANSTEST 

45 Användaren ska kunna ta bort 

budgeterad tid och utfallstid på aktiviteter, 

samt ange personer för roller, plus start 

och sluttid i metodkomponentinstans. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 
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Klicka på metodkomponentinstans, och 

fönster med aktuella värden visas. Klicka 

på de värden som ska tas bort. Ta bort 

med Delete-tangent eller Ta bort-knapp. 

46 Användaren ska kunna ändra budgeterad 

tid och utfallstid på aktiviteter, samt ange 

personer för roller, plus start och sluttid i 

metodkomponentinstans. Klicka på 

metodkomponentinstans, och fönster 

med aktuella värden visas. Klicka på de 

värden som ska ändras. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

60 Användaren ska kunna se befintliga 

metodkomponentmallar i träd vyn. Visas i 

trädstruktur till vänster om processytan. 

Metodkomponentmallarna är indelade 

efter metodkomponentfamiljer/kategorier 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

34 Användaren ska kunna ändra 

metodkomponentmall som finns i träd 

vyn. Görs via menyn och ett fönster 

öppnas som visar befintlig struktur på 

metodkomponentmallen. Om ändring 

görs så ändras även befintliga instanser 

av metodkomponentmallen i de projekt 

den finns. Fråga användaren innan 

förändringarna sparas och görs i samtliga 

projekt. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

57 Användaren ska kunna byta namn på 

metodkomponent. Klicka på 

metodkomponent. Öppna fönstret med 

metodkomponentens attribut. Ändra 

värdet på attributet namn. Spara. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

3 Användaren ska kunna lägga ut 

metodkomponenter längs en tidsaxel. En 

tidsaxel skall finnas längst upp i 

modelleringsdelen av applikationen. 

Användaren skall när projektet skapas 

kunna välja vilken tidsindelning man vill 

ha, dagar, veckor, månader, kvartal 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

27 Användaren ska kunna se ska använda 

sig av färger för att indikera kraftiga 

avvikelser som är till skada för 

projekt/organisation/företag. I verktyget 

KLARADE ACCEPTANSTEST 
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ska man kunna skapa olika 

avvikelsenivåer (procentuell avvikelse) 

och associera dem med olika färger som 

används på metodkomponentinstanserna 

i modelleringsdelen och i 

paretodiagrammet. Exempelvis avvikelse 

på mellan 5% till och med 10% visas i 

gult, mer än 10% i rött. Skapas via menyn 

och sedan i ett eget fönster. 

47 Användaren ska kunna lägga till innehåll i 

en metodkomponent. Attribut: roller, 

aktiviteter, typ av deliverabel, typ av 

rekommenderad input (deliverabel från 

andra metodkomponenter), definition av 

centrala koncept, använd notation alt. 

Standarder, samt vilka mål (kan vara 

flera) man vill uppnå med 

metodkomponenten. Nås via menyn, 

öppnar nytt fönster där attribut läggs till. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

48 Användaren ska kunna ändra innehåll i 

metodkomponent (se UML-diagram). Se 

# 47 för attribut. Nås via menyn, öppnar 

nytt fönster där attribut kan ändras. Om 

ändring görs fråga innan vi sparar för det 

ändrar även i metodkomponentinstanser 

som finns i projekten. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

49 Användaren ska kunna ta bort innehåll i 

metodkomponent, se #47 för attribut.  

Nås via menyn, öppnar nytt fönster där 

attribut kan ändras. Om man tar bort 

fråga innan vi sparar för det ändrar även i 

metodkomponentinstanser som finns i 

projekten. 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

50 Användaren ska kunna se differensen 

mellan planeradtid och utfallstid på 

aktivitet i metodkomponenten 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

X Att tidslinjen fungerar tillsammans med 

var metodkomponenter placeras 

KLARADE ACCEPTANSTEST 

74 Användaren ska kunna få fram ett 

paretodiagram där 

metodkomponentfamiljer/kategorier med 

sammanslaget tidsläckage ska 
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rangordnas och visas. 

  

10.3 Bilaga C – Användarvänlighets kommentarer 
Kommentarer som vi fick av vår projektledare efter han användarvänlighetstest presenteras 

nedan. 

 

 

Kommentarer på prototyp 
 
MainWindow 

 När man startar applikationen så visas modelleringsytan, metodkomponentträdet etc. 
på direkten. Då tror man att man kan modellera på direkten men man måste skapa 
ett projekt först. För att göra detta mer intuitivt borde dessa delar inte visas direkt när 
applikationen startas utan först när man skapat ett nytt projekt. 

 Fönstret anpassar sig dåligt efter ändrad upplösning 
o Modelleringsytan borde följa med och göras så stor som möjligt, dvs anpassa 

både på höjden och på bredden. Just nu anpassas den bara på bredden 

 Lablarna Project, Total project delay, och Total profit changes  
o ligger på olika nivåer. Justerat så de ligger vågrätt med varandra 
o Samtliga bör ha ett kolon (:) efter texten 
o Total project delay, och Total profit changes har textrutorna alldeles för nära 

labeltexterna 

 Error levels 
o Titel ändras till: ”Time leakage levels” 
o Texten ”Drag a column header and drip it here to group by that column”. Vad 

avses? 

 Menyn 
o I huvudmenyraden star det “Method comp”, det borde stå ”Method 

Components” 

 När ett projekt skapas ska det alltid skapas med en swimlane så att man kan börja 
modellera direkt. 

 
Fönstret för att skapa nytt projekt 

 Fönstret bör visas centrerat på skärmen, nu dyker det upp på min skärm nummer 2 
(har två skärmar) 

 Fönstret saknar titel. Ska vara ”Create new project” 

 Labeltexten ”Create new project” kan tas bort när fönstret får den titeln. 

 Samtliga labeltexter ska avslutas med kolon. Nu har några det, andra inte. 

 Knapparna för att spara bör båda ligga ner till höger. Knappar av den här typen bör 
alltid på alla fönster återfinnas längst ned till höger och i samma ordning, dvs Cancel-
knappen längst till höger. 

 Knapptexten som idag är ”Save” ändras till ”Create”.  

 Textrutan Fixed price har många decimaler. Jag förstår inte varför. Likaså förstår jag 
inte syftet med knapparna upp/ned som finns i den textrutan. 

 
Fönstret för att skapa ny swimlane 

 Fönstret bör visas centrerat på skärmen, nu dyker det upp på min skärm nummer 2 
(har två skärmar) 

 Fönstret saknar titel. Ska vara ”Create swimlane” 

 Labeln ska ligga till vänster om textboxen. Den ska ha titeln: ”Name:” 

 Fönstret har idag en konstig storlek. Anpassa storleken till vad som ligger på fönstret. 
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 Knapptexten som idag är ”Save” ändras till ”Create”.  
 
Fönstret som öppnas när man klickar på en metodkomponentinstans 

o Fönstret bör visas centrerat på skärmen, nu dyker det upp på min skärm nummer 2 
(har två skärmar) 

o Fönstret saknar titel. Titeln ska ha en fast och en dynamisk del 
o Fast del: ”Method Component:” 
o Dynamisk del: namnet på just den aktuella komponenten 

o Knapparna för att spara bör båda ligga ner till höger. Knappar av den här typen bör 
alltid på alla fönster återfinnas längst ned till höger och i samma ordning, dvs Cancel-
knappen längst till höger. 

o Jag förstår inte riktigt upplägget med att välja mellan Activity och Wait time. Ur 
användarens perspektiv borde dessa visas i samma tabell 

o Texten ”Add goal for this component” ändras till “New goal:”, lägg texten till vänster 
om textboxen. 

o I listan med andra komponenter som bygger på samma template så listas även den 
metodkomponentinstans man nu befinner sig i. Det är konstigt/förvirrande. Den bör 
tas bort ur listningen 

o Strukturen på fönstret 
o Jag vill att mållistan ligger över textboxen där man specificerar ny mål 
o Knapparna kan ligga till höger under textboxen, med Add goal till vänster om 

knappen Delete goal 
o För att skapa tydliga struktur bör ett par GroupBoxes läggas till i fönstret. Se 

skiss nedan där jag även visar vilken text boxarna ska ha. 
o General information (se nedan) ska placeras längst upp i fönstret ovanför 

Activities 
 

 
 
Fönstret Add Category (nås från Method Comp/Add Category) 

o Fönstret bör visas centrerat på skärmen, nu dyker det upp på min skärm nummer 2 
(har två skärmar) 

o Knapparna för att spara bör båda ligga ner till höger. Knappar av den här typen bör 
alltid på alla fönster återfinnas längst ned till höger och i samma ordning, dvs Cancel-
knappen längst till höger. 

o Knapptexten som idag är ”Save” ändras till ”Create”.  
o Fönstret saknar titel. Ska vara ”Create category” 

Activities 

Roles 

General 

information 

Goals 

Similar 

method 

components 
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o Labeln ska ligga till vänster om textboxen. Den ska ha titeln: ”Name:” 
o Anpassa storleken på fönstret mer till den plats som innehållet tar 

 
Fönstret Delete Category (nås från Method Comp/Delete Category) 

o Fönstret bör visas centrerat på skärmen, nu dyker det upp på min skärm nummer 2 
(har två skärmar) 

o Knapparna för att spara bör båda ligga ner till höger. Knappar av den här typen bör 
alltid på alla fönster återfinnas längst ned till höger och i samma ordning, dvs Cancel-
knappen längst till höger. 

o Fönstret saknar titel. Ska vara ”Delete category” 
o Anpassa storleken på fönstret mer till den plats som innehållet tar 

 
Fönstret Modify Category (nås från Method Comp/Modify Category) 

o Fönstret bör visas centrerat på skärmen, nu dyker det upp på min skärm nummer 2 
(har två skärmar) 

o Knapparna för att spara bör båda ligga ner till höger. Knappar av den här typen bör 
alltid på alla fönster återfinnas längst ned till höger och i samma ordning, dvs Cancel-
knappen längst till höger. 

o Knapptexten som idag är ”Save” ändras till ”Modify”.  
o Fönstret saknar titel. Ska vara ”Modify category” 
o Anpassa storleken på fönstret mer till den plats som innehållet tar 
o Label med texten ”New name:” lägg den till vänster om textboxen man fyller i. 

 
Fönstret Create New Method Component Template (nås från Method Comp/ Create New 
Method Component Template) 

o Fönstret bör visas centrerat på skärmen, nu dyker det upp på min skärm nummer 2 
(har två skärmar) 

o Knapparna för att spara och avbryta bör båda ligga ner till höger i fönstret. Knappar 
av den här typen bör alltid på alla fönster återfinnas längst ned till höger och i samma 
ordning, dvs Cancel-knappen längst till höger. Just nu ligger knapparna i GroupBoxen 
”Create template” 

o Knapptexten som idag är ”Save” ändras till ”Create”.  
o Texten för i GroupBoxen ”Create template”ändras till ”General information” 
o De tre Groupboxarna som finns bör ha samma bredd och placeras rakt under 

varandra. Idag ligger de lite skevt och är olika breda. 
o Det kan inte krävas att man sparar generell information innan man får tillåtelse att 

skapa aktiviteter eller roller. Det måste gå att göra i valfri ordning 
o Placera textboxen för ny aktivitet under listan med aktivieter. Label får texten ”New 

activity”. 
o Placera knapparna Add activity och Delete selected activity bredvid varandra längst 

ned till höger i groupboxen. Lägg Delete selected activity längst till höger. 
o Placera textboxen för ny roll under listan med roller. Label får texten ”New role”. 
o Placera knapparna Add role och Delete selected role bredvid varandra längst ned till 

höger i groupboxen. Lägg Delete selected role längst till höger. 
o Lägg knappen Connect roles and activities längst ned till vänster i fönstret. Ändra 

texten till ” Connect activities and roles” så det matchar med en ordning som 
informationen visas i fönstret. 

o När man klickar på Create-knappen ska allt sparas och fönstret ska stängas. 
o När man lägger till ny roll och ny aktivitet ska de textboxarna där man mattat in 

namnet tömmas när man klickat på Add role/Add activity-knappen 
o Fönstret saknar titel. Ska vara ”Create new method component template” 

 
Fönstret Modify Method Component Template (nås från Method Comp/ Modify Method 
Component Template) 
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o Fönstret bör visas centrerat på skärmen, nu dyker det upp på min skärm nummer 2 
(har två skärmar) 

o Knapparna för att spara och avbryta bör båda ligga ner till höger i fönstret. Knappar 
av den här typen bör alltid på alla fönster återfinnas längst ned till höger och i samma 
ordning, dvs Cancel-knappen längst till höger. 

o Knapptexten som idag är ”Save” ändras till ”Modify”. 
o Upplägget strukturmässigt, dvs i den ordning som informationen presenteras med 

Groupbox, titlar etc ska vara den samma som för fönstret Create New Method 
Component Template. Som användare ska man mötas av en så lika design som 
möjligt i de båda fönstren. 

o När man klickar på Create-knappen ska allt sparas och fönstret ska stängas. Dvs ta 
bort fönstret som poppar upp och säger Saved. 

o Fönstret saknar titel. Ska vara ”Modify method component template” 
 
Fönstret Delete Method Component Template (nås från Method Comp/ Delete Method 
Component Template) 

o Fönstret bör visas centrerat på skärmen, nu dyker det upp på min skärm nummer 2 
(har två skärmar) 

o Här finns en lista med metodkomponenter. När man tar bor Categories så 
presenteras dessa i en rullista. För att skapa enhetlighet så gör även denna till en 
rullista. 

o Knapparna för att spara bör båda ligga ner till höger. Knappar av den här typen bör 
alltid på alla fönster återfinnas längst ned till höger och i samma ordning, dvs Cancel-
knappen längst till höger. 

o Fönstret saknar titel. Ska vara ”Delete method component template” 
o Anpassa storleken på fönstret mer till den plats som innehållet tar 

 
Fönstret Error level (nås från Settings/ Error level) 

o Fönstret bör visas centrerat på skärmen, nu dyker det upp på min skärm nummer 2 
(har två skärmar) 

o Fönstret saknar titel. Ska vara ” Time leakage levels” 
o Jag kan lägga till flera error levels med samma procentsats och med olika färger. Det 

kan bara finnas en färg för en nivå. 
o Jag kan lägga till två olika procentsatser med samma färg. Det ska inte vara möjligt 
o Det finns ingen möjlighet att ta bort nivåer. Lägg till en knapp Delete selected level 
o Ändra texten på knappen Add till Add level 
o Placera knapparna Add level och Delete selected level under tabellen 
o Texten ”Drag a column header and drip it here to group by that column”. Vad avses? 

Känns bara konstig 
o Placera knappen Close längst ned till höger i fönstret. 

 
Fönstret Edit project (nås från Settings/ Error level) 

o Fönstret bör visas centrerat på skärmen, nu dyker det upp på min skärm nummer 2 
(har två skärmar) 

o Fönstret saknar titel. Ska vara ” Edit general project information” 
o Ta bort label med texten ”Edit current open project” 
o Knapparna för att spara och avbryta bör båda ligga ner till höger i fönstret. Knappar 

av den här typen bör alltid på alla fönster återfinnas längst ned till höger och i samma 
ordning, dvs Cancel-knappen längst till höger. 

o Anpassa storleken på fönstret mer till den plats som innehållet tar 
 
Menysystemet 

o File 
o Ta bort ”Sample project”. Jag vet inte vad det är 
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o Behövs Save project? Sparas inte allt kontinuerligt? Men jag kanske bara 
missat något…. 

o Det borde finnas en ”Close project” som stänger ned det öppna projectet och 
stänger alla öppna delar i Main window och får programmet att gå tillbaka till 
startläget. 

o Edit current project, ändra texten till ”Edit general project information” 
o Process 

o Create/Delete Swimlane är hela tiden inaktiverade och går inte att klicka på 
om inte Sampla i modelleringsdelen av fönstret är markerat. Det är omständigt 
och inte intuitivt. Det måste alltid vara möjligt att lägga till en swinlane. 

o Saknar Modify Swimlane för att byta namn på en Swimlane 
o Metod comp 

o Byt namn på Method comp till Method components 
o Settings 

o Byt namn på Error level till Time leakage levels 
 
När applikationen stängs visas en fråga om man vill spara projectinformationen innan man 
slutar. Därefter visas Saved om man sparat. Ta bort det senare fönstret. 
 


