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Abstract 

The purpose of this study is to examine if there's a type of system which properties reminds of 

both traditional systems and e- infrastructures without belonging to either of the two. How a 
design model for development of this kind of system looks will also be examined. The kind of 
system is what we refer to as a borderline system. 

 
To examine this traditional systems and E- infrastructures and their development methods have 

been analyzed in order to see if there is some kind of system in between the two endpoints. And 
if there is something there, how a design model for this kind of borderline system would look. A 
case study was applied to see how well the theoretical design model was applicable to practical 

system development.  
 

Results of the study show that there in fact is a type of system, which do not fit in the frames of 
neither traditional systems nor e-infrastructures. It also showed that the design model could be 
applied during development of this kind of system. During the development many of the design 

principles were found irrelevant. The definition of borderline systems was also only applicable 
for some parts of the developed system. The definition of borderline systems were then reformed 

to: 
 

- The first version of the system contains only a few but through thought functions that 

generate direct usefulness. 
- Which functions that will be added in later versions will be decided by the need of these 

functions that is expressed by the users during the operating time of the system. 
 
The study presents design rules, which in the development process solved the problems that were 

found and linked to the specific properties of the redefined version of the borderline system 
definition. 

  



 

Sammanfattning 

Denna studie har som syfte att undersöka om det finns en typ av system vars egenskaper liknar 

både traditionella system och e- infrastrukturer utan att tillhöra någon av dessa typer samt hur en 
designmodell skulle se ut för denna typ av system. Detta system kallar vi gränsfallssystem.  
 

För att undersöka om denna finns har traditionella system och e- infrastrukturer samt hur man 
utvecklar dessa typer av system analyserats. Detta för att se ifall det existerar någon form av 

system som har egenskaper från båda dessa ytterligheter och om det existerar sådana system hur 
man på bästa sätt ska utveckla dem. En designmodell skapas därmed och testas via en fallstudie 
för att se hur väl den teoretiska modellen stämmer överens med systemutveckling i den praktiken. 

 
Resultatet av studien visade att det finns en typ av system som varken ryms inom ramen för e-

infrastrukturer eller traditionella system. Resultatet visade också att designmodellen kan 
appliceras på denna typ av system. Vid utvecklingen såg vi dock att många av designprinciperna i 
designmodellen inte föreföll relevanta. Definitionen för gränsfallssystem passade också bara på 

vissa delar av fallstudien. Definitionen för gränsfallssystem har efter studiens genomförande 
omarbetats till: 

 
- Den första systemversionen består av få men mycket genomtänkta och direkt användbara 

funktioner. 

- Vilka funktioner som i senare versioner läggs till bestäms av vilka behov av ytterligare 
funktionalitet användarna ser när systemet är operativt. 

 
Till denna definition presenterar studien designregler, som i fallstudien löste de problem som 
uppstod, kopplade till de specifika egenskaperna för den omarbetade versionen av definitionen. 

  



 

Ordlista 

 

Begrepp  

 

Förklaring 

E-infrastruktur Kluster av system som kommunicerar med varandra och 

dess användare över olika tekniska medier. 

Informationsinfrastruktur  Se E-infrastruktur 

Traditionellt system  Ett system med klart  syfte och fullständig funktionalitet 

vid start av utvecklingsprocessen. 

Gränsfallssystem  Ett system som organisationen gör en satsning på utan att 

vara säkra på om det kommer användas. Det har därför 

en viss kravspecifikation vid utvecklingsstarten, en 

bestämd start men obestämt slut, ett tydligt första syfte 

(som senare kan modifieras) och är byggt för att vara 

väldigt anpassningsbart. 

Designmodell  En  generell samling av  designproblem och lösningar på 

dessa för utveckling inom ett specifikt område. 

Öppen källkod  Innebär inte enbart att källkoden får ändras av andra 

utvecklare. Utan det måste även följa de kriterier som the 

open source init iative listar på http://opensource.org/osd-

annotated 

Stängd källkod Programvara där licensen att anväda programmet endast 

gäller under de förutsättningar som klargörs I licensen. 

Detta för att förhindra att andra än copyrightägaren 

altererar programmet. 

Källkod En  fullt körbar beskrivning av vad mjukvara skall göra. 

Ofta I form av  ett programmeringsspråk men  även 

maskinkod räknas in. 

Identifierare(inom informationssystem)  En unik kod kopplat till ett visst objekt. Skall kunna 

användas för att refferera till objektet oavsett kontext i 

systemet. 

Horisontell standard  Standarder som t illämpas inom ett brett område av  

domäntyper för att underlätta interopabilitet. 

Loose coupling Att hålla o lika beroenden mellan klasser och moduler t ill 

ett minimum. 

Nätverkseffekt  Innebär att ett föremål eller systems värde ökar beroende 

på hur många som använder det. har bara en person en 

telefon är den värdelös men har två eller 100 personer 

telefoner ökar dess värde drastiskt. 



 

Projektsponsor  Person som tar initiat ivet till ett projekt och sedan 

fungerar som kontaktperson för projektgruppen. 

Metodologi  Vetenskapligt tillvägaggångssätt. 

Enkapsulering Att särskilja delar av koden som kommer ändras ofta 

från de delar som nästan aldrig ändras. På det viset kan  

ändringar I den koden ske utan någon inverkan på den 

statiska koden. 

Funktionsabstraktion Generaliseringen av funktioner så att de skall fungera 

och generera samma resultat oavsett datatyp som 

används. 

SOA  

 

 

(Service Oriented Architecture) är ett design- och 

arkitekturmönster för mjukvarustrukturer för att 

möjliggöra loose coupling 

SOAP (Simple object acces protocol) ett protokoll för utbytande 

av information i form av XML meddelanden. 
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1  Introduktion 

1.1 Inledning 

All systemutveckling handlar om att bygga någonting. Precis som vid husbyggnation startar inte 
konstruktören med ett blankt papper och börjar fundera över om huset bör ha väggar, golv och 

tak och hur dessa i så fall ska se ut och byggas. Konstruktören undersöker istället hur andra gått 
tillväga vid tidigare byggnationer och använder ritningar och beskrivningar som har fungerat 

förut med gott resultat. Även om systemutveckling inte snickras med spik och hammare används 
samma princip för tillvägagångssättet. En systemutvecklare undersöker hur andra utvecklare gått 
tillväga tidigare. Detta ger möjlighet att minimera risken för att hamna i fallgropar vilka kan 

undvikas. Formuleringen av ett "bästa tillvägagångssätt" för utveckling av en speciell typ av 
system kallas "designmodell". 

 
Designmodeller finns i många olika former och för många olika typer av system. De uppkommer, 
blir populära, tappar uppmärksamhet och läggs åt sidan till fördel för nästa nyutvecklade modell. 

Det finn olika specifikationsgrad för designmodeller, vissa anses generella och täcka in många 
olika systemtyper medan andra endast är anpassade för speciella typer av system. Syftet är alltid 

att utvecklingsprocessen och det som utvecklas ska bli så bra som möjligt.  

1.2 Bakgrund 

Inom systemutvecklingsfältet har utvecklingen gått mot ökad flexibilitet hos 

informationssystemen. Med flexibilitet menas att ett system inte längre är en statisk enhet som 
endast beror på den interna sammansättningen av funktionalitet och komponenter. De 

kommunicerar istället information med många andra system och tillsammans bildar de en 
informationsinfrastruktur eller e- infrastruktur (Hanseth & Lyytinen, 2004). Det kan ses som en 
samling av olika funktioner där ny funktionalitet läggs till kontinuerligt av olika utvecklare och 

systemägare för en ständig tillväxt. 
 

Traditionella system har ett tydligt utstakat mål och som i sig självt uppfyller alla de 
funktionskrav som ställts. Dessa system kan påverkas direkt av det egna utvecklingsteamet 
(Dennis, Wixom & Roth, 2012). Det är alltså system som skapas och finns för ett ändamål, där 

den funktionalitet som önskas av systemet specificeras, utvecklas och sedan sätts i bruk. Med 
alternativet, som Jönsson (2013) nämner agila metoder som scrum, där all funktionalitet 

specificeras, men utvecklas med få funktioner i taget. 
 
Allteftersom konceptet med informationsinfrastrukturer har fått allt större utbredning i IT- fältet 
har designmodeller för hur dessa ska utvecklas tagits fram. Hanseth och Lyytinen (2004)(2010), 
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Edwards et. al. (2007) och Ericsson & Goldkuhl (2013) m.fl. har bidragit på olika sätt till hur 

dessa designmodeller ska utformas. 
 
Inom traditionell systemutveckling har många olika designmetodologier skapats. Bland dessa 
finns t.ex. vattenfallsmodellen, rapid application programming och agila modellen (Dennis et al., 

2012). 
 

Denna uppsats fallstudie är utförd hos företaget NärCon eventbyrå AB, företaget som varje år 
arrangerar konventsfestivalen NärCon i Linköping. Denna konventsfestival har på senare år haft 
en enorm besökartillväxt och därmed har de primitiva schemafunktionerna i form av tryckta 

scheman inte längre varit tillräckligt för att tillgodose besökarna med all information de behöver. 
Då NärCon hade ett behov av utvecklare för detta system kontaktade vi byrådirektör Samuel 

Anlér och det var vid denna kontakt och förklaring av de tänkta systemet vi insåg att systemet 
kanske kunde dra nytta av olika designprinciper från traditionell systemutveckling likväl e-
infrastruktursutveckling. Således väcktes frågan om det system som vi fått i uppdrag att utveckla 

kanske var av en annan typ. Vi ser traditionell systemutveckling och e- infrastruktursutveckling 
som motpoler inom systemutveckling och därför uppkom teorin om att det system vi nu ställdes 

inför kanske tillhörde en typ med egenskapskaraktärer någonstans mellan dessa två. Studien 
kommer först undersöka hur ett sådant system skulle kunna definieras och hur ett sådant system 
sedan skulle kunna utvecklas. Sist genomförs en fallstudie med de teorier som tagits fram på det 

faktiska systemutvecklingsuppdraget för att undersöka huruvida teorierna stämmer eller ej. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Denna studie undersöker först om ett gränsfallssystem existerar, alltså system som inte ryms 
inom ramarna för traditionella system eller e- infrastrukturer, men visar på egenskaper från de 
båda. Därefter, om det existerar sådana system, undersöks hur en designmodell för dessa bör se 

ut, detta för att höja förutsättningarna för en utvecklingsprocess med lyckat resultat. 
 

De forskningsfrågor som kommer besvaras är: 
 

 Finns det system, som varken ryms inom ramen för traditionell systemutveckling, eller e-
infrastruktursutveckling? 

o Hur ser definitionen i så fall ut för ett sådant system? 
o Hur bör en designmodell för ett sådant system se ut? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer avgränsa litteraturstudien till aktuella systemutvecklingsmodeller som är i vanligt 
förekommande inom professionell systemutveckling nu (i skrivande stund). Bland dessa kommer 
de mest relevanta modellerna väljas och presenteras. 
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Litteraturen har valts genom sökningar i t.ex. Google Scholar, vanliga Google, libris.kb.se samt 
litteratur som agerat som kurslitteratur i tidigare kurser. De sökord som använts är: 

informationssystem, information systems, e- infrastrukturer, informationsinfrastrukturer, 
information infrastructures, gränsfallssystem, designmodell, design pattern, software design, 
design principle, designprincip, design rule, design rules, designing systems, designing 

information infrastructures. Urval har sedan skett på sökresultatet baserat på, av oss bedömd, 
relevans. 

 
För fallstudien används ett mindre systemutvecklingsprojekt, där vår framtagna designmodell för 

gränsfallssystem appliceras och utvärderas. En fallstudie anses vara tillräckligt för att ge en första 
utvärdering av designmodellen. 

1.5 Kunskapsintressenter 

Denna uppsats resulterar i en designmodell för det som vi har valt att kalla gränsfallssystem. 
Kunskapen vilken erhålls med denna undersökning är intressant för de som har för avsikt att 

utveckla system vilka faller under definitionen gränsfallssystem. Designmodellen används för att 
skapa goda förutsättningar för ett lyckat resultat. Vad som, av oss, betecknas som ett gott resultat 

innefattar ekonomiskt hållbart (kostnaden för utveckling och implementering överstiger inte 
planen), tekniskt (utvecklingen använder relevant teknik utifrån organisationens förutsättningar) 
och vision (utvecklingen resulterar i en produkt som överensstämmer med organisationens och de 

tänkta användarnas förväntningar). 

1.6 Disposition 

Studien börjar med att presentera den teoretiska utgångspunkt som behövs för att skapa det 
teoretiska ramverket som därefter presenteras som gränsfallssystem och designmodell för 
gränsfallssystem. Därefter presenteras fallstudien och efter det följer analys och diskussion av 

resultatet.  
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2 Metod 

2.1 Forskningsstrategi 

Denna undersökning genomförs i fyra olika steg, på varandra följande vilket även kort 

presenteras i uppsatsens dispositionsbeskrivning.  De olika stegen har egna syften och resulterar i 
att nästkommande steg kan påbörjas för att i slutskedet ge ett svar på om uppsatsens syfte har 

uppfyllts. De är som följer: 
 

1. Litteraturgenomgång av aktuella designmodeller för traditionella system och e-

infrastrukturer. 
2. Definiering av gränsfallssystem. 

3. Framtagande av designmodell för gränsfallssystem. 
4. Fallstudie vari den framtagna designmodellen testas vid utveckling av ett system som 

faller inom ramen för ett gränsfallssystem. 

5. Utvärdering av fallstudiens resultat 
 

Litteraturgenomgången syftar till att ge en bild av hur traditionella system och e- infrastrukturer 
definieras och vad som karaktäriserar de båda. Den syftar även till att presentera och beskriva de 
huvudsakliga designmodeller som existerar för utveckling av system av de båda slagen. 

Resultatet av litteraturgenomgången kommer skapa förutsättning för att definiera de typer av 
system som inte faller helt under någon av de båda kategorierna. 

 
I steg två är syftet att definiera de karaktärsdrag som innehas av de system som befinner sig 

mellan traditionella system och e- infrastrukturer. Här kommer det teoretiska underlaget från 
litteraturgenomgången ligga till grund för undersökningen. Resultatet av detta steg är en 
definition för vad ett gränsfallssystem innebär vilken kommer användas i nästkommande steg. 

 
Det tredje stegets syfte är att ta fram en designmodell för system som faller inom definitionen för 

gränsfallssystem. Det är alltså en struktur för hur utvecklare kan gå till väga vid utveckling av 
dessa system för att generera goda förutsättningar för ett lyckat resultat. Vid framtagandet av 
denna designmodell kommer teori som inhämtats från steg ett användas samt definitionen som 

framtagits i steg två. Skapandet av designmodellen sker genom fusion av ingående delar från 
traditionell system- och e-infrastrukturutveckling. Ett gränsfallsystem kommer inneha egenskaper 

från de båda och utveckling av ett sådant kommer därmed utsättas för vissa designproblem från 
traditionell systemutveckling och vissa från e- infrastrukturutveckling. Detta steg kommer 
resultera i en designmodell som hanterar de problem som utifrån definitionen för 

gränsfallssystem uppkommer i utvecklingsprocessen. 
 
Det fjärde stegets syfte är att testa den framtagna designmodellen med en fallstudie. Fallstudien 
innebär en utveckling av ett gränsfallssystem. För denna del har vi fått beställning från 

eventbyrån NärCon på ett schemasystem för deras olika event, vilket bedöms ligga inom ramen 
för ett gränsfallssystem.  
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Det femte och sista steget i undersökningen innebär att fallstudien utvärderas för att utröna 

huruvida definitionen och designmodellen för gränsfallssystem, vid praktisk applikation, fungerar 
och överensstämmer med verkligheten. 

2.2 Forskningsparadigm 

Det hermeneutiska förhållningssättet som präglar studien innebär att uppfattningar av 
verkligheten undersöks noggrant och tolkas (Thurén, 1991). Vi undersöker inte sanningar som 

kan påvisas genom olika typer av lagar utan istället hur verkligheten upplevs. För denna 
undersökning innebär detta förhållningssätt att genom närläsning av det aktuella forskningsläget 

finna egenskapskateorier vilka förekommer inom både e-infrastruktur- och traditionell 
systemutveckling där egenskaperna hos de båda kan tolkas som ytterligheter. 
 

Relativism är framträdande inom hermeneutik eftersom förhållningssättet handlar om att tolka 
företeelser och genom denna tolkning komma fram till troliga slutledningar vilka kan försvaras 

med argument (Thurén, 1991). Slutledningarna är med andra ord relativa till a tt tolkningens 
trovärdighet. Inom hermeneutiken finns dock inte en strävan efter absolut sanning, eftersom 
tolkning alltid är närvarande vid studier av denna typ (Thurén, 1991). Argument för och emot de 

teorier om gränsfallssystem som tas fram genereras vid fallstudien.  
 

Denna studie utgår från att det finns en typ av system som vi kallar traditionella och en annan typ 
av system som kallas e- infrastrukturer. Dessa två har egenskaper som på många punkter markant 
skiljer sig från varandra inom samma egenskapskategori. Vi antar därför att det även är möjligt 

för en typ av system att befinna sig någonstans mellan dessa två ytterligheter. Denna beskrivning 
av verkligheten är inte positivistisk eftersom den inte är annat än en tolkning gjord av oss och 

forskare före oss inom samma ämne. Vi kan argumentera för att det förhåller sig så men kan 
aldrig bevisa att det är den absoluta sanningen. Genom fallstudie, alltså en praktisk undersökning 
av teorin, kan vi dock höja eller sänka trovärdigheten, även om inget absolut bevis kommer 

existera. 

2.3 Forskningsmetodik 

För att besvara forskningsfrågorna undersöks traditionella system och e- infrastrukturer samt hur 
dessa två typer av system utvecklas. Därefter skapas en definition av gränsfallssystem vilken 
tillsammans med undersökningen av tidigare designmodeller ligger till grund för framtagandet av 

designmodellen för gränsfallssystem. Då detta var avklarat utfördes en fallstudie för att bepröva 
hur den nya teorin förhåll sig mot den upplevda verkligheten och huruvida gränsfallssystem såg 

ut och fungerade så som vi teoretiserat. 
 
Då vi inte kunnat lokalisera tidigare forskning som täcker området om gränsfallssystem så gör sig 

en, som Oates(2006) nämner det, utforskande fallstudie. Denna typ av fallstudie undersöker hur 
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något ser ut i praktiken för att ligga till grund för senare forskning och lyfta fram området i ljuset 

samt hjälpa senare forskare att välja sina forskningsfrågor (Oates, 2006). 

2.3.1 Framtagande av definition av gränsfallssystem 

För framtagande av definitionen för gränsfallssystem sker närläsning av litteratur vilken 
behandlar e- infrastrukturer och traditionella system. Syftet med litteraturgenomgången är att 
finna kategorier av egenskaper vilka återfinns i båda typerna av system där egenskaperna markant 

skiljer sig från varandra. Ett gränsfallssystem skulle teoretiskt ha egenskaper, vilka inom dessa 
kategorier, ligger någonstans emellan ytterligheterna. För att ta fram en definition för 

gränsfallssystemet tolkas därför vad ytterligheterna innebär och hur en medelpunkt skulle se ut. 

2.3.2 Framtagande av designmodell 

Gränsfallssystem utgörs av egenskaper som är på gränsen mellan både i e- infrastrukturutveckling 

och traditionell systemutveckling. Det är med andra ord en sammansättning av de båda, där de 
olika egenskaperna, vilka ger upphov till designproblem, fortfarande liknar motsvarande drag i e- 

infrastrukturer respektive traditionella system. För att exemplifiera kan ett av designproblemen 
vara: “Vilken teknik ska systemet byggas med?” Just detta designproblem å terfinns med största 
säkerhet inom båda typerna av utveckling men de kan ha olika lösningar. När frågan bryts upp i 

mindre komponenter kan designfrågor i gränsfallssystemet ställas och besvaras med lösningar 
från antingen traditionell- eller e-infrastrukturutveckling. 

 
Designmodellen kommer alltså innehålla designprinciper från både traditionell systemutveckling 
och e- infrastrukturutveckling. Vilka designprinciper som väljs baseras på tolkning av vilka 

designproblem som uppkommer när ett system har de egenskaper ett gränsfallssystem anses 
inneha. Eftersom egenskaperna hos gränsfallssystem är ett mellanting, ett gränsfall, kommer 

designprinciper från de båda ursprungliga utvecklingskategorierna krävas. 
 
Denna metod för att ta fram en ny designmodell baseras på ett antagande att en egenskap hos 

gränsfallssystem som ger upphov till att ett visst designproblem kan lösas med ett en blandning 
av designprinciper från e-infrastruktur- och traditionell systemutveckling. Huruvida detta 

antagande är riktigt undersöks med fallstudien. Nedan ses en modell av hur detta kan se ut. 
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Figur 1: Modell för metod för framtagande av designmodell  

 
 

2.3.3 Testande av designmodellen 

För att testa designmodellens tillförlitlighet genomförs en fallstudie vari ett system vilket klassas 
som gränsfallssystem, enligt definitionen (se kap. 4), utvecklas enligt den framtagna 
designmodellen och utvärderas. Huruvida utvecklingen ger ett lyckat resultat eller ej utrönas 

genom tolkning av utvecklingsprocessen samt det resultat som skapats. Under utvecklingen 
kommer varje steg i designmodellen appliceras och utvärderas. Frågorna "Vilken positiv/negativ 

effekt gav detta steg?", "Verkar steget vara relevant för utvecklingsprocessen?" besvaras för varje 
steg och ligger till grund för analysen och utvärderingen av både definitionen och designmodellen 
för gränsfallssystem. Om ett designsteg inte tolkas som relevant för utveckling av den typen av 

system innebär det antingen att systemet som vi utvecklar inte följer definitionen för 
gränsfallssystem, att designprinciperna som tillämpats inte är lämpade för utveckling av 

gränsfallssystem eller att de inte har tillämpats på rätt sätt. 

2.4 Motiv för metodval 

Genom undersökningen av forskningsläget har inga tidigare publikationer om forskning inom 

detta område kunnat hittas och därför anser vi att den metod som ovan presenteras för 
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framtagande av definition och designmodell för gränsfallssystem är fullgod för att skapa ett första 

förslag. 
 

En fallstudie anses kunna ge goda förutsättningar för att testa det teoretiska ramverk som skapats 
(definitionen och designmodell för gränsfallssystem). Att teori och praktik överensstämmer är 
inte alltid sant och en fallstudie är ett ändamålsenligt sätt att undersöka detta.  
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3  Litteraturgenomgång och teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel presenteras traditionell systemutveckling och e-infrastrukturutveckling samt de 

designmodeller som är relevanta för dessa. 

3.1 Traditionell systemutveckling 

3.1.1 Definition av traditionella system 

Traditionella system är informationssystem, en socioteknisk lösning vilken sammanfogar data 

lagrad i databaser, framtagen av olika kombinationer av mjuk- och hårdvara med mänskliga 
processer som möten, samtal och beslutstagande (Beynon-Davies, 2009). Ett informationssystem 
kan ses som en medlare mellan teknik och människor. Vars utveckling kan liknas vid 

byggnationen av ett hus. Kunden specificerar hur drömhuset ser ut och presenterar det till 
arkitekter. Som behandlar och ger förslag på hur en lämplig lösning ser ut, vilket kunden kan 

godkänna eller avslå. När ett förslag godkännes skapas ritningar och planer för hur huset skall 
byggas upp och struktureras innan byggnationen påbörjas. Slutprodukten är ett hus som kunden 
specificerat och som byggts av experter enligt den tidigare framtagna designen (Dennis et al., 

2012). 

3.1.2 Designmodeller för Traditionell Systemutveckling 

Traditionell systemutveckling sker övergripande i fyra faser: planering, analys, design och 
implementation. Dessa presenteras och förklaras nedan. 

3.1.2.1 Planeringsfasen 

Enligt Dennis, Wixom & Roth (2012) är det första  som skapas i planeringsfasen en 
systemförfrågan. Ett dokument som primärt består av fem delar. Först förklaras projektsponsorn. 

Efter det listas affärsbehov, varför det nya systemet behövs i verksamheten. Därefter listas 
affärskraven, vad det nya systemet måste tillhandahålla för att generera nytta för verksamheten. 

Därnäst listas affärsvärdet, vilka effekter systemet antas ge affärerna. Slutligen nämns speciella 
begränsningar, vilket kan röra sig om övergripande deadlines, säkerhetsåtgärder som behövs, 
marknadsbehov eller andra tänkbara begränsningar. 

 
Då projektförslaget är skapat utförs en genomförbarhetsanalys, ett samling av dokument för 
teknisk genomförbarhet, ekonomisk genomförbarhet och organisatorisk genomförbarhet.  Teknisk 
genomförbarhet ska i huvudsak besvara frågan “kan vi bygga systemet?” och behandlar huruvida 

de som kodar systemet är bekanta vid systemtypen, bekanta vid tekniken, hur stort projektet är 
och slutligen om systemet är kompatibelt med resterande system och processer som 

verksamheten behöver. 
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Ekonomisk genomförbarhet ska i huvudsak besvara frågan “har vi råd att bygga systemet?” och 

behandlar utvecklingskostnader för systemet, inkomster som systemet genererar samt de 
immateriella vinster och förluster som systemet kan medföra. 

 
Organisatorisk genomförbarhet ska i huvudsak besvara frågan “Om vi bygger systemet, kommer 
det användas?” och behandlar de effekter systemet kommer att ha på organisationen, vem som 

tar hand om systemet, vilka intressenter som finns och vilka som kommer använda 
systemet(Dennis et al., 2012). 

 
Då projektförslaget och genomförbarhetsanalysen blivit godkända av projektledningen skapas en 

projektplan, där en projektledare, med hjälp av olika guider och riktlinjer bestämmer vilken 
metodologi som systemet skall följa. När valet av metodologi (se ordlista) görs sker det främst 

mellan tre typer. Vattenfallsmetodologi(Figur 2), Rapid Application Development (RAD) eller 
Agil utveckling. 
 

 
Figur 2: Illustration av vattenfallsmetodik. Källa: Dennis, Wixom & Roth, 2012 

 

 
Som illustrationen visar fungerar designmodeller av vattenfallskaraktär väldigt linjärt. Ett steg 

görs klart sedan påbörjas nästa, men som indikeras av den streckade pilen i figur 3.1, finns det 
alltid möjlighet att återvända till föregående steg och göra ändringar. 

 
RAD är snabbare designmodeller än de av vattenfallskaraktär, då de fokuserar på några 

funktioner i taget och lägger lite mer fokus på att producera faktiska system än på de teoretiska 
och dokumentations delarna av systemutveckling. En vanlig designmodell av RAD- karaktär är 
iterativ systemutveckling som illustreras i figur 3 nedan. 
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Figur 3: Illustration av iterativ systemdesign. Källa: Dennis, Wixom & Roth, 2012 

 

 
Agil utveckling är en cirkulär metodologi som skalar ner ytterligare på teoretiska delar och 
dokumentation, ibland ersätts de helt av enbart fysiska möten för att möjliggöra mer tid för 

kodande. Vilket i sin tur leder till att systemversioner och fysiska produkter produceras väldigt 
snabbt, men det finns ingen långsiktig plan. Dennis, Wixom och Roth (2012) tar upp extrem 

programmering (XP) som en Agil utvecklingsmetod och den illustreras i figur 4. 



 

 
            12 

 
Figur 4: Illustration av XP. Källa: Dennis, Wixom & Roth, 2012 

 
Som syns klart i illustrationerna, så sker de kvarstående stegen enligt olikas strukturer beroende 

på valet av metodologi. När valet av metodologi och tillvägagångssätt är gjort förs utvecklingen 
vidare i livscykeln. 

3.1.2.2 Analysfasen 

Tidigt i analysfasen läggs en analysstrategi upp. Denna skall behandla de problem som finns med 

verksamhetens nuvarande system, och en plan på hur man kan åtgärda dessa p roblem i det nya 
systemet. När en analysstrategi finns påbörjas kravinsamlingen, för att ge en klar bild över vilka 
funktionella och icke-funktionella krav likväl som användarkrav och krav på hur systemet är 

byggt (Dennis et al., 2012). 
 
Då alla krav samlats in kan ett systemkoncept, en bild av hur systemet kan komma att se ut när 
det är klart, skapas. Detta koncept ska spegla de processer systemet ska klara av att utföra, samt 

vilken data som skall användas under dessa processer. För att enkelt kunna visa processer och 
data används process- och datamodellering, oftast i form av Data flow diagrams (DFD) och entity 

relationship diagrams (ERD). 
 
Processmodellering sker i olika lager. Det översta lagret kallas kontextlager och visar enbart de 

övergripande förhållanden som processer sker i. Efter det går det stegvis nedåt med start på nivå 
0, som visar grundläggande processer, vidare ned i nivå 1 och 2 för den mest komplexa processen 

i varje nivå(Dennis et al., 2012). Detta illustreras i figur 5. 
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Figur 5: Illustrerar processmodellering i form av DFD. Källa: Dennis, Wixom & Roth, 2012 
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Datamodellering med ERD, förklarar vilka informationshållare, som finns i systemet och hur de 
kan identifieras. Utöver identifierare innehåller varje informationshållare olika attribut, olika 

information om just den informationshållaren. ERD speglar även vilka förhållanden i form av 
samband, alltså vad som sker mellan, och i vilken kardinalitet olika informationshållare 
samspelar (Dennis et al., 2012). För att exemplifiera detta kan ett förhållande mellan två 

informationshållare vara att ett hus kan ha en ägare, men en ägare kan ha många hus. Där ägare 
och hus har varsin tabell med information om dem. 

 
Då systemkonceptet är klart läggs det samman med de dokument som skapades i planeringsfasen 

och projektplanen för att bilda en systemförfrågan. Denna förfrågan lyfts till projektsponsorn, 
företagsledningen och andra nyckelintressenter för att se om projektet fortfarande anses 

genomförbart, samt att företaget och projektledningen fortfarande är villiga att satsa på 
utvecklingen. Om förfrågan godkänns går utvecklingen vidare i livscykeln in i designsteget 
(Dennis et al., 2012). 

3.1.2.3 Designfasen 
Då designfasen påbörjas är det första viktiga valet hur designen av systemet skall ske. Ska det 

utvecklas in- house, på plats av företagets egna kodare och designers, ska det outsource:as eller är 
den bästa lösningen att köpa ett befintligt mjukvarupaket? Detta besvaras oftast genom att 

fördelar och nackdelar med det hela listas, om det är en kärnprocess för verksamheten som 
utvecklas är det väldigt sällan det inte sker in- house (Dennis et al., 2012).  
 
När valet är gjort kan designen av det faktiska systemet påbörjas. Först och främst behövs en 

arkitektur att grunda systemet i, det är det första som designas. Det finns fyra huvudpunkter när 
det kommer till arkitekturdesign, dessa är teknisk miljö, systemintegration, portabilitetskrav och 
underhållskrav. Där teknisk miljö är hur den teknik där systemet skall fungera är uppbyggd, är 

det klient-server anpassat eller är det helt baserat i molnteknologi? Detta är extremt viktigt för att 
systemet över huvud taget skall kunna fungera med resterande av företagets system. 

Systemintegration syftar till hur mycket systemet skall fungera tillsammans med andra system. 
Portabilitetskrav är de krav på att systemet skall fungera i fler miljöer än den tekniska miljö som 
undersökts. Slutligen menar underhållskrav hur ofta och länge systemet måste vara nere för 

underhåll, samt i vilka intervall det skall släppas nya versioner av systemet. Då 
arkitekturdesignen är klar är nästa steg att ta fram systemets användargränssnitt, detta med en 

grundläggande layout som är konsistent. Det är även viktigt att användargränssnittet är lätt att 
lära sig, är estetiskt tilltalande och klargör för användaren vart i systemet hen befinner sig samt 
vilken information hen ser på skärmen (Dennis et al., 2012). 

 
När arkitekturen och användargränssnittet finns är det den underliggande databasen som skall 
tillkomma. För att designa databasen används till stor del de ERD som skapades under 
analysfasen i samband med rådande förhållanden i den befintliga databasen hos verksamheten 

och den tekniska miljön. Det är onödigt att skapa en till tabell i den befintliga databasen, för 
något som redan finns där man istället kan lägga till nya attribut. Vid lagring av data är även 

filspecifikationer viktiga, filformat och filers utformning tas även ställning till under detta skede 
(Dennis et al., 2012). 
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Då den underliggande databasen är designad samt filspecifikationerna är fastställda är 

programdesignen nästa steg. Detta sker vanligtvis ur antingen ett topp-ner eller ett botten-upp 
perspektiv. Topp-ner utgår från att systemet först har en generell funktion, som sedan kan delas in 
i mindre subfunktioner och subprocesser, som i sin tur kan delas in i ännu mindre subfunktioner 

och subprocesser, tills dess att botten, med de mest grundläggande funktioner och processer, är 
nådd. Och botten-upp är rena motsatsen, att det första som undersöks är de grundläggande 

funktioner och processer och stegar upp emot den generella funktionen för systemet. Oavsett 
vilket perspektiv som appliceras används de DFD som skapades under analysprocessen 
tillsammans med de förutsättningar som finns med det nyskapade användargränssnittet, 

databasen och den tekniska miljön för att definiera programmets design (Dennis et al., 2012). 
 
Då dessa designscheman är skapade kvarstår endast att specificera de mjuk- och hårdvarukrav 
som ställs för att systemet ska kunna användas, och sammanfatta allt som skapats i designfasen 

till ett dokument Dennis, Wixom och Roth (2012) refererar till som en systemspecifikation. 
Därefter kan implementationsfasen initieras.  

3.1.2.4 Implementation 

Implementationsfasen är den fas som oftast får mest uppmärksamhet och tar längst tid i 

livscykeln. Då all design är klar är skall det faktiska systemets skapas i kod och levereras till 
företaget. Utöver att systemet kodas och testas skall det även installeras på plats och ses till att 
det fungerar. Även en supportplan läggs upp om företaget anser att vidare utveckling, buggfixar 

eller underhåll behövs (Dennis et al., 2012). 
 

3.2 E-infrastrukturer 

3.2.1 Definition av e-infrastrukturer 

Edwards et al (2007) menar att informationssystem historiskt endast varit lokala (inte geografiskt 
sett utan domänmässigt). De skapades inte för att anpassas till andras informationssystem och 

kommunikation blev problematisk. De menar dock att informationssystem mer och mer går mot 
ökad inter- organisatorisk kommunikation. 
 

E-infrastrukturer definieras av Hanseth och Lyytinen (2010) som: 
  
”a shared, open (and unbounded), heterogenous and evolving socio- technical  system (which 
we call installed base) consisting of a set of IT capabilities and their user, operations and design 

communities” 
 
Definitionen ovan visar på en ganska diffus bild av vad som ryms inom ramen av en e-
infrastruktur. Den är mer abstrakt än de traditionella systemens tydliga avgränsningar i 

funktionalitet och syfte. Hanseth och Lyytinen (2010) specificerar att e- infrastrukturer är de 
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kluster av system med inkluderade användare och standarder etc. som är sammankopplade och 

kommunicerar med varandra över olika tekniska medier. 

3.2.2 Installerad bas 

En av de största skillnaderna mellan traditionell systemutveckling och e-infrastrukturutveckling 
är att e- infrastrukturutveckling aldrig utgår från ett “blankt papper”. Det finns alltid en installerad 
bas att utgå ifrån vilken innefattar alla nuvarande förmågor och användar e- infrastrukturen, i 

nuläget, innehar (Hanseth & Lyytinen, 2010). 
 
En e- infrastruktur har inte samma bestämda funktionskrav, starttid och sluttid som ett traditionellt 
slutet system utan utvecklas hela tiden i och med att den installerade basen ökar i omfattning. De 

tillkommande delarna måste anpassas för att de ska fungera tillsammans med de standarder, 
tekniska artefakter och informationsstrukturer som redan finns och kan komma att finnas i 

framtiden (Hanseth & Lyytinen, 2010).  

3.2.3 Interoperabilitet 

Alla förmågor i en e- infrastruktur är inte homogena utan är skrivna med olika språk och har olika 

funktion. För att kunna kommunicera med varandra används olika horisontella standarder som av  
komponenterna appliceras. 

 
Dessa horisontella standarder möjliggör en uniform meddelandeväxling vilket innebär att de olika 

delarna i e- infrastrukturen förstår varandra trots sin inbördes heterogena natur. Ett vanligt 
förfarande är att kommunicera med hjälp av XML (Extensible Markup Language) (Eriksson & 
Goldkuhl, 2011). Detta märkspråk är inte bundet till en speciell plattform och dess struktur är 

lättläst och kan anpassas efter rådande behov.   
 
Även om märkspråket är detsamma betyder det inte att alla meddelanden följer samma struktur. 
Olika organisationer tillhandahåller olika utformningar på sina meddelanden och därför skapas 

gateways och adapters för att möjliggöra kommunikation med den egna delen av infrastrukturen. 
En gateway fungerar som en samlare av olika kommunicerande komponenter i e- infrastrukturen. 

Den tar input från flera olika källor, översätter och sätter samman denna input till en output som 
kan läsas och förstår av det egna systemet. En adapter översätter meddelanden med en viss 
struktur för att passa en komponent som förväntar sig meddelanden av annan struktur för att 

därmed tillåta kommunikation mellan dem (Eriksson & Goldkuhl, 2011). 
 
På detta sätt är ett av huvudsyftena att e-infrastrukturer skapar möjlighet till ny kommunikation 
mellan existerande system genom att följa horisontella standarder och skapa mellanhänder som 

kan översätta informationsmeddelanden. 
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3.2.4 E-infrastrukturers tillväxt 

E-infrastrukturer kan inte kontrolleras på samma sätt som traditionella system. Som tidigare 
nämnts ingår användarbasen i den installerade basen. Användarna är med andra ord en viktig och 

styrande del i e-infrastrukturens vägval (Hanseth & Lyytien, 2004). Säg att det finns en standard 
som två personer använder, denna standard är viktig och förenklar mycket för dessa två personer 
som använder den, det är på detta och endast detta sätt de kommunicerar. Värdet på standarden är 

stort för dessa två men i övrigt inte anmärkningsvärt. Säg att standarden istället används av 65% 
av landets befolkning, då är det utifrån denna standard som 65% av befolkningen kommunicerar 

vilket ger standarden och infrastrukturen ett enormt värde. Hur denna process sker och varför en 
standard tar över är inte helt enkelt att besvara, ibland är förklaringen enkel och ibland är den 
mångfacetterad. Hanseth och Lyytinen (2010) menar på att det handlar om snabbt skapa en stor 

användarbas. De kallar fenomenet nätverkseffekt vilket innebär att ju fler som nyttjar standarden 
desto högre blir dess värde och desto större är chansen att fler användare ansluter. En stor 

användarbas ökar även tryggheten för att standarden kommer vara en lyckad framtidssatsning. En 
implementering innebär oftast utgifter i tid och pengar och detta ger en vis låsning vid 
investering, det blir helt enkelt dyrt att byta. 

 
En e-infrastrukturs värde är med andra ord beroende av mängden användare som utnyttjar dess 
tjänster. 

3.3 Designmodell för E-infrastrukturer 

 
Det finns ett par olika designmodeller för e- infrastrukturer. Som med alla designmodeller är 
syftet att skapa en struktur för hur en utvecklare ska gå tillväga för att skapa goda förutsättningar 
för ett lyckat resultat. För traditionell systemutveckling finns många olika designmodeller, gamla 

har lagts på hyllan och nya tillkommer med jämna mellanrum (se kapitel 3.1). 
 
Hanseth och Lyytinen (2010) skapar en designmodell med två huvuddesignproblem som de 
sedan bryter ner i designprinciper och designregler. Det första designproblemet är 

igångsättningsproblemet som har som mål att skapa tilldragningselement som sätter igång den 
installerade basens tillväxt. Med detta menar de att man ska tillföra något till en befintlig bas där 
tillskottet ska fungera som en attraktor; något som skapar tillväxt för e- infrastrukturen. För detta 

designproblem förespråkar de tre designprinciper att tillämpa: “Designa initialt för 
användbarhet”, “Bygg på den existerande installerade basen” och “Expandera den installerade 

basen med övertygande värvningstaktik”. Det andra designproblemet är 
anpassningsbarhetsproblemet vilket har som mål att maximera anpassningsbarheten av systemet 
för att minimera risken för tekniska hinder vilka förhindrar kommunikation mellan system. För 

detta problem förespråkar de två designprinciper: “Gör IT-förmågan så enkel som möjligt” och 
“Modularisera informationsinfrastrukturen”.  

 
Dessa olika designprinciper redovisas nedan: 
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Designprincip 

 

Frågor att besvara Resultat 

 

Designa initialt för användbarhet 

 

 

Vilka är de viktigaste funktionerna 

för designen 

 

 

IT- kapabiliteten blir billigt och 

direkt användbart 

 

Bygg på den existerande 

installerade basen 

 

 

Vilka protokoll, standarder och 

tidigare existerande IT- möjligheter 

ska vi bygga på? 

 

 

Den existerande installerade basen 

tas hänsyn till och används 

 

Expandera den installerade basen 

med övertygande värvningstaktik 

 

Hur ska vi fort få en stor och 

expanderande användarbas? 

 

IT- kapabiliteten tas direkt i 

användning och användarbasen 

växer 

 

 

 

Tabell 1: Designprinciper för e-infrastrukturer, Hanseth & Lyytinen, 2010 

 

3.3.1 Designa initialt för användbarhet 

Med detta menar Hanseth & Lyytinen (2010) att det första att fokusera på är essentiell 
funktionalitet som direkt kan användas. Den måste kunna tilltala och skapa direkt nytta för de 

första användarna. Genom att inte, i ett första skede, lägga ner stora resurser på extensiv och 
avancerad funktionalitet, hålls kostnaderna nere. Detta leder i sin tur till lägre risk för nya 

användare eftersom det inte krävs stora investeringar för utvecklingen eller för upplärning av 
användare innan ett faktiskt behov kan ses. 

3.3.2 Bygg på den existerande installerade basen 

Hanseth & Lyytinen (2010) menar att det är viktigt att bygga vidare på det som redan finns. Att 
skapa nya support- infrastrukturer för den nya designen ökar markant kostnaden för lösningen. 

Support- infrastrukturer innefattar t.ex. transport- protokoll och service- standarder- och 
protokoll. Ett exempel på detta är en infrastruktur där olika delar behöver kommunicera över 
långa avstånd. Att uppfinna någon ny teknisk lösning för detta problem är enligt denna princip 

inte rekommenderat. Använd istället t.ex. TCP/IP eller UDP som redan är i bruk och redan 
används av de tänkta användarna.  

 
Separata services eller applikationer som behövs för den nya designen ska, enligt Hanseth & 

Lyytinen (2010) kopplas samman med hjälp av gateways och adaptrar. 
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3.3.3 Expandera den installerade basen med övertygande värvningstaktik 

När designen är redo att tas i bruk menar Hanseth & Lyytinen (2010) att det är viktigt att direkt 
skapa en kraftigt växande användarbas. Anledningen till detta nämns ovan och kallas the 

nätverkseffekt (se ordlista) vilket innebär att ju fler som ”hoppat på tåget” ju högre användar- 
tillväxt- hastighet kan förväntas. Detta för att högt användartal är kopplat till nyutvecklingens 
trovärdighet och värde på marknaden. Det är alltså designens användarbas och inte dess 

funktionalitet som ger den dess värde. Hanseth & Lyytinen (2010) menar att ny funktionalitet 
endast ska läggas till när det är absolut nödvändigt. Den existerande användarbasen måste även 

vara villiga att betala de nya funktionerna och utbildningen som krävs för dem vilket innebär att 
användarna ska önska den nya funktionaliteten. 
 
Designprincip 

 

Frågor att besvara Resultat 

 

Gör IT-förmågan så enkel som 

möjligt 

 

Hur skapar vi funktionaliteten utan 

att göra den för komplex?  

 

IT- kapabiliteten är enkel att 

vidareutveckla och ändra på 

samtidigt som den är lätt att 

använda 

 

 

Modularisera informations- 

infrastrukturen 

 

Hur möjliggör vi modulisering av 

e- infrastrukturen?  

 

IT- kapabiliteter blir egna moduler 

som är lätta att återanvända och 

utveckla var för sig 

 

 
Tabell 2: Designprinciper för e-infrastrukturer, Hanseth & Lyytinen, 2010 

3.3.4 Gör IT-förmågan så enkel som möjligt 

Hanseth & Lyytinen (2010) menar att det är viktigt att göra designen enkel. Det är enklare att 

ändra på något som är lätt att förstå sig på än något som är komplext. För att uppnå det menar de 
att designern ska använda enkapsulering, simpla protokoll och funktionsabstraktion. Med 
enkapsulering menas att dela upp delar av designen som troligen kommer genomgå kontinuerlig 

förändring från de delar som sällan kommer behöva ändras. På detta sätt behöver en ändring i 
någon del av designen inte påverka kod alla andra delar. 

3.3.5 Modularisera informations- infrastrukturen 

Hanseth & Lyytinen (2010) menar att designen ska delas upp i applikation-, transport- och 
service- lager. Olika delars information och funktioner ska gömmas och endast det som ska 

kunna kommuniceras med andra delar ska vara publikt. Detta för att hålla kopplingarna lösa 
(loose coupling) och tillåta enkel vidareutveckling. För att sammankoppla olika delar (från olika 
lager eller olika versioner inom lager) ska gateways skapas som kan tolka information och 

presentera den så att andra delar kan förstå vad som kommuniceras. 
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3.4 Förhandsvillkor vid e-infrastrukturutveckling  

 
Eriksson och Goldkuhl (2013) diskuterar kring vad som måste beaktas vid planeringsstadiet av 

utveckling av e- infrastrukturer. Eftersom e- infrastrukturutveckling alltid är en vidareutveckling 
eller nyutveckling på något som redan existerar menar de att det är viktigt att analysera vilka 
förutsättningar som finns innan beslut om framtidens utveckling kan ske. 

 
Eriksson och Goldkuhl (2013) genomförde en fallstudie på e- infrastrukturutveckling inom 

offentlig sektor. Utifrån resultatet från denna skapades en modell med tre faser som tillsammans 
beskriver utvecklingen av en e-infrastruktur. Dessa tre faser kallas deliberation stage 
(övervägande- fas), design stage (design- fas) och operational stage (operativ fas). Även om just 

denna undersökning är utförd med en fallstudie för utveckling inom offentlig sektor anser vi att 
resultatet även är intressant för utveckling inom andra sektorer eftersom offentlig sektor inte helt 

skiljer sig från privat sektor. 
 
Vi kommer fokusera på det första steget; övervägande- fasen eftersom den fasen av utvecklingen 

inte behandlas i Hanseth och Lyytinens (2010) designmodell men enligt Eriksson och Goldkuhl 
(2013) är relevant inom e-infrastrukturutveckling. 

 

3.4.1 Övervägande- fasen 

I övervägande- fasen undersöks hur aktörer inom organisationer. som påverkas och kan 
inkluderas på något sätt i designen, ser på den tänkta designen. Eriksson och Goldkuhl (2013) 

menar att det är viktigt att överväga och undersöka om de tänkta ingående organisationerna vill 
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och kan delta i designen på det sätt som utvecklarna tänkt. För varje tänkt extern aktör undersöks 

ett antal förhandsvillkor som på olika sätt påverkar designens möjlighet att bli realitet med lyckat 
resultat. Dessa förhandsvillkor är, enligt Ericsson och Goldkuhl (2013): 

 

 Juridiska 

 Organisatoriska 

 Ekonomiska 

 Redan existerande e- infrastruktur (installed base), indelad i underkategorierna: tekniska-, 
informationella- och kontraktuella förhandsvillkor. 

 
Resultatet från undersökning utifrån dessa kategorier hos ingående aktörer ger utveck larna svar 

på huruvida designfasen ska inledas eller ej. Om övervägande- fasen ger utslag om att det 
kommer uppstå slitningar kan beslut tas om att inte gå vidare (fig 1). Nedan beskrivs de olika 

kategorierna av förhandsvillkor. 

3.4.1.1 Juridiska förhandsvillkor 

Juridiska förhandsvillkor inkluderar de lagar och förordningar som måste följas av e-
infrastrukturen och den information som ska förmedlas. Ericsson och Goldkuhl (2013) menar att 
det finns möjlighet att tolka lagar och förordningar på olika sätt. I fallstudien som de behandlar 

upptäcktes att projektgruppen hade tagit för givet att information skulle förmedlas direkt, med 
andra ord utan någon manuell hantering av mellanhanden. Detta var, när aktörer inom de olika 

organisationerna tillfrågades, inte givet. Direkt tillgång hade tolkats på olika sätt av de olika 
aktörerna och de såg juridiska hinder med att tillåta det. Det gäller alltså att i övervägande- fasen 
undersöka vilka juridiska hinder som kan uppkomma och om den tänkta designen kan 

genomföras utan att bryta mot befintliga lagar och förordningar. 

3.4.1.2 Organisatoriska förhandsvillkor 

Med organisatoriska förhandsvillkor menas huruvida organisationerna som ska ingå i e-
infrastrukturen är anpassade och inställda till e-infrastrukturen. Om en organisation ser sig som 

självständig och reserverad gentemot samarbete med andra organisationer kan det skapa problem 
för en e-infrastrukturutveckling som i stor mån utgår från att kommunicera och dela information 

med andra. Traditionellt har många stora verksamheter och organisationer utvecklat sin IT- 
struktur intra- organisationellt utan att anpassa sig till externa parter. Detta är något som håller på 
att förändras och behovet av att kommunicera mellan organisationer ökar. Dock finns fortfarande 

den gamla mentaliteten ofta kvar och kompetensen för att anpassa system för nätverkande är ofta 
liten (Eriksson & Goldkuhl, 2013). 

3.4.1.3 Ekonomiska förhandsvillkor 
Ekonomiska förhandsvillkor innebär, precis som det låter, de ekonomiska aspekterna med e-

infrastrukturutvecklingen. Om ekonomiska fördelar med utvecklingen kan påvisas underlättas 
dess motivering. All utveckling kostar pengar och därför måste en framtida ekonomisk vinning 
påvisas. Traditionellt beräknas den ekonomiska vinsten för en ny IT- satsning endast intra- 

organisationellt. Utgifterna för satsningen vägs mot vinsten för den egna organisationen. 
Eftersom en e- infrastruktur kräver samarbete mellan flera olika organisationer är det svårt att 

applicera denna modell på en e-infrastrukturutveckling. De parter som till största del kommer 
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vara mottagare av information kommer också vara de som kan se den största ekonomiska vinsten. 

Med andra ord är det då svårt att motivera de parter som till största del kommer tillhandahålla 
information. Risken är stor att de kommer se att vinsten med IT- satsningen inte kommer 

överväga den kostnad som e- infrastrukturutvecklingen innebär. Ekonomiskt framstår det som en 
dålig investering (Eriksson & Goldkuhl, 2013). 

3.4.1.4 Tekniska-, informationella- och kontraktuella förhandsvillkor 

Tillsammans bildar dessa förhandsvillkor för den, i organisationen, redan existerande e-

infrastrukturen; den installerade basen. Som tidigare beskrivits i designmodellen för e-
infrastrukturer ska den nya utvecklingen bygga på det som redan finns. Det är därför viktigt, 
enligt Eriksson och Goldkuhl (2013) att undersöka vilka förhandsvillkor som där finns. 

 
De tekniska förhandsvillkoren innefattar de standardiserade möjligheter som organisationen i 

dagsläget har i sin IT- lösning för kommunikation och säkerhet. Här menar Eriksson och 
Goldkuhl (2013) att existerande sådana innebär en positiv möjlighet för utveckling av 
infrastrukturen. Om det däremot inte finns några tidigare erfarenheter eller tekniska möjligheter i 

organisationen för direkttillgång av informations- kommunikation eller implementation av 
mjukvara för desamma innebär det hinder för utvecklingen. 
 

I informationella förhandsvillkor inkluderas organisationens lagrade informationsutformning. 
Eriksson och Goldkuhl (2013) pekar specifikt på identifierarnas standardisering och utformning. 

Med identifierare menar de hur olika delar av informationen identifieras i databaser eller annan 
lagringsform. Standardisering och utformning av identifierare är viktigt för att undvika problem 
när data ska refereras (Eriksson & Ågerfalk, 2010). Om information kan refereras på ett effektivt 

och utan problem och vara tillgänglig genom den installerade basen innebär det en positiv 
möjlighet för den tänkta vidareutvecklingen av e- infrastrukturen. Om informationen och 

metadatan däremot är strukturerad på ett rörigt vis utgör det ett hinder (Eriksson & Goldkuhl, 
2013). 
 

I kontraktuella förhandsvillkor undersöks vilken typ av kontrakt som den installerade basen 
består av. Om den tidigare infrastrukturen t.ex. är uppbyggd av IT- artefakter som klassas som 

öppen källkod är det lättare i en vidareutveckling att få tillgång till-, och ändra/lägga till 
funktionalitet som behövs. IT- artefakter som däremot klassas stängd källkod, bundna till IT- 
företag innebär hinder för e- infrastrukturutvecklingen eftersom de ofta inte tillåter ändringar i 

källkoden av utomstående part. 
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4 Gränsfallssystem 

4.1 Existerar gränsfallssystem?  

Hela denna studie utgår från att det finns en typ av system som inte passar inom ramen för vare 

sig traditionell systemutveckling eller e- infrastrukturutveckling. Om dessa inte existerar finns det 
inte någon relevans i att skapa en designmodell anpassad för dessa.  

 
Detta kapitel undersöker därför om det finns ett behov av ett gränsfallssystem; ett system som har 
egenskaper liknande både de som återfinns inom traditionella system och e-infrastrukturer.  

 
För att undersöka existensen av gränsfallssystem används den teoretiska utgångspunkt som ovan 

beskrivits. Där kan ses att två huvudtyper av system utvecklas; traditionella system och e-
infrastrukturer. Definitionen för de båda och designmodellernas utformning, med designproblem, 
designprinciper och designregler visar på olika egenskaper som beaktas särskilt i utveckling för 

respektive systemtyp.  
 

Utifrån detta kan egenskaper delas upp i kategorier som t.ex. hur systemets kravspecifikation ser 
ut, hur dess omfattning specificeras och hur dess syfte specificeras. Ett gränsfallssystems alla 
egenskaper skulle inte falla direkt under ramen för endast en av dessa utan ärva en del egenskaper 

från traditionella system och en del från e- infrastrukturer. Om det finns system av denna karaktär 
kan en teoretisk hypotes ställas att gränsfallssystem existerar. 

 
Nedan presenteras en tabell där olika kategorier av egenskaper ses per rad och hur de ser ut för de 
olika typerna av system. Observera att det gränsfallssystem som definieras nedan är teoretiskt 

framtaget genom att finna hur egenskaperna inom de olika kategorierna för ett system skulle se ut 
i ett gränsland mellan traditionella system och e-infrastruktur. 
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Traditionellt system 

 

 

Gränsfallssystem 

 

E-infrastruktur 

 

Kravspecifikation 

 

Tydlig kravspecifikation 

 

En viss kravspecifikation 

men med stor möjlighet 

till vidare evolution 

 

Kravspecifikation på 

tillägget till den 

installerade basen 

 

Systemets omfångs- 

utveckling 

  

 

En tydligt start och slut 

för systemets omfång 

 

En start och ofta ett 

otydligt slut 

 

En start men inget 

definierat slut 

 

Systemets syfte 

 

Utvecklat för ett specifikt 

syfte 

 

 

Ett tydligt första syfte 

men med möjlighet till 

fler och nya syften 

 

 

Utvecklat för ett syfte 

men med uppgift att i 

framtiden fylla nya syften 

 

Systemets anpassnings- 

barhet 

 

Anpassat till den interna 

organisationen och interna 

befintliga system och 

standarder 

 

 

 

Anpassad efter globala 

och interna standarder för 

att i viss mån inte drabbas 

av 

inkompatibalitetsproblem 

 

Anpassade till globala och 

interna standarder för att i 

framtiden inte låsas av 

inkompatibalitetsproblem 

 

Tabell 3: Visar skillnader i egenskaper mellan gränsfalls- , traditionella system och e-infrastrukturer 

4.1.1 Kravspecifikation 

Denna kategori syftar på vilka krav på funktionalitet som direkt ställs på systemet vid 

utvecklingens början. Vid traditionell systemutveckling författas en ofta en tydlig 
kravspecifikation vari hela systemets omfattning och funktionalitet finns att läsa. Detta är inte 
helt sant; särskilt agil systemutveckling är anpassad för att göra det möjligt att byta riktning i 

utvecklingsprocessen eller lägga till nya funktioner till kravspecifikationen. Vid 
systemutvecklingens start är dock meningen att kravspecifikationen ska täcka systemets tänkta 

funktionalitetsbehov (Dennis et al., 2012). 
 
Inom e-infrastrukturutveckling läggs ny funktionalitet till i den installerade basen och kraven för 
denna specificeras. Den nya funktionalitetens gräns är dock inte tänkt att vara e-infrastrukturens 

gräns. Istället ses den som en ny gren av funktionalitet på ett kontinuerligt växande träd av IT- 
möjligheter (Hanseth & Lyytinen, 2010). 
 
Det finns alltså en skillnad mellan dessa två, vad gäller kravspecifikationens betydelse. För 

traditionella system är den, vid systemutvecklingsstarten, en förteckning över vad som ska vara 
möjligt att utföra med systemet som helhet (Dennis et al., 2012) medan kravspecifikationen för e-
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infrastrukturer förtecknar det tillägg av funktionalitet som läggs till i e-infrastrukturen (Hanseth 

& Lyytinen, 2010).  
 
Ett gränsfallssystem, som är en blandning av dessa två typer, har en kravspecifikation vilken vid 
utvecklingens start beskriver systemets initiala funktionalitet, aldrig dess kompletta funktionalitet 

som i traditionella system. Detta för att ett gränsfallssystem liknar e- infrastrukturer; de förväntas 
kontinuerligt växa. Till skillnad från en e-infrastruktur växer dock ett gränsfallssystem på ett sätt 

som går att kontrollera; de tillägg som kommer ske, läggs till och implementeras av utvecklaren. 
E- infrastrukturer växer oftast mer okontrollerat och tillägg kan ske i delar av infrastrukturen utan 
att andra tillfrågas eller påverkas. 

4.1.2 Systemets omfångsutveckling 

Denna kategori syftar till det omfång systemet har, alltså bredden av ramen för systemet och hur 

detta omfång utvecklas med projektets gång. Hos de traditionella systemen finns en tydlig start 
och slut för detta omfång. Systemet skapas för att innehålla specifika processer och lösa specifika 
problem, hos ett företag eller en verksamhet (Dennis et al., 2012). 

 
Hos e- infrastrukturer är enbart omfånget vid starten känt. Det ska till en början kunna göra en 

viss process eller tillhandahålla viss information. Men då e-infrastrukturer enligt Hasneth och 
Lyytinen (2010) använder sig av nätverkseffekt ansluter sig fler användare till e- infrastrukturen 

och nya behov bildas som måste tillfredsställas. Därav kan omfånget ständigt utökas. 
 
Vid utvecklingens start finns en klar startpunkt för gränsfallssystems omfång. De ska kunna 
utföra en process, men inte nödvändigtvis hos ett specifikt företag eller just en verksamhet. Då 

även gränsfallsystem tillämpar nätverkseffekt innebär detta att användarna på de olika platser 
systemet kan tillämpas har en stor inverkan på hur omfånget utvecklas. Detta medför att ett 
gränsfallssystem som till grunden är densamma kan ha helt olika specifikationer senare i 

utvecklingsstadiet, helt beroende på hur dess lokala användare tillämpar det. Till skillnad från de 
vis som e-infrastrukturers omfång utvecklas anses vidare omfångstillägg till ett gränsfallssystem 

ha ett stort krav på relevans till hur det ursprungliga omfånget används i den miljö systemet 
utvecklas i. 

4.1.3 Systemets syfte 

Denna kategori syftar till det syfte systemet skall fylla, alltså varför systemet behövs och kommer 
byggas. För traditionella system finns det vid utvecklingen ett specifikt syfte. Systemet skapas för 

att effektivisera, förbättra eller möjliggöra en process (Dennis et al., 2012). Och kan som beskrivs 
i avsnittet om traditionell systemutveckling liknas vid processen för byggnationer av hus. 
 

Som tidigare nämnts ingår användarbasen i den installerade basen för e- infrastrukturer, och spelar 
en stor roll för vägval som görs i utvecklingen (Hanseth & Lyttinen, 2004). Till en början kan 
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finnas ett syfte med utvecklingen, men att det övergripande syftet att kunna anpassas och fylla 

nya syften i framtiden baserat på användarbasen också finns (Hanseth & Lyttinen, 20120) . 
 

För gränsfallssystemen finns det likt i de traditionella systemen ett specifikt syfte i början av 
utvecklingsprocessen. Då detta syfte är uppnått och användare tagit del av systemet kan deras 
åsikter och tankar, tillsammans med utvecklingen av den tekniska miljö systemet agerar i, skapa 

möjlighet för nya syften och funktioner för systemet. Skillnaden mellan gränsfallssystem och e- 
infrastrukturer är att utvecklare och beställare hela tiden bestämmer när syftet ska ändras, inom e- 

infrastrukturer är detta mycket svårt att kontrollera  eftersom det inte finns en ägare för hela 
infrastrukturen (Hanseth & Lyytinen, 2004). 

4.1.4 Systemets anpassningsbarhet 

Denna kategori av egenskaper undersöker hur systemets anpassningsbarhet för kommunikation 
med andra system och förberedelse för framtida eventuella tillägg hanteras i 

utvecklingsprocessen.  
 
Ett traditionellt system utgår generellt från att systemet klarar sig självt inom sin ram och är inte 
beroende av att kunna kommunicera med andra system. Därför behöver endast systemet anpassas 

för att vara kompatibelt med sig självt. Detta är en grov generalisering av verkligheten och 
dagens organisationers system kommunicerar i allt större grad med varandra (Edwards et al, 
2007). 

 
I en e-infrastruktur förutsätts att det nyutvecklade tillägget har möjlighet att kommunicera med de 

andra ingående delarna vilket ställer stora krav på att följa de standarder och protokoll som 
appliceras av infrastrukturen och tillhandahålla de gateways och adapters som krävs (Edwards et 

al, 2007). 
 
Ett gränsfallssystem är byggt för att utvecklas utan att veta det exakta målet. Därför måste det, 
precis som e- infrastrukturer, följa de standarder och protokoll som krävs för att vara kompatibelt 

med framtidens eventuella kommunikation med andra system och tillägg av nya funktioner. Det 
som skiljer från e-infrastrukturer är att gränsfallssystem inte är helt beroende av 
anpassningsbarhet. De har en systemägare som kan bestämma vad systemet ska kunna anpassas 

till. 

4.2 Vad är ett gränsfallssystem rent praktiskt? 

Ovan presenteras ett gränsfallssystem, vilka egenskaper ett sådant har och hur det skiljer sig från 
traditionella system och e-infrastrukturer. För att applicera designmodellen som nedan kommer 
presenteras är det dock nödvändigt att beskriva hur dessa känns igen mer praktiskt. Ett tydligt 

tecken på att systemet i fråga är ett gränsfallssystem är dess användningsområde och visio nen. 
Gränsfallssystem har stor teoretisk potential, både för de första funktionerna och för framtida 

funktioner. Däremot är det ofta osäkert om de praktiskt kommer motsvara förväntningarna vid en 
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implementering. Ett gränsfallssystem är inte en organisations kärn- system (t.ex. ekonomisystem 

på bank) utan istället en möjlighet för ny IT- tjänst (t.ex. kompletterande mobilapplikation) eller 
förenkling av en befintlig lösning. 
 
Ett gränsfallssystem är alltså ett system som organisationen gör en satsning på utan att vara säkra 

på resultatet (om det kommer användas). Det har därför en viss kravspecifikation vid 
utvecklingsstarten, en bestämd start men obestämt slut, ett tydligt första syfte (som kan komma 

att modifieras i framtiden) och är byggt för att vara väldigt anpassningsbart. 
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5 Förslag på designmodell för gränsfallssystem 

Nedan beskrivs vårt förslag på designmodell för ett gränsfallssystem. Modellen är framtagen 

utifrån, enligt oss, relevanta delar från designmodeller för traditionella system och e-
infrastrukturer. Först beskrivs vår modell i tabellform, sedan förklaras stegen i löpande text och 
sist motiveras existensen av varje steg. 

5.1 Designmodell i tabellform 

 
Stegnamn Designproblem Resultat 

 

 Planering 

 

Varför ska systemet skapas? 

 

Vilken installerad bas finns? 

 

Vilka grundförutsättningar finns? 

 

Teknisk och Informationsmässig analys  

 

Ekonomisk genomförbarhets analys  

 

Organisatorisk genomförbarhets analys  

 

Juridiska och kontraktuella 

förhandsvillkor. 

 

 Analys 

 

Vilka är de viktigaste funktionerna för det 

tänkta systemet? 

 

Vilka tillägg ska göras till den installerade 

basen? 

 

Vilka är systemets första användare? 

 

Vilken vision finns med systemet? 

 

 

Tydligt prioriterad kravspecifikation 

 

Systemkoncept 

 

Standarder- och protokoll som ska 

användas 

 

Initialanvändarbeskrivning 

 

 Design 

 

Hur ska de viktigaste funktionerna skapas? 

 

Hur ska systemdesignen skapa möjlighet för 

vidareutveckling? 

 

Hur ska designen tillfredsställa aktuella 

tänkta användare? 

 

 

Systemmodell för aktuell 

utvecklingsiteration 

 

Standard för modularisering 

 

 

 Implementering 

 

Hur ska de aktuella funktionerna 

implementeras  

 

Hur ska implementeringen generera en 

användartillväxt? 

 

Implementerat system 

 

Möjlighet för vidareutveckling med 

start från Analys 
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Marknadsföringsplan? 

 

 

 Utvärdering 

 

Uppfylldes de krav som ställdes för 

iterationen? 

 

Kräver användarna och den expanderande 

användarbasen nya funktioner? 

 

Använder de tänkta användarna systemet? 

 

 

Användartillväxtkalkyl 

 

Återkoppling användare 

 

Återkoppling kund 

 

Beslut om ny iteration 

 

Tabell 4: Designmodell för gränsfallssystem 

5.2 Beskrivning av designproblem 

Tanken är att designmodellen ska appliceras på gränsfallssystem, där enbart ett fåtal krav är 
kända när utvecklingen av systemet påbörjas. Kraven ska få växa fram med tiden, anpassas efter 

systemets användare och deras behov. Givet att kraven är okända, anses linjära tillvägagångssätt 
som vattenfallsmetoden eller den livscykel som presenteras av Dennis, Wixom & Roth (2012) 

vara föråldrat, men elementen från delar av livscykeln ses fortfarande som relevant. Vilket leder 
designmodellen till det agila utvecklingsområdet. Modellen kan tyckas likna Scrum, som är det 
främst förekommande agila utvecklingsprocessen, men har den huvudsakliga skillnade n att 

systemets slutgiltiga form inte är känd vid projektstart. (Martin Jönsson, 2013) (Dennis  et al., 
2012) 

 
Designmodellen har delats upp i fem huvuddelar som upprepas tills det att användarna och 
kunden är nöjda med systemet. Nedan listas dessa steg samt de frågor som är tänkta att besvaras i 

stegen. 
 

 Planering - Varför behövs systemet? Vilken installerad bas finns? Vilka grund- 
förutsättningar finns? 

 

 Analys - Vilka är de viktigaste funktionerna? Vad måste läggas till på den installerade 

basen? Vilka är systemets första användare? Vilken vision finns för systemet? 
 

 Design - Hur ska de viktigaste funktionerna skapas? Hur ska designen möjliggöra 

vidareutveckling? Hur ska designen tillfredsställa aktuella användare? 
 

 Implementering - Hur ska de aktuella funktionerna implementeras? Hur ska 
implementeringen generera en användartillväxt? 

 

 Utvärdering - Uppfylldes de krav som ställdes för iterationen? Kräver användarna och 

den expanderande användarbasen nya funktioner? Är det de tänkta användarna som 
använder systemet? 
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5.2.1 Planering 

 
Designproblem Designprinciper Designregler 

 

Varför ska systemet skapas? 

 

 

Systemet ska fylla ett konkret syfte 

 

Ta reda på systemets syfte 

 

Vilken installerad bas finns? 

 

Undersök den installerade basen 

 

Ta reda på vilken installerad bas 

som finns och anpassa 

nyutvecklingen till denna 

 

 

Vilka grundförutsättningar finns? 

 

 

Grundförutsättnings- och 

genomförande analys 

 

Utforska vilka juridiska och 

ekonomiska grundförutsättningar 

som existerar. 

Genomför en ekonomisk, 

organisatorisk och teknisk 

genomförande analys med hänsyn 

till tidigare steg 
 

Tabell 5: Designmodell för gränsfallssystem; planering 

 

Det första som görs vid en ny iteration eller ett nytt projekt är en planering, vilket innebär 
följande: 

 
Systemets syfte skall fastställas - finns inget syfte behövs inte systemet. 
Den installerade basen skall identifieras - vad finns redan som går  att- och bör nyttjas?  

Grundförutsättningarna och genomförbarheten skall undersökas. 
 

För att besvara dessa frågor görs en teknik- och informationsanalys, en ekonomisk 
genomförbarhetsanalys, en organisatorisk genomförbarhetsanalys samt en analys av juridiska och 
kontraktuella grundförutsättningar. 

 
Teknik- och informationsanalysen skall fungera som en bredare version av en teknisk 

genomförbarhetsanalys, då Dennis, Wixom & Roths (2012) “Technical Feasability analysis” 
bedömdes av oss som för vag för denna typ av system. Mer teknisk och informationsmässig 
information behövs än igenkännande av systemtypen och dess kompabilitet med företaget. 

Installerad bas, befintliga strukturer, databaser, vad som lagras, vad som inte lagras, vad som 
måste lagras, information som saknas och olika tekniker som används i den installerade basen 

skall undersökas och analyseras. 
 
Ekonomisk genomförbarhetsanalys skall åskådliggöra det ekonomiska värdet för systemet, 

genom att visa utvecklingskostnader, driftskostnader, vinster samt immateriella vinster och 
kostnader. 
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Organisatorisk genomförbarhetsanalys skall åskådliggöra och klargöra vilka intressenter som 

finns samt de effekter systemet har på organisationen. Vilka som är tänkta att använda systemet, 
varför och vilken effekt de kommer ha på användarna. 

 
De juridiska och kontraktuella grundförutsättningarna lokaliseras via studier av relevanta lagar 
och kontrakt. Vilka lagar är aktuella? Vad är juridiskt extra viktigt att komma ihåg under 

utvecklingen? Varför är det viktigt? 
 

När detta är gjort avslutas planeringsstadiet i ett möte med projektansvarige, och de nödvändiga 
beslutstagarna hos företaget för att besluta om projektet skall gå vidare och utvecklas eller om det 
inte är aktuellt under de förutsättningarna som finns. 

 
Detta steg med dess tillhörande designprinciper krävs för att undersöka vilka förutsättningar som 

måste beaktas innan utvecklingsprocessen kan gå in i nästa steg, samt göra en bedömning 
huruvida utvecklingen av systemet är genomförbar. Vi har sett att gränsfalls- systemutveckling, 
precis som utveckling inom e- infrastrukturer, inte börjar utan någon installerad bas. Det finns 

alltid befintliga faktorer som måste tas hänsyn till och det är utifrån den som det nya systemet ska 
designas. 

 
Därför behövs designprinciper som tar detta med i beräkningen och det är hämtat från Hanseth 
och Lyytinens (2010) designmodell eftersom den installerade basen är essentiell inom e-

infrastrukturutveckling.  
 

Genom att lägga till förhandsvillkorsundersökningarna från Eriksson och Goldkuhl (2013), 
tillsammans med genomförbarhetsanalysen Dennis, Wixom och Roth (2012) presenterar, skapas 
god dokumentation som kan ligga till grund för beslut om utvecklingen ska gå vidare eller 

avbrytas. 
 

Detta är viktigt vid gränsfallssystemutveckling just eftersom de inte börjar med ett ”blankt 
papper” i en organisation utan tidigare IT-system. Som påvisas i kap 3.4 för detta med sig 
problem som måste tas med i beräkningarna. Det måste även framgå till kunden huruvida 

systemet på något vis kommer vara lönsamt, ur ett ekonomiskt eller organisatoriskt perspektiv. 
 

Slutligen finns designprincipen om att systemets syfte måste konkretiseras. Ett gränsfallssystem 
ska ha ett litet, väldigt specifikt syfte och i början endast leva upp till detta syfte. Utökningar av 
syftet sker först när ett behov från kund och användare kan påvisas. Det måste alltså finnas ett 

behov hos den tänkta användargruppen av ett system vars syfte beslutas i denna fas. 
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5.2.2 Analys 

 
Designproblem Designprinciper Designregler 

 

Vilka är de viktigaste funktionerna 

för det tänkta systemet? 

 

 

Fokusera på de viktigaste 

funktionerna 

 

Ta reda på vilka funktioner kunden 

kräver av systemet. 

Prioritera funktionerna. 

Välj ut de absolut viktigaste 

funktionerna. 

 

 

Vilka tillägg ska göras till den 

installerade basen? 

 

 

Lägg till nödvändiga standarder och 

protokoll till den installerade basen 

 

Undersök vilka standarder och 

protokoll som lämpar sig för de 

tänkta funktionerna. 

 

 

Vilka är systemets första 

användare? 

 

 

Designa systemet för en liten initial 

grupp 

 

Undersök vilka som kommer vara 

systemets första användare. 

Sammanställ en kort beskrivning av 

dessa användare. 

 

Vilken vision finns med systemet? 

 

 

Skapa en vision för systemet 

 

Ta reda på hur kunden vill att 

systemet ska användas på sikt. 
 

Tabell 6: Designmodell för gränsfallssystem; analys 

Då projektet godkänts påbörjas analysfasen där systemkoncept, användare och tekniska 

förutsättningar analyseras mer grundligt än i planeringsstadiet. 
 

Tillsammans med kunden tas ett systemkoncept fram, en grundläggande beskrivning av de 
önskemål och förhoppningar som finns på systemet, samt vad det förväntas kunna lösa. När 
systemkonceptet är färdigt skriver beställaren en prioriterad kravlista som sedan ses över av 

systemutvecklarna. Tillsammans med kunden bestäms vilka funktioner som ska implementeras i 
första systemversionen. 

 
Med hänvisning till studien av den installerade basen, samt undersökning av liknande system, tas 
en lista av standarder och protokoll fram för att underlätta systemutvecklingen och hålla en hög 

standardiseringsgrad för underlättande av vidareutveckling. 
 

Slutligen i analysfasen skall en initialanvändarbeskrivning skapas. Även denna i samband med 
kunden, då kunden anses vara experter på sina användare. Här skall målgruppen definieras för att 
designval ska kunna göras mer effektivt. 

 
Detta steg krävs för att klargöra vad som ska designas och vad som, utifrån de tänkta användarna, 

bör tänkas på vad gäller användbarhet. Även i detta steg används designprinciper från både 
traditionell systemutveckling och e-infrastrukturutveckling.  
 



 

 
            33 

Från traditionell systemutveckling hämtas en designprincip för prioritering av krav. Den behövs 

för att bryta ut de, för kunden, väsentligaste funktionerna ur den totala listan av önskemål. De 
funktionerna ska sedan tillsammans skapa systemets första version.  

 
Detta går i linje med vad som undersöks i planeringsfasen eftersom ett gränsfallssystem ska starta 
med endast ett fåtal mycket användbara funktioner. För att generera användare med få funktioner 

måste dessa vara mycket väl genomtänkta. En funktion som ingen någonsin använder tjänar inget 
egentligt syfte. 

 
Från e-infrastrukturutvecklingen kommer nästa designprincip som pekar på vikten av att 
analysera vad som bör läggas till i och återanvändas av den installerade basen (Hanseth & 

Lyytinen, 2010). Även om nyutvecklingen ska anpassas efter de befintliga protokoll, teknik och 
standarder som finns kan det finnas motiv att lägga till nya och det är detta som undersöks här. 

 
I detta steg undersöks även hur systemet ska designas för att riktas till den tänkta initiala gruppen 
av användare. Här används designregler från både e- infrastrukturutveckling och traditionell 

systemutveckling. Båda påvisar vikten av att utveckla med användarna i fokus (Dennis  et al., 
2012)(Hanseth & Lyytinen, 2010) även om gränsfallssystemutveckling riktar sig till en första 

ofta relativt homogen användargrupp. 
 
Analysfasen avslutas med en kort beskrivning av systemets vision. Även om ett 

gränsfallssystems framtid till största del är styrt av användarnas och kundens faktiska behov kan 
en visionsbeskrivning hjälpa utvecklarna att förbereda för att visionen ska kunna bli verklighet. 
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5.2.3 Design 

 
Designproblem Designprinciper Designregler 

 

Hur ska de viktigaste funktionerna 

skapas? 

 

Designa för direkt användbarhet, 

utgå från installerad bas. 

 

Modellera systemets struktur och 

struktur för installerad bas. 

 

Undvik att skriva funktioner som 

kan återanvändas från den 

installerade basen. 

 

Lägg till den funktionalitet som 

saknas. 

 

Skapa gateways i mån av behov. 

 

 

Hur ska systemdesignen skapa 

möjlighet för vidareutveckling? 

 

Gör den organisatoriska IT-

kapabiliteten simpel att förstå, 

modularisera 

informationsinfrastrukturen 

 

Använd de standarder och protokoll 

som finns i infrastrukturen. 

 

Skriv välstrukturerad- och 

modulariserad kod. 

 

Använd inkapsling, 

funktionsabstraktion och 

interfaceprotokoll. 

 

 

Hur ska designen tillfredsställa 

aktuella tänkta användare? 

 

 

Se till att systemet inte är beroende 

av en viss användarbas för att vara 

användbart 

 

Designa funktioner så att de första 

användarna har direkt nytta av 

funktionerna. 

 

Gör funktioner enkla att använda. 

 
 

Tabell 7: Designmodell för gränsfallssystem; design 

 

I designfasen skapas all underliggande design för det system som skall tillverkas, i form av 
modeller och processkartor. Dessa modeller och kartor skall tillsammans med en på funktions- 

och processnivå fördjupad kunskap av den installerade basen underlätta och se till att systemet 
kan byggas till den installerade basen på ett lämpligt sätt, där standarder följs och ingen 
funktionalitet kodas dubbelt. 

 
Utöver den underliggande designen sätts standarder för hur kod skall skrivas för att underlätta 

vidareutveckling. Det är viktigt att koden är väl strukturerad och kommenterad för att även andra 
utvecklare än initialutvecklarna ska kunna läsa och förstå vad som sker. Utöver en strukturerad 
och kommenterad kod tillämpas enkapsulering och funktionsabstraktion (Hanseth och Lyytinen, 

2010). 
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Slutligen skall även de initiala processer och funktioner som skall kodas designas. Här tillämpas, 
liksom i e- infrastrukturs utveckling, design för direkt användbarhet. Vilket innebär att vid den 

första iterationen skall enbart de funktioner som genererar direkt nytta till de initiala användarna 
skapas så att systemet kan börja användas och få input och vidare funktionskrav av 
användarbasen (Hanseth & Lyytinen, 2010). 

 

5.2.4 Implementering 

 
Designproblem Designprinciper Designregler 

 

Hur ska de aktuella funktionerna 

implementeras  

 

 

Använd övertalande 

marknadsföringstaktik 

 

Ge användarna motivation att 

använda systemet 

 

Stöd användarna i inlärning och 

support 

 

 

Hur ska implementeringen generera 

en användartillväxt? 

 

 

Generera direkt en stark 

användartillväxt 

 

Marknadsför systemet övertygande 

 

 

 

Tabell 8: Designmodell för gränsfallssystem; implementering 

 
Liksom Dennis, Wixom & Roth (2012) poängterar angående traditionell systemutveckling, är 

implementationsfasen den fas som tar längst tid och får mest uppmärksamhet, av utvecklare och 
kund, även vid skapandet av gränsfallssystem. Detta då implementationsfasen inkluderar kodande 
av systemet såväl som att leverera det till kunden, se till att det fungerar och se till att det 

används. 
För att se till att systemet kommer till användning används övertygande värvningsteknik för att 

nyttja nätverkseffekt (se ordlista). Vilket är vad som enligt Hanseth och Lyytinen görs för att 
uppnå det önskade resultatet vid utveckling av e-infrastrukturer. 
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5.2.5 Utvärdering 

 
Designproblem Designprinciper Designregler 

 

Uppfylldes de krav som ställdes för 

iterationen? 

 

Se till att systemet tillfredsställer 

kund och användare 

 

Fråga kunden om funktionerna 

överensstämmer med kraven. 

 

Fråga användarna om systemet 

överensstämmer med 

förväntningarna. 

 

 

Kräver användarna och den 

expanderande användarbasen nya 

funktioner? 

 

Lägg endast till funktioner när 

användarbas och kund kräver ökad 

funktionalitet 

 

Undersök användningsmönster. 

 

Tillfråga användare och kund till 

vad de vill lägga till i systemet. 

 

Utvärdera eventuella förslag utifrån 

vision, kund och användarfeedback. 

 

 

Använder de tänkta användarna 

systemet? 

 

Undersök om systemet används i 

praktiken 

 

Undersök vilka systemets 

användare är och jämför med de 

tänkta användarna. 

 
 

Tabell 9: Designmodell för gränsfallssystem; utvärdering 

 

Den första designprincipen är hämtad från både traditionell systemutveckling och e-
infrastrukturutveckling. När systemet är implementerat är det viktigt att undersöka om det 

verkligen överensstämde med de förhoppningar och önskemål som fanns. Kunden har redan 
tidigare haft möjlighet att testa systemet men det är inte förrän nu undersökning sker på 
användarbasen. Denna designprincip genererar material som används för beslut om en ny 

iteration ska påbörjas. 
  

Nästa designprincip kommer från e- infrastrukturutveckling och syftar till att undersöka om det, 
hos användare och kund, finns behov av ytterligare funktionalitet (Hanseth & Lyytinen, 2010). 
Denna designprincip behövs för gränsfallssystemutveckling i och med att de inte handhar kärnan 

i verksamhetens IT- lösning. För att motivera ny funktionalitet är det viktigt att kunna påvisa ett 
behov och en tydlig antydan till att de nya funktionerna kommer användas. 

 
Eftersom gränsfallssystem på samma sätt som e- infrastrukturer till naturen (som tidigare 
påvisats) är mycket beroende av att användare kan se ett behov av systemet är det viktigt att 

undersöka om någon använder det. Om ingen eller få personer börjar använda systemet måste 
detta beaktas för planering av framtiden.  
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6  Fallstudie 

6.1 Bakgrund för fallstudie 

För att testa huruvida designmodellen var lämplig att applicera på system av typen 

gränsfallssystem inleddes ett samarbete med NärCon Eventbyrå AB, en organisation i Stockholm 
som varje år arrangerar eventet NärCon, och en del mindre event där tusentals besökare 

intresserade av dataspel, brädspel, cosplay1, anime2, manga3, serietidningar, japan och östasiatisk 
populärkultur samlas, umgås och deltar i olika planerade aktiviteter. 
 
NärCon har på grund av deras markanta besökarantals- tillväxt på senare tid utvecklat ett behov 

av ett nytt system för att planera och förmedla schemainformation om event och aktiviteter under 
event. Detta eftersom de inte längre anser det möjligt att effektivt nå ut till alla 8000 besökare 
genom infodiskar och utrop. 

 
Genom kommunikation med NärCon bestämdes att en utveckling av ett nytt 

informationsförmedlings- system skulle vara ändamålsenligt för denna fallstudie och bringa nytta 
till NärCon eventbyrå. Vi har, av NärCon, fått tillåtelse att utveckla systemet som ett 

gränsfallssystem. Detta är möjligt eftersom systemet inte är en essentiell del av kärnverksamheten 
utan kommer fungera som ett nytt tillägg. NärCon specificerade vilka funktioner de till en början 
ville ha men framförde även många olika idéer om framtiden, beroende på hur systemsatsningen 

mottas av användare och anställda. Med denna information ansåg vi, utifrån vår definitionen av 
gränsfallssystem, att detta system kunde utvecklas utifrån vår modell. 

6.2 Genomförande utifrån designmodell för gränsfallssystem 

Planering 

Planeringsfasen har i huvudsak skett vid ett möte med representanter från NärCon eventbyrå AB, 
där systemets syfte, deras nuvarande system och installerade bas och slutligen lagar, kontrakt och 

rättigheter som bör gälla för projektet diskuterades. Syftet för systemet är att tillhandahålla en 
webbaserad schemafunktion. För att underlätta arbetsbördan för schemaansvarige, skapa en form 
av standard för att undvika del-scheman med olika filformat och slutligen för att möjliggöra för 

besökare och arrangörer att smidigt kunna ta del av eller meddela om förseningar i schemat. Det 

                                                 
1 Ett fenomen där utövarna klär ut sig till- och rollspelar figurer från tv-spel, anime, serietidningar 
etc. 
2 Animerade eller tecknade serier i japansk stil. 
3 Serier i tidningsform i japansk stil. 
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finns i dagsläget inget system för schemahantering och därmed försvåras processer som att 

meddela om förseningar då majoriteten av scheman på plats är tryckta på papper.  
 

Den installerade basen består av NärCons egna biljett- och personalsystem, samt dess 
underliggande databasstruktur. Slutligen bedömdes avtalslagen, personuppgiftslagen, 
varumärkeslagen samt rättigheter till kod och program som de juridiska grundförutsättningarna. 

Avtalslagen ligger till grund för de avtal som uppstått mellan oss och NärCon. 
Personuppgiftslagen ligger till grund för den data som kan lagras i användardatabasen. 

Varumärkeslagen ansågs relevant då vi använde oss av varumärket NärCon. Rättigheter till kod 
och program är relevant då det är en viktig fråga både för oss och NärCon som möjliggör eller 
förhindrar ekonomisk vinst samt vidareutveckling. 

 
Därefter utfördes en ekonomisk respektive organisatorisk genomförbarhetsanalys. Den 

ekonomiska genomförbarhetsanalysen visade väldiga fördelar för NärCon då arbetet i samband 
med examensarbetet sker ideellt och därmed kostar inte utvecklingen av systemet någonting. Inte 
heller tillkommer driftskostnader då det ryms inom det serverpaket NärCon använder sig av. 

Break-even punkt och return on investments blir således direkt när systemet börjar användas och 
genererar immateriella vinster som nöjdare kunder. Organisatoriskt sett är projektsponsorn 

Samuel Anlér, och de intressenter som finns för systemet är främst NärCon själva och deras 
besökare, men även mindre aktörer som agerar inom samma område som NärCon. 
 

Slutligen kontaktades projektsponsorn Samuel Anlér med information om grundförutsättningar 
samt genomförbarhetsanalysen, som beslutade att projektet var genomförbart och att det kunde 

föras vidare till nästa steg i designmodellen. 
 
Planeringsfasen tog 16 timmar. 

Analys 

Analysfasen genomfördes med hjälp av intervjuer och mailkommunikation med NärCons 

byrådirektörer och eventarrangörer. Vi ställde frågor om de problem som de i dagsläget såg och 
vilken funktionalitet som av de olika parterna önskas för att förenkla och effektivisera arbetet. 
När en lista av alla önskade funktioner skapats frågade vi återigen byrådirektörer och 

eventarrangörer om vilka av dessa funktioner som var viktigast. Resultatet av denna prioritering 
genererade en kort kravspecifikation beskrivande ett schemasystem. I schemasystemet ska event, 

platser och aktivitetskategorier skapas. För event ska aktiviteter kunna skapas. För aktiviteter ska 
plats och aktivitetskategori kunna väljas. Event, plats, aktivitet och aktivitetskategori har givetvis 
fler egenskaper som start- och slutdatum, namn och beskrivning etc. Dessutom ska systemet 

integreras med nuvarande användardatabas för att kunna låta användare sätta ihop sina egna 
scheman. Slutligen ska scheman kunna presenteras på datorer och mobila enheter på ett  

ändamålsenligt vis. 
 
I den installerade basen läggs alltså till schemasystemet med standarder för hur event och 

aktiviteter registreras. XML läggs till för lagring av schemadata. Stöd för MVC4 och ASP.NET 
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läggs till för applikationen. SOA (se ordlista) appliceras för applikationsstrukturen. SOAP 

appliceras för kommunikation inom systemet. 
 

För att ta reda på vilka de första användarna var tillfrågades samma personer från NärCon. 
Utifrån deras svar och de funktioner som bestämts för systemet togs beskrivningar fram på de 
olika typerna av användare som kommer använda systemet. Huvudanvändarna kommer vara 

personer i åldern 16 – 25 med medel- till hög datorvana. 
 

Till slut tillfrågades byrådirektörerna vilken vision som finns med systemet. Först och främst är 
visionen ett smidigt system för att skapa, ändra och handha scheman. I framtiden hoppas de 
kunna förmedla all information via samma system samt koppla platser till kartor och GPS- 

koordinater. 
 

Denna fas tog 8 timmar. 

Design 

Med en god förhandsbild av vad som förväntas och hur det kommer användas gick utvecklingen 

in i designfasen. Här modellerades systemstruktur och installerad bas för att skapa en överblick 
över systemet som helhet och den kontext det kommer operera i. Här teoretiseras om vilka 

klasser, metoder, egenskaper och lagring som krävs. Detta ligger till grund för att i 
implementeringssteget strukturerat programmera lösningen. Här undersöktes även den 
installerade basen för att utröna vad som kan återanvändas. Här upptäcks att användardatabaser 

och behörighetsdatabaser bör återanvändas för inloggning i schemasystemet. 
 

Systemet använder sig av befintliga protokoll och standarder från NärCons tidigare 
systemlösning såsom HTTP, TCP/IP och befintliga cookie- lösningen för inloggning. 
 

För att säkerställa att systemet kommer vara anpassat för vidareutveckling med tillägg av nya 
funktioner, läggs tydliga planer upp för hur systemet ska utformas. Koden ska vara lätt att förstå 

och återanvändbar. Koden ska vara uppdelad på olika metoder så långt det går, även här för att 
göra så mycket som möjligt återanvändbart och lättförståeligt. I planen säkerställs även att fokus 
läggs på de överenskomna funktionerna och att de designas för och med den tänkta 

användargruppens behov. 
 

När systemmodeller och planer finns för hur koden ska struktureras och vilka komponenter som 
bör finnas går utvecklingen över i implementationsfasen. 
 

Denna fas tog 16 timmar. 
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Implementering 

Implementeringsfasen har helt skett på distans. Kodning och uppladdning av webblösningen 
sköttes med hjälp av tekniska lösningar som team foundation server och visual studio. Samt 

access till den domän där webblösningen önskades. De aktuella funktionerna implementerades i 
form av en sub- domän med inloggningskrav där enbart de med rättigheter att se dessa funktioner 
kan logga in. 

 
Implementeringen är i detta steg beslutat att inte generera en användartillväxt utan enbart rikta sig 

mot de användare som redan finns i systemet. Detta då de aktuella funktionera enbart riktar sig 
mot eventarrangörer och inte besökare. Trots detta och  att eventet inte äger rum förrän i slutet av 
juli rekommenderas ändå marknadsföring av systemet. Men det kan skjutas på tills då 

besökarfunktionaliteten är tillagd. 
 

Implementeringsfasen har tagit 60 timmar. 

Utvärdering 

Även utvärderingsfasen har främst skett på distans. Den funktionalitet som ställdes på den första  

iterationen är representerad och återfinns i det utvecklade systemet. Det finns möjlighet för 
eventarrangörer att skapa event, och för vart event att skapa olika aktiviteter. Med de 

begränsningar i form av inloggningskrav som existerar på sidan är det en kontroll som gör att 
enbart de tänkta användarna använder sig av systemet. Då funktionaliteten om en snygg 
presentationsyta för schemat, som besökare kan se, önskas av både de initiala användarna liksom 

existerar i den ursprungliga kravspecifikationen anses denna funktion ha högst prioritet vid en ny 
iteration. 

 
Utvärderingsfasen har tagit 4 arbetstimmar. 
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7  Utvärdering och analys 

I schemasystemet som utvecklades åt NärCon skapades en grundläggande funktionalitet, alltså att 

skapa scheman. Detta ansågs, vid en genomgång med byrådirektörer och eventarrangörer inom 
organisationen, vara den funktionalitet som var mest relevant för ett nytt system, både för 
arrangörer och besökare. Vad de behövde var ett ändamålsenligt (för deras eventstruktur) sätt att 

planera event, aktiviteter på olika platser och med olika ansvariga personer.  
 

Utifrån denna information kan hävdas att ett sådant system kan utvecklas med hjälp av 
traditionella systemutvecklingsmetoder. Omfattningen av systemet kan stängas till ovan nämnda 
funktionalitet. Kommunikationen med NärCon visade dock på att de hade stora framtidsvisioner 

med systemet; de pratade om att koppla platser i text till kartbilder, generera statistik från hur 
besökarna anpassade sina privata scheman (i systemet) osv. De menade dock att dessa funktioner 

inte var essentiella utan något som kunde läggas till i framtiden. Om denna studie inte hade 
definierat ett gränsfallssystem; en typ av system där en tydlig första funktionalitet finns 
specificerad men med ett otydligt slut, kunde fortfarande hävdas att det handlar om ett 

traditionellt system som i framtiden kommer göras tillägg till. Grundtanken med traditionella  
system är dock att det ska ha en komplett kravspecifikation från början. Syftet med 

gränsfallssystem är att de ska vidareutvecklas och växa, vilket överensstämmer med syftet för 
systemet som i fallstudien utvecklades för NärCon. Detta antyder att detta system ingår i ramen 
för ett gränsfallssystem och att gränsfallssystem därmed existerar. 

 
Utifrån vad som nämns ovan finns gränsfallssystem i de fall där huvudsyftet med ett system i ett 

första skede kan fyllas med ett fåtal funktioner men i framtiden ska kunna utvecklas till att 
inkludera fler syften och undersyften. Ett gränsfallssystem tycks alltså egentligen kunna 
definieras som ett traditionellt system med kontinuerliga krav på uppdateringar och utbyggnation.  

 
Gränsfallssystem skulle även, utifrån fallstudien, kunna definieras som ett traditionellt system 

med ett kontinuerligt växande natur liknande den hos e- infrastrukturer (Hanseth & Lyytinen, 
2010) med skillnaden att gränsfallssystems tillväxt styrs av utvecklaren och feedbacken som ges 
från användare och kund medan e-infrastrukturtillväxt är svår att internt påverka.  

 
Vad gäller anpassningsbarheten till nya funktioner och andra system har fallstudien inte gett 

några tydliga indikationer som tyder på att ett gränsfallssystem har påträffats. Vid traditionell 
systemutveckling utifrån agil metod sker ofta iterationer där ny funktionalitet läggs till i systemet 
även efter en första lansering (Jönsson, 2013). De måste alltså  vara anpassade till att byggas ut 

vid senare tillfälle. Inom e- infrastrukturutveckling läggs funktionalitet till av olika parter och 
anpassningsbarhet är centralt för att det ska vara möjligt (Eriksson & Goldkuhl, 2011). Utifrån 

detta kan studien inte visa på att denna egenskap hos systemet är något som särskiljer 
gränsfallssystem från de andra även om vikten av anpassningsbarhet är framträdande i denna 
fallstudies system. 

 
Appliceringen av designmodellen för gränsfallssystem lämpade sig för stor del för utvecklingen i 

fallstudien. Vissa punkter gav dock ingen större utdelning, vilket kan förklaras antingen med att 
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de inte var relevanta för just denna fallstudie eller med att de inte alls är relevanta för 

gränsfallssystem. Eftersom endast en fallstudie genomfördes för studien kan vi bara teoretisera 
om den faktiska anledningen. Nedan presenteras resultatet av fallstudien utifrån stegen i 

designmodellen. 
 
Planeringsfasen gav en god bild över vilka förutsättningar som fanns att rätta sig efter; installerad 

bas och förhandsvillkor. I fallstudien fann vi vid kommunikation med NärCon inte många 
förhandsvillkor och det var svårt att utröna hur detta påverkade vår systemutveckling. För 

undersökning av installerad bas fann vi att t.ex. många av NärCons tidigare databaser och 
inloggningsfunktioner måste återanvändas. I fallstudien gav planeringssteget viss nyttig 
information, mest inom undersökningen av installerad bas. Förhandsvillkorsundersökningen gav 

dock inte någon större informationsutdelning. Anledningen till detta kan vara att de olika delarna 
i denna (specificeras i kap. 3.4) är anpassade för inter-organisationsutveckling vilket fallstudiens 

undersökning inte var.  
 
Analysfasen tillät en rigid undersökning av vad systemet faktiskt ska kunna göra och vilka som 

ska använda det. Vi fann att det var viktigt att undersöka vad som faktiskt var de viktigaste 
funktionerna för kunden och begränsa den första systemutvecklings- iterationen efter dessa. Vi 

fann att det var i detta steg valet att skapa ett gränsfallssystem gjordes. Detta eftersom NärCon 
listade många funktioner som önskades men inte exakt vilka som var de viktigaste. Enligt vår 
definition för gränsfallssystem ska de i ett första skede endast innehålla det viktigaste, för att 

hålla nere kostnader för systemet. Om alla funktionerna som önskades av NärCon skulle 
implementerats i första iterationen hade utvecklingen mer liknat traditionell systemutveckling 

med dess kompletta kravspecifikation.  
 
Designfasen gav oss möjlighet att strukturera hur vi vill att systemet ska se ut och hur vi ska 

designa det för att komma dit. Designproblemen var relevanta i fallstudien och de designregler 
som specificerades skapade diskussion som ledde fram till att designproblemet löstes efter bästa 

förmåga. Tidigare hade vi i samråd med projektsponsorn beslutat om vilka essentiella funktioner 
som ska implementeras i det första steget och i detta steg undersöks hur det ska gå till. Vi såg att 
det var viktigt att lägga tid på detta steg för att verkligen se till att kodstrukturen blir lätt att förstå 

och uppdelad i olika moduler. Detta skapade också möjlighet för uppdelning av arbetet vilket är 
ett tecken på att modulariserings- tänket implementerades i utvecklingen. 

 
Implementationsfasen skedde till en början utan komplikationer. Leverans av systemet med en 
välstrukturerad källkod utfördes enligt tidsplanen och funktionaliteten var den önskade för en 

första iteration. Problem uppstod då marknadsföringen skulle ske, där i samråd med NärCon 
beslutet togs att inte tillämpa den övertalande marknadsföringstaktik som beskrivits i 

designmodellen. Detta grundades i att de funktioner som levererades endast var lämpade för inom 
organisatoriskt arbete och därmed inte kunde marknadsföras längre än att låta de behöriga 
användarna gå in och använda sig av den nya schemastrukturen. 

 
Utvärderingsfasen har fungerat felfritt och skett i form av observation av vilka som använder 

systemet och rapporter av de funktioner som enligt dem saknas. Användarna är endast behöriga 
eventarrangörer vilket överensstämmer med förhoppningarna för iterationen. Den enda 
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funktionalitet som rapporterades saknad var funktionalitet som fanns på den ursprungliga 

kravspecifikationen NärCon presenterade för oss. Där huvudsaklig saknad fanns för en snygg 
presentationsyta för schemat som besökare kunde se. I detta fall kunde alltså vidareutvecklingen 

helt ske enligt den kravspecifikation som lämnats från början. Därav kunde en traditionell agil 
metod fungerat likvärdigt. Detta medger dock inte att de nästkommande användarna, alltså 
NärCons besökare, inte kommer rapportera in behov av funktionalitet som inte existerar i den 

ursprungliga kravspecifikationen. Möjligheten att lämna kravspecifikationen öppen för senare 
tillkommande nödvändiga funktioner sågs därför viktig att behålla, trots att den i just första 

iterationen var försumbar. 
 
Det generella resultatet är att system, liknande det i fallstudien, med fördel kan utvecklas med 

den designmodell som skapats i denna studie. Ovan i detta kapitel presenteras dock brister med 
designmodellen som påträffats under systemutvecklingen. Tillsammans pekar dessa brister på att 

fler iterationer av denna forskning skulle behövas för att komma fram till ett bra resultat. I dessa 
nya iterationer skulle designmodellen och definitionen för gränsfallssystem modifieras utifrån 
den kritik som uppmärksammats och sedan testas i en systemutveckling.  

 
En ny iteration kommer inte att genomföras i denna studie och vi har efter utvärdering av 

resultatet kommit fram till att inte gå vidare med gränsfallssystem eller designmodell för dessa. 
Anledningen till detta är att vi efter genomförd fallstudie anser att en anpassning av redan 
etablerade designmodeller skulle kunna räcka för att effektivt utveckla gränsfallssystem eftersom 

det i fallstudien framkom att de inte var tillräckligt olika traditionella system eller e-
infrastrukturer för att en helt egen designmodell skulle krävas. 

 
För att besvara forskningsfrågorna konkret,  anser vi att det finns en typ av system som kan dra 
fördel av designregler från både traditionell systemutveckling och e- infrastrukturutveckling. Vi 

anser dock inte att detta kan kallas ett gränsfallssystem utan liknar mer ett traditionellt system 
med speciella egenskaper, nämnda ovan i detta kapitel. De designregler från designmodellen 

som, utifrån fallstudien, ansågs hantera dessa speciella egenskaper är: 
 

 Ta reda på systemets syfte. 

 Ta reda på vilka funktioner kunden kräver av systemet. 

 Undersök vilka som kommer vara systemets första användare. 

 Designa funktioner så att de första användarna har direkt nytta av dem. 

 
Dessa designprinciper anses kunna kategoriseras som egenskapen "ett tydligt och fokuserat första 
syfte". Tillsammans syftar de att precisera vad systemet absolut kräver i ett första skede. 

Systemet ska dessutom kunna leverera en nyttobringande upplevelse och vara anpassat för de 
första användarna. 

 

 Ta reda på vilken installerad bas som finns och anpassa nyutvecklingen till denna. 

 Skriv välstrukturerad- och modulariserad kod. 

 Använd de standarder och protokoll som finns i infrastrukturen. 

 Använd enkapsulering, funktionalitetsabstraktion, och interface- protokoll. 
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Dessa fyra designprinciper kan tillsammans kategoriseras under egenskapen "anpassat för 
vidareutveckling". Systemet ska vara enkelt att bygga vidare på och inte fastna i återvändsgränder 

där det inte kan kommunicera eller anpassas till eventuella tillägg och sammankopplingar. 
Genom att skriva kod på ett lättförståeligt sätt ges goda förutsättningar för nya utvecklare att ta 
sätta sig in i hur systemet är konstruerat och arbeta vidare. 

 

 Marknadsför systemet övertygande. 

 Tillfråga användare och kund till vad de vill lägga till i systemet. 

 Utvärdera eventuella funktionstillägg utifrån vision, kund och användarfeedback. 

 
 

Dessa tre designprinciper kan tillsammans kategoriseras under egenskapen "låter användarna 
bestämma evolutionen". Genom att tillfråga användare av systemet om vilka 
funktionalitetstillägg som önskas minskar risken att ekonomiska investeringar för 

vidareutveckling läggs på funktioner som inte praktiskt kommer användas. För att skapa 
möjlighet för detta krävs en aggressiv och övertygande marknadsföring av systemet för att tidigt 

generera en stor och expanderande användarbas. 
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8 Slutsats och vidare forskning 

Efter den praktiska tillämpningen av designmodellen i fallstudien kan slutsats dras om att den 

teoretiska definitionen och designmodellen för gränsfallssystem inte överensstämde med vad som 
observerades vid praktisk tillämpning. Denna studie har resulterat i att tre egenskaper kunnat 
utrönas: 

 

 Ett tydligt och fokuserat första syfte. 

 Anpassat för vidareutveckling. 

 Låter användarna bestämma evolutionen. 

 
Dessa egenskaper har även, enligt fallstudien, kunnat lösas med designprinciperna som i 

föregående kapitel presenteras. Vi anser att resultatet av denna studie är ett intressant underlag för 
vidare forskning på området. Eventuella frågor för denna vidare forskning kan vara; "Är dessa 
egenskaper återkommande för andra system av denna typ?", "Finns det fler egenskaper som bör 

läggas till?", "Fungerar dessa designprinciper som lösning för andra system av denna typ?", 
"Finns det fler eller bättre designprinciper för att lösa egenskapernas designproblemen?". 
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9 Reflektion och diskussion 

9.1 Om gränsfallssystem 

Efter fallstudiens genomförande hos NärCon och utvärdering föreslår vi även en ändring av 

gränsfallssystemets definition. Vad vi såg var specifikt med system av den typ som vi kallar 
gränsfallssystem var systemets livscykel. Gränsfallssystem föds med få men högst relevanta och 

användbara funktioner riktade till en specifik användarkrets. Detta för att hålla nere kostnaderna 
för en IT-satsning innan organisationen vet om den kommer få god respons från användare. Ett 
gränsfallssystems vidare tillväxt och utveckling styrs sedan helt av de behov användare och 

kunder ser vid användning av systemet. När ett behov av funktionalitet har upptäckts som verkar 
vara genomgående hos stor del av systemets användare kan beslut fattas om det ska läggas till i 

systemet. Om funktionalitet endast läggs till på detta sätt undviks utvecklingsutgifter för 
funktionalitet som inte har något värde för någon. Med detta sagt anser vi även att 
gränsfallssystem är en missvisande term och menar att försökssystem eller bootstrap-system 

skulle vara mer lämpligt i och med vad som redovisats i detta kapitel. Därför ser vi att fler 
iterationer av forskningen inom detta område lämpar sig bättre med att definiera den teoretiska 

ramen kring existensen eller behovet för försöks- eller bootstrap-system. 

9.2 Om metoden 

Med den forskningsfråga denna studie har kunde andra metoder teoretiskt lämpat sig bättre. Att 

genomföra intervjuer med utvecklare och sakkunniga inom området och på detta sätt undersöka 
om det kan finnas gränsfallssystem och vad som skulle kunna ingå i en designmodell kunde ha 

varit bättre. Att byta ut metoden för framtagande av definition för gränsfallssystem och 
framtagande av designmodell för gränsfallssystem mot en undersökning av denna typ och sedan 
fortsätta på samma sätt skulle kunna gett bättre resultat. Att tillämpa den metod vi valt, att först 

utföra en litteraturstudie istället för intervjuer, gav oss dock möjlighet att oberoende av 
tredjeparter kunna kontrollera undersökningen. Det är inte säkert att experter har tänkt på ämnet 

eller kan ge användbara svar däremot kan alltid texter studeras och tolkas. Detta gav oss mer tid 
att fokusera på den utforskande fallstudien och tolkning av denna då ingen tid behövde läggas på 
samarbeten med experter eller bokande av intervjuer. 
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