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Sammanfattning. Enterprise Architecture Analysis Tool, EAAT, är ett mjukvaruverktyg 
utvecklat av avdelningen för Industriella Informations- och Styrsystem, ICS, vid Kungliga 
Tekniska Högskolan, Stockholm. EAAT är ett modelleringsverktyg som kombinerar Enterprise 
Architecture (EA) modellering med probabilistisk relationsmodellering. Vilket gör det möjligt att 
designa, beskriva och analysera ett företags organisationsstruktur, affärsprocesser, 
informationssystem och infrastruktur. 

I den här studien har EAAT validerats för att ta reda på hur användbart verktyget är, samt ge 
förbättringsförslag till verktyget. Detta har gjorts genom att skapa EA modeller över IT system 
ute på industrin i EAAT. Programanvändning har även studerats för att ta reda på hur 
användbart EAATs användargränssnitt är. 

Resultaten består av möjliga användningsscenarion för EAAT som påvisar att möjligheten för 
identifiering av svaga punkter i det modellerade systemet bör förenklas. När det gäller 
användargränssnittet är en av de viktigaste slutsatserna att återkopplingen till användaren bör 
förbättras. Modelleringsprocessen skulle kunna förbättras genom att kontinuerligt ge användaren 
förslag på vad som skulle kunna göras i nästa steg för att ta användaren vidare i 
modelleringsprocessen. 
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Abstract. The Enterprise Architecture Analysis Tool, EAAT, is a software tool developed by the 
department of Industrial Information- and Control systems, ICS, at the Royal Institute of 
Technology, Stockholm, Sweden. EAAT is a modeling tool that combines Enterprise 
Architecture (EA) modeling with probabilistic relational modeling. Therefore EAAT makes it 
possible to design, describe and analyze the organizational structure, business processes, 
information systems and infrastructure within an enterprise. 

During this study EAAT has been validated in order to assess the usability of the tool and to 
provide suggestion of improvement. To reach conclusions EA models of IT systems out in the 
industry has been created in EAAT. A usability study has been performed in order to find 
weaknesses and strength in the tools user interface. 

The results of the study consist of a couple of scenarios of how the tool might be used by the 
industry. An important feature to improve is the possibility to easily find the weak parts of the 
system. The user interface should provide more feedback to the user. The modeling process 
could be improved by providing the user with suggestions on what to do next in order to reach a 
full and complete model. 
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Förord. Arbetet utfört under denna studie har varit inspirerande och lärorikt. Det har givit nya 
kunskaper och insikt i den spännande välden kring Enterprise Architecture modellering och hur 
verktygsstöd kan underlätta involverade processer.  

Jag vill tacka alla inblandade för nyförvärvade kunskaper, insikter, givande informationsutbyten, 
utmaningar med mera som studien givit.  

Särskilt tack vill jag rikta till Hans Johansson på Fortum för våra givande och insiktsfulla möten 
samt till Markus Buschle min handledare vid ICS, KTH, för sitt engagemang i studien och god 
konstruktiv kritik. 

 

Stockholm, April 2011 

Magnus Österlind 
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1. Bakgrund 

Projektet är ett examensarbete som genomförts i samarbete med avdelningen för industriella 
informations- och styrsystem, ICS, vid Kungliga Tekniska Högskolan. ICS har utvecklat 
verktyget, Enterprise Architecture Analysis Tool, EAAT, som används för kartläggning och 
analys av företags processer, organisationsstruktur, infrastruktur m.m. med avseende på olika 
kvalitativa egenskaper. Det är för ICS viktigt att EAAT är väl fungerande då det kommer att 
användas inom deras forskning samt av deras samarbetspartners ute i industrin. Ett väl 
fungerande verktyg kommer underlätta kartläggning och analys, både för ICS och för industrin. 
Att verktyget uppfyller både ICSs och industrins önskemål är av vikt eftersom ICS genom EAAT 
ges möjlighet att nå ut till industrin med en attraktiv produkt. Industrin gynnas genom 
användandet av EAAT i och med att detta tillgängliggör ICSs forskningsresultat. ICS kan 
därigenom stärka sina band med industrin och på så sätt möjliggörs en bättre forskning. 
Verktyget är i dagsläget inte färdigt. Att validera EAAT efter ICS och industrins önskemål är 
därför ett viktigt steg i färdigställandet av verktyget.  

1.1 Syfte 

Syftet med projektet är att validera EAAT efter vissa aspekter, att ta reda på hur användbart 
EAAT är i praktiken. Programmets funktionalitet och användningsområde i industriell 
verksamhet skall kartläggas. Även programmets användargränssnitt skall utvärderas. Projektet har 
tre huvudsakliga frågeställningar kring valideringen av EAAT. Dessa är: 

1. Hur kommer industrin använda sig av EAAT? 

2. Hur väl fungerar EAATs användargränssnitt? 

3. Hur väl fungerar EAAT med modelleringsspråket CySeMoL? 

I projektet ingår det även att föreslå förbättringsförslag utefter de resultat som påträffas. 
Förbättringsförslagen innefattar användargränssnitt, programfunktionalitet och anpassningar som 
gör att modellering med CySeMoL förbättras och användandet av språket förenklas. EAATs 
användarvänlighet skall undersökas genom att programanvändning ute i industrin görs och 
analyseras. 

 

1.2 Avgränsningar 

Projektet har vissa begränsningar och är avgränsat enligt följande punkter: 

 Företagen Fortum och Trafikverket är de två industriella parter där validering av EAAT 
sker 

 Begränsad tid och tillgänglighet av material på företagen 

 Tidsram, projektet skall omfatta 800 timmar 

1.3 Mål 

Projektets viktigaste mål: 

 Att innan den 15 april 2011 och inom 800 timmar uppnå betyget B eller högre på kursen 
EH231x, i vilken detta projekt genomförs. 

 Att CySeMoL modeller över delar av Banverket och Fortums IT-infrastruktur är skapade 
och analyserade i EAAT samt av vederbörande organisation innan den 15 mars. 

 Att ICS när projektet avslutats har fått konkreta och relevanta förbättringsförslag till 
EAAT i enighet med de tre olika kategorierna som validerats. 
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2. Teori 

Inom projektet finns några centrala begrepp och ämnesområden som behandlas, detta stycke 
syftar till att ge en introduktion till dessa områden samt ligga till grund för förståelsen av 
resterande delar av rapporten. 

 

2.1 Enterprise Architecture 

Enterprise Architecture (EA) är enligt M. Lankhorst ”en sammanhängande helhet av principer, 
metoder och modeller som används i design och realisering av ett företags organisationsstruktur, 
affärsprocesser, IT-system och infrastruktur”[min översättning] (Lankhorst & et al., 2005). EA 
syftar alltså till att ge en holistisk bild av företagets organisationsstruktur, processer, 
informationssystem och infrastruktur. EA är ett verktyg för att hitta problem och möjligheter på 
ett företag samt komma med åtgärdsförslag. Genom att göra detta ges företaget en bättre 
möjlighet att fatta välgrundade och kloka beslut för att på så sätt uppnå sina mål (Johnson & 
Ekstedt, 2007). Huvud konceptet inom enterprise architecture är användandet av modeller för att 
beskriva informationssystem och deras omgivning (Buschle, Ullberg, Franke, Lagerström, & 
Sommestad, 2010). Det finns flera kända Enterprise Architecture ramverk så som the Zachman 
Framework (Zachman, 1987), The Open Group Architecture Framework (TOGAF) (The Open 
Group, 2009) and Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) (Department of 
Defense Architecture Framework Working Group, 2007). Enterprise architecture kan användas i 
olika syften. För informationssystem har Kurpjuweit och Winter (Kurpjuweit & Winter, 2007) 
hittat tre olika syften till användandet av EA modeller. 

1. Dokumentation och kommunikation av det modellerade systemet 

2. Analys och förklaring av/till det modellerade systemet 

3. Design av systemet 

 

2.1.1 EA modellering 

För att skapa en EA modell behövs ett modelleringsspråk, en metamodell. Metamodellen styr 
vilken information som ska tas med från vår verkliga värld till vår modell (Johnson & Ekstedt, 
2007). Metamodellen består alltså av en uppsättning regler för hur verkligheten ska beskrivas i 
modellen. I Figur 1 - Exempel på metamodell finns en enkel metamodell beskriven. I 
metamodellen ingår tre klasser: Hårdvara, Applikation och Funktion. Metamodellen används för 
att beskriva tillgängligheten hos en funktion (de kausala relationerna i metamodellen är påhittade 
och inte verifierade). 

 

Figur 1 - Exempel på metamodell 
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I modellen nedan, Figur 2 - Enkel modell som beskriver tillgängligheten i 
Försäljningsfunktionen är metamodellen ovan (Figur 1 - Exempel på metamodell) använd 
för att beskriva tillgängligheten i funktionen Försäljning. 

 

Figur 2 - Enkel modell som beskriver tillgängligheten i Försäljningsfunktionen 

Tillgängligheten i funktionen försäljning är alltså beroende av att kassasystemet och lagersystemet 
är körbara. Vilka i sin tur är beroende av att hårdvaran de körs på fungerar. 
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2.2 Probabilistisk relationsmodell 

En Probabilistisk relationsmodell (PRM) är en modell som beskriver sannolikhetsfördelning i en 
arkitekturmodell (Sommestad, Ekstedt, & Johnson, 2010). Modellen utgör arkitekturmodellens 
metamodell och beskriver klasser, klassens tillhörande attribut, relationer mellan klasser och hur 
olika attribut påverkar varandra (Friedman, Getoor, Koller, & Pfeffer, 1999). 
Sannolikhetsfördelningarna används för att dra slutsatser om attribut vars tillstånd är okänt givet 
att de påverkas av attribut vars tillstånd är kända. PRMer är besläktade med Bayesiska nätverk. En 

PRM instansieras som ett relationsskellet,   , vilket innehåller objekt, objektrelationer och 

attribut. En kvantitativ beroendestruktur,  , som definierar hur ett attribut påverkas av andra 
attribut. Ett attribut som påverkar ett annat attribut kallas för förälder. Attributet som påverkas 
kallas för barn. Ett attribut kan både vara förälder och barn men inte till samma attribut, det vill 

säga inga cykler får förekomma. En PRM innehåller också en uppsättning parametrar,   , som 
specificerar alla villkorliga sannolikhetsfördelningar mellan attribut. Detta görs med hjälp av 
konditionala sannolikhetsmatriser (CPM). Följande uttryck definierar den konditionala 

sannolikheten i en instans,  , givet      och   : 

             ∏ ∏                 
              

 

 ∏ ∏ ∏                 
                     

  

Ekvationen ovan skiljer sig på tre sätt jämfört med standard-kedjeregeln för Bayesiska nätverk: 

i. De stokastiska variablerna är attribut till en uppsättning objekt 

ii. Föräldern till ett attribut beror på vilka objekt som finns med i modellen, samt hur de är 
kopplade till varandra 

iii. Alla parametrar för ett attribut i ett objekt är de samma för ett annat attribut i ett annat 
objekt om objekten är av samma klass. 

Variablerna i den konditionala sannolikhetsstrukturen beskriven ovan är de samma som ett 
objekts egenskaper i en instantierad modell där de kausala relationerna mellan attribut uttrycks 
med hjälp av sannolikhetsfördelningar, conditional probability distribution (CPD) (Getoor, 
Friedman, Koller, Pfeffer, & Taskar, 2007).  

En PRM utgör således ett system för att beräkna sannolikheter av olika arkitekturmodellers 
instansieringar. Detta gör det möjligt att räkna ut sannolikheten att ett attribut antar ett specifikt 
värde givet kända värden i arkitekturmodellen, vilket inte behöver vara en komplett uppsättning 
eftersom sannolikhetsfördelningen även innehåller information om troligt tillstånd för ett attribut 
vars värde inte är känt och inte påverkas av andra attribut. Utöver att uttrycka osäkerhet i bevisen 
som används klarar PRMer även av att hantera osäkerhet i instansieringen av arkitekturmodellen. 
PRMer tillåter även att klasser ärver av varandra. Klasser kan ärva av varandra genom 

subklassrelationen < och för varje klass   som har en ändlig uppsättning subklasser      gäller 

att: om           så är både   och   subklasser till  . Om   <   så är   en subklass till  , 

och vise versa är   således en superklass till  . En subklass   innehåller alla beroenden och 

attribut som superklassen   har. PRMer tillåter även att beroenden och sannolikhetsfördelningar 
i ärvda attribut specialiseras i subklassen, till exempel att subklassen får en uppsättning extra 
relationer till andra klasser eller att sannolikhetsfördelningen i ett attribut skiljer sig från 
superklass attributets sannolikhetsfördelning. 
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2.3 Enterprise Architecture Analysis Tool 

Enterprise Architecture Analysis Tool (EAAT)1 är ett EA verktyg vilket används för alla tre 
nämnda syften (2.1 Enterprise Architecture) med EA modellering. EAAT är ett tvådelat 
mjukvaruverktyg, de två delarna är ”Abstract Modeller” och ”Concrete Modeller”. I Abstract 
Modeller skapas en metamodell; modelleringskoncept, regler, klasser och deras relationer till 
varandra, bestående av den teori som behövs för att göra analysen. I fortsättningen benämnd 
som abstrakt modell. En abstrakt modell skapas för att kunna analysera en viss aspekt till exempel 
säkerhet, interoperabilitet, tillgänglighet med mera. I Concrete Modeller skapas en konkret modell 
över den arkitektur som skall analyseras. Modellen skapas utefter de koncept och regler som 
beskrivs i den abstrakta modellen. På så sätt finns all information för att göra analysen i den 
konkreta modellen och det blir därför enkelt att genomföra analysen. Analys av modellen skapad 
i EAAT kan tillexempel vara till hjälp för att förutsätta ett vist skede om något skulle hända i det 
modellerade systemet eller vad en eventuell ändring i systemet skulle ha för effekt. I EAAT görs 
analysen med hjälp av att en probabilistisk relationsmodell (PRM) (Friedman, Getoor, Koller, & 
Pfeffer, 1999) bakas in i modelleringsspråket; vilket skett i Abstract Modeller. En av fördelarna 
med att använda PRM formalismen är att analysen kan ta hänsyn till osäkerhet i given data som 
används. Möjligheten att analysera EA modellen samt ta hänsyn till osäkerhet i lagrad data 
medför att analysens resultat ger bättre beslutsunderlag och riskhantering (Buschle, Ullberg, 
Franke, Lagerström, & Sommestad, 2010). Till skillnad från de nio EA verktygen utvärderade 
i ”Tool Support for Enterprise Architecture Management – Strenght and Weaknesses” (Ernst, 
Lankes, Schweda, & Wittenburg, 2006) så kommer EAAT inte med en inbyggd metamodell. Det 
går som tidigare nämnt att skapa nya metamodeller samt byta ut befintliga vilket anses vara en av 
EAATs styrkor. Att genomföra omfattande analyser och på olika aspekter är fördelaktigt (Ernst, 
Lankes, Schweda, & Wittenburg, 2006) vilket EAAT i och med att metamodellen kan bytas ut 
tagit till vara på. En annan svaghet som funnits hos EA verktyg (Matthes, Buckl, Leitel, & 
Schweda, 2008) är att visualisering av modellen och de informationskoncept som används ibland 
glider isär. Genom att arbeta direkt med metamodellen minskas detta glapp i EAAT. 

Modelleringsspråket som skapats i den abstrakta modelleraren laddas sedan in i den konkreta 
modelleraren för att användas. Instansiering av modell görs utefter de klasser och regler som satts 
upp i den abstrakta modellen. När den konkreta modellen uppfyller nödvändiga krav 
specificerade i modelleringsspråket är det möjligt att genomföra analysen. 

Analysen sker som tidigare nämnt med hjälp av den inbakade PRMen. 
Sannolikhetsfördelningarna i attributen är uttryckta i den abstrakta modellen utefter att indata 
kommer från en av vardera förälder. Vid instansiering används därför aggregationsnoder i de 
tillfällen då ett attribut har fler än en förälder av samma sort. Aggregationsnoden kopplar ihop 
indata från alla föräldrar och ger en aggregerad utdata vilken fungerar som indata till barn-
attributet. Aggregationsfunktionerna i EAAT förutsätter att tillstånden i ett attribut är 
innebörders jämförbara och ordnade i storleksordning från hög till låg. Aggregationsfunktionerna 
tillgängliga i EAAT är MAX, MIN och AVG (medelvärde). I tabellerna nedan Tabell 1 - 
Exempel på aggregationsfunktionen MAX, Tabell 2 - Exempel på aggregationsfunktionen 
MIN, och Tabell 3 - Exempel på aggregationsfunktionen AVG finns 
aggregationsfunktionerna beskrivna för de tre olika varianterna. I exemplen används tillstånden 
H, M, L och två föräldrar, A och B, som aggregeras till utdata C. Principerna är de samma oavsett 
antal tillstånd och föräldrar. 

                                                 
 

1 EAAT finns att ladda ner på www.ics.kth.se/eat 
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Vid MAX ges utdata som det högsta värdet som någon av föräldrarna har, se Tabell 1 - Exempel 
på aggregationsfunktionen MAX nedan. 

Tabell 1 - Exempel på aggregationsfunktionen MAX 

 
A  H M L 

B  H M L H M L H M L 

C  

H 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

M 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Vid MIN ges utdata som det lägsta värdet som någon av föräldrarna har, se Tabell 2 - Exempel 
på aggregationsfunktionen MIN nedan. 

Tabell 2 - Exempel på aggregationsfunktionen MIN 

 
A  H M L 

B  H M L H M L H M L 

C  

H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

M 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

L 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

 

Vid AVG aggregeras utdata utefter en uppsättning rationellt tal beräknat enligt följande: 
                                

               
, se Tabell 3 - Exempel på aggregationsfunktionen AVG nedan. 

Tabell 3 - Exempel på aggregationsfunktionen AVG 

 
A  H M L 

B  H M L H M L H M L 

C  

H 1 ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 0 

M 0 ½ 0 ½ 1 ½ 0 ½ 0 

L 0 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ 1 

 

Genom att använda aggregationsnoderna kan sannolikhetsfördelningen, så den är beskriven i den 
abstrakta modellen, bibehållas vid instansiering och analysberäkning. I det fall att ett attribut 
saknar indata, alltså att en eller flera kopplingar mellan objekt inte skapats så att eventuell 
attributrelation inte existerar i instansieringen, samt att det inte är ett villkor som måste uppfyllas, 
så används en standard indata för den attributrelationen, vilken specificerats i den abstrakta 
modellen.  
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För att genomföra analys behövs, utöver en instansierad arkitekturmodell, även information om 
de attribut som inte har några föräldrar, så kallade bevis. I EAAT kan bevis läggas till som hårda 
eller mjuka. Hårda bevis tar inte hänsyn till osäkerhet i data. Ett hårt bevis till ett attribut används 
då man är säker på attributets tillstånd. Mjuka bevis tar däremot hänsyn till osäkerhet. Genom att 
ge beviset en viss sannolikhetsfördelning, det vill säga hur troligt det är att beviset är rätt tas detta 
med i analysberäkningarna. Tillexempel skulle det kunna vara så att det inte går att säga exakt i 
vilket tillstånd attributet befinner sig eller att den som presenterat beviset inte nödvändigtvis har 
helt rätt. I det senare fallet kan man samla in fler bevis, ge dessa en trovärdighet 
(sannolikhetsfördelning) vilket kan ge en mer korrekt analys av egenskaperna i det modellerade 
systemet. 

Värt att nämna är att EAAT klarar av både diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar. I 
det här projektet har endast diskreta sannolikhetsfördelningar använts. 
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2.4 SCADA system 

SCADA är en akronym för Supervisory Control and Data Acquisition. Direktöversatt blir detta 
tillsynskontroll och dataanskaffning [författarens översättning]. Ett SCADA system är normalt ett 
IT system som består av en uppsättning hård- och mjukvara vilka samverkar för att kontrollera 
och övervaka en eller flera processer (Daneels & Salter, 1999). Exempel på detta är bland annat 
tillverkning av t.ex. stål, övervakning och reglering av infrastruktur så som tågbanor samt 
elkraftsproduktion och distribution.  
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2.5 CySeMoL 

CySeMoL är ett modelleringsspråk avsett för att beskriva säkerhetsrisker i informationssystem 
(Sommestad, Ekstedt, & Johnson, 2010). CySeMoL består av 20 klasser med varierande antal 
attribut och klassrelationer. Språket består av en probabilistisk relationsmodell (PRM) med 
diskreta sannolikhetsfördelningar. Nedan följer en kort beskrivning av vare klass. 

CySeMoLs klasser: 

 Account: Account används för att beskriva användares tillgång till en viss mjukvara. 

 ApplicationClient: AplicationClient är en subklass till SoftwareInstallation och används 
för att beskriva mjukvara som används av en person. 

 ApplicationFirewall: ApplicationFirewall är en klass som används för att beskriva vilken 
sorts information som får passera/användas på applikationsnivå. Till exempel om det är 
tillåtet att använda FTP-protokoll eller spärra exekverbara filer från att skickas/tas emot i 
epostmeddelanden. 

 AuthenticationMechanism: AuthenticationMechanism används för att beskriva 
funktionaliteten i en viss inloggningsprocedur med ett Account.  

 DataFlow: DataFlow används för att beskriva hur data flödar i systemet mellan olika 
NetworkZones. 

 DataStore: DataStore är en plats där data kan lagras, till exempel en relationsdatabas, 
filserver eller bara en databastabell. 

 IDSSensor: IDESensor används för att beskriva om intrångsdetekteringssystem som 
används fungerar. 

 NetworkInterface: NetworkInterface är typiskt en router eller brandvägg där viss trafik 
tillåts att passera. Klassen bygger på att all trafik blockas förutom specifika dataflöden 
som tillåts. 

 NetworkZone: NetworkZone används för att beskriva vilka zoner som finns i 
arkitekturen. I en NetworkZone finns ett antal mjukvaruinstallationer som alla lyder 
under samma säkerhetspolicy. 

 OperatingSystem: OperatingSystem är en subklass till SoftwareInstallation och 
representerar operativsystemet som används samt hur det är konfigurerat. 

 PasswordAccount: Är ett användarkonto skyddat med lösenord vilket används i en 
PasswordAutenticationMechanism. 

 PasswordAuthenticationMechanism: En PasswordAuthenticationMechanism är den 
funktionalitet som används för att säkerställa en persons identitet, alltså att 
användarnamn och lösenord är korrekt. 

 Person: Person används för att repersentera en person som att tillgång till ett konto 
(Account) samt kan vara användaren av en ApplicationClient. 

 PhysicalZone: PhysicalZone handlar om fysisk tillgång till hårdvara i ett system. 

 Protocol: Protocol är en ganska förenklad klass som används för att beskriva 
egenskaperna på det protokoll som pratas i ett dataflöde. 

 SecurityAwarenessProgram: SecurityAwarenessProgram används för att representera 
kunskaperna om IT säkerhet hos användaren. 
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 Service: Service är en subklass till SoftwareInstallation. Service representerar en tjänst, till 
exempel en web-server, DNS-server, databas-server eller fil och skrivardelning. 

 SoftwareInstallation: SoftwareInstallation är en instans av en SoftwareProduct där 
förändringar har gjort, till exempel att mjukvaran blivit patchad. Klassen är inte tänkt att 
användas som den är utan fungerar som en superklass till OperatingSystem, Service och 
ApplicationClient. 

 SoftwareProduct: SoftwareProduct är en grundklass för mjukvara. Den används för att 
beskriva grundutförandet hos mjukvara. 

 ZoneManagementProcess: ZoneManagementProcess används för att beskriva hur en 
NetworkZone sköts. 

  



21 
 
 

2.6 Användbarhet 

I projektet kommer användbarhet att nämnas i samband med EAATs användargränssnitt. Med 
detta menar projektet hur väl interaktionen mellan användaren och datorn via EAATs 
användargränssnitt fungerar. Eftersom EAAT används för modellering och analys är det viktigt 
att det är enkelt att använda programmet och att det beter sig i enlighet med användarens 
förväntningar. Menyer, layout och funktionalitet i programmet som visas i gränssnittet skall för 
användaren vara intuitivt och enkelt att använda för att användargränssnittet skall anses vara 
användbart (Sharp, Rogers, & Preece, 2006). 

R. Molich och J. Nielsen har tagit fram nio olika klasser när det gäller problem med användbarhet 
i presenterad information från dator till människa (Molich & Nielsen, 1990). Dessa nio klasser är: 

 Enkla och naturliga dialoger. Dialoger ska inte innehålla irrelevant eller sällan behövd 
information. Bra dialoger är korta och presenteras i en logisk ordning. Långa dialoger 
riskerar att ta bort fokus från syftet med dialogen samt förvirra användaren. 

 Tala samma språk som användaren. Kommunikation sker på mottagarens villkor. 
Informationen ska därför presenteras i klartext med termer som är kända för användaren. 

 Minimera minnesbelastningen hos användaren. Korttidsminnet hos människan är 
begränsat. Användaren ska inte behöva komma ihåg information från tidigare steg. Hur 
man använder programmet ska framgå tydligt i det steg man jobbar eller vara 
lättillgängligt när användaren behöver detta. 

 Konsekvent. Användaren ska inte besväras av att olika ord, situationer eller handlingar 
betyder eller leder till samma sak. Inte heller ska samma ord, situation eller handling 
betyda eller leda till olika saker beroende av vart i programmet användaren befinner sig. 

 Återkoppling. Programmet ska alltid hålla användaren informerad om vad som händer 
under körning. Detta genom att presentera fullgod och lämplig återkoppling när detta 
behövs och inom rimlig tid. 

 Tillhandahåll tydliga utvägar. Programmet ska aldrig stänga in användaren i en 
situation där det inte finns ett tydligt sätt att avbryta. Programanvändare väljer ofta en 
programfunktion av misstag och behöver därför en tydlig och enkel utväg från denna. 

 Tillhandahåll genvägar. Funktioner som gör det lätt för nybörjaren att använda 
programmet har en tendens att vara besvärliga och klumpiga för en erfaren användare. 
Genom att tillhandahålla smarta genvägar kan både nybörjaren och den mer erfarna 
användaren enkelt jobba med programmet. 

 Tillhandahåll bra och tydliga felmeddelanden. Bra felmeddelanden är defensiva, 
exakta och konstruktiva. Ett defensivt felmeddelande skyller på systemet och inte 
användaren. Ett exakt felmeddelande ger användaren information om vad som orsakat 
felet. Ett konstruktivt felmeddelande ger användaren information om vad denne bör göra 
här näst. 

 Förhindra fel. Än bättre är att tillhandahålla bra och tydliga felmeddelanden är att ha en 
god design av programmet vilken förhindrar att fel uppstår. 

Hur användbart ett gränssnitt är beror på användarens tidigare kunskap och erfarenhet. 
Användarens upplevelse är högst subjektiv och användargränssnittet måste därför anpassas så bra 
som möjligt för att främja en god användarupplevelse. För att ta reda på om användargränssnittet 
är väldesignat eller inte måste man därför utgå från den tänka användarens situation, kunskap och 
erfarenhet (Sharp, Rogers, & Preece, 2006).  
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3. Metod 

Detta kapitel beskriver det tillvägagångssätt som använt för att genomföra projektet. Nedan finns 
projektets faser illustrerade (Figur 3 - Projektets faser). 

 

3.1 Projektets faser 

Projektet genomfördes i fem stycken faser vilka finns beskrivna och åskådliggjorda ovan, Figur 3 
- Projektets faser. Projektet genomfördes som en fallstudie. Detta för att projektet har flera 
frågeställningar och olika tillvägagångssätt har använts till de olika frågeställningarna. Detta gör 
det lämpligt att använda sig av en fallstudie som övergripande arbetsmetod (Yin, 2009). 

3.1.1 Projektetableringsfasen 

Under projektetableringsfasen arbetades först ett avtal fram vilket fastställde ansvarsområden och 
projektets övergripande målsättning. Efter att denna godkänts av alla i projektet inblandade parter 
arbetades problemformuleringen fram. Med problemformuleringen som utgångspunkt skapades 
en projektplan vilket legat till grund för hela genomförandet av projektet. I projektplanen 
specificerades projektets mål och ramar, vilka aktiviteter som ingått i projektet och i vilken 
ordning dessa utförts. 

3.1.2 Teorifasen 

Teorifasen inledes med att litteratur nödvändig för genomförandet av projektet studerades. 
Kunskaper inhämtades kring de olika teoridelar som behandlats under projektets gång. Denna 
litteratur och kunskap har legat till grund för skapandet av de analysramverk som använts under 
projektet i syfte att svara på projektets frågeställning. Till analysramverket bestämdes vilken data 
som skulle samlas in, hur dessa data skulle samlas för att sedan analyseras för att slutligen kunna 
ge svara på frågeställningen. Detta material sammanställdes i en utredningsplan. Hur data 
insamlats och analyserats finns beskrivet i kapitel 4. Empiri och 5. Analysramverk. 
. 

3.1.3 Empirifasen 

Under empirifasen samlades data in i enlighet med vad som definierats och specificerats i 
utredningsplanen. Varpå data succesivt samlats in användes denna till en preliminär analys för att 
se om data saknades för att svara på frågeställningen och i så fall vilken data som behövde 
kompletteras för att kunna genomföra en komplett analys i följande fas analysfasen. 

Projekt-

etableringsfas 

Presenta-

tionsfas 

Teorifas 

Empirifas 

Analysfas 

Figur 3 - Projektets faser 
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3.1.4 Analysfasen 

Efter att nödvändig data insamlats analyserades denna utefter analysramverket som skapats under 
teorifasen. Analysens resultat användes sedan för att kunna ge förbättringsförslag till EAAT. 
Under fasen så arbetades slutrapporten fram. 

3.1.5 Presentationsfasen 

Under presentationsfasen arbetades en presentation om projektet fram. Presentationen hölls den 
7 april. Efter presentationen besvarades de frågor som opponenten och övriga åhörare hade. 
Undre fasen skrevs även en oppositionsrapport på ett annat examensarbete. Denna opponering 
hölls också den 7 april. 

 

3.2 Val av litteratur 

Litteratur har valts ut i syfte att tillföra projektet information om vad som är av vikt för att kunna 
ge svar på problemformuleringen samt att tillföra mer kunskap om de olika områden som 
behandlats under projektet. Eftersom Enterprise Architecture är ett ganska nytt ämnesområde 
(Johnson & Ekstedt, 2007) och således även Enterprise Architecture verktyg har projektet valt att 
endast använda litteratur som inte är äldre än 10 år. Det samma gäller litteratur rörande 
användbarhet med undantag av litteratur kring människans kognitiva förmåga. Detta eftersom 
mycket har hänt de senaste tio åren kring hur datorer klarar av att visualisera grafiska 
användargränssnitt medan områden som handlar om minne, perception, kunskapspresentation, 
språk, problemlösning och beslutsfattande inte förändrats i samma utsträckning. 
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4. Empiri 

Det här kapitlet redogör om vilken data som samlats in under projektets gång för att besvara 
frågeställningen samt hur och från vilka källor dessa data inhämtats. 

 

4.1 Hur kommer industrin använda sig av EAAT? 

För att svara på denna fråga har intervjuer med anställda på Fortum genomförts. Övergripande 
handlade frågorna om vem som modellerar och vad man vill uppnå med modelleringen. Följande 
kategorier kring Enterprise Architecture verktyg, delvis tagna från en studie om verktygsstöd för 
Enterprise Architecture Management (Matthes, Buckl, Leitel, & Schweda, 2008) (Ernst, Lankes, 
Schweda, & Wittenburg, 2006) Har diskuteras under intervjuerna: 

 Stöd för konsekvensanalys och beräkningar 

 Omfattande möjlighet till visualisering av resultat och analys 

 Flexibilitet i möjlighet att visualisera resultat och analys 

 Möjlighet att skapa rapporter 

 Stöd för samarbete 

 Användarens bakgrund och kunskaper 

 

4.2 Hur väl fungerar EAATs användargränssnitt? 

Detta har undersökts genom observation av programanvändning samt intervju efter att 
programmet använts. Intervjun kretsade kring en uppsättning frågor där svar gavs i skalan 1-5. 
Till varje sådan fråga gavs en följdfråga där intervjupersonen fick möjlighet att berätta mer kring 
ämnet frågan handlade om. Detta för att användaren på så sätt tvingas ge ett tydligt svar som är 
svårt att feltolka samt att användaren ges möjlighet att förklara och vidareutveckla sitt svar (Yin, 
2009). Se Bilaga för de intervjufrågorna som använts. 

 

4.3 Hur väl fungerar EAAT med modelleringsspråket CySeMoL? 

Under projektet gång har CySeMoL modeller skapats och analyserats. Informationen som 
samlades för att svara på frågan bestod av CySeMols metamodell skapad i EAATs abstrakta 
modellerare, CySeMoL modeller skapade i EAATs konkreta modellerare samt att följande två 
frågor har ställts till de som skapat och granskat modellerna som använts under projektets gång. 

 Vad kan göras för att förenkla skapandet av metamodellen i abstrakta modelleraren 

 Vad kan göras för att förenkla skapandet av konkreta CySeMoL modeller i EAAT 

 

4.4 Intervjuer 

Intervjuer har använts som underlag för att svara på samtliga punkter i frågeställningen(1.1 Syfte). 
Intervjuerna har varit semistrukturerade, detta för att hålla fokus på vissa förutbestämda frågor 
för att underlätta analys samtidigt som intervjupersonen givits möjlighet att förklara sitt svar och 
gå in mer i detalj på de frågor intervjupersonen har mycket att säga om. 
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4.4.1 Personer som intervjuats 

Följande personer har intervjuats under projektets gång. 

Hans Johansson, Fortum ESD, Distrubution, Network Operation – NOD 

Dan Kortzon, Fortum ESD, Distrubution, Network Operation – NOD 

 

4.5 Observationer 

Observationer har använts som underlag för att svara på hur väl EAATs användargränssnitt 
fungerar. Fördelen med observationerna är att de ger en inblick i hur användaren jobbar med 
programmet för att uppnå sitt mål (Sharp, Rogers, & Preece, 2006). Genom att genomföra 
observationer på plats har information om arbetsmiljön tillhandahållits vilket kan vara till nytta 
vid utvärdering av EAATs gränssnitt (Sharp, Rogers, & Preece, 2006) (Gottesdiener, 2005). 
Under observationerna har användaren i EAATs konkreta modellerare skapat och analyserat 
modeller i språket CySeMoL. Modellerna har haft anknytning till användarens arbetsroll för att på 
så sätt minska använd tid för att inhämta information samt öka intresset hos användaren. 
Användaren har efter att en färdig modell skapats i EAAT ta del av analysen genom att hitta 
svagheter i modellen. Observationen var kort, det vill säga mindre än 30 minuter. Under 
observationen ombedes användaren att aktivt berätta vad den upplever och vill uppnå med 
programmet. Observationen dokumenterades på papper i form av ett verbalt protokoll där huvud 
punkter noterades. Dokumentationen består således av användarens egna kommentarer från 
användandet samt observatörens egna anteckningar. Observatörens anteckningar används sedan 
under efterföljande intervju i syfte att bekräfta om användaren själv upplevde vad observatören 
observerat. 

4.5.1 Personer att observera 

Under projektet har Hans Johansson, Fortum ESD, Distrubution, Network Operation – NOD 
deltagit i programanvändning av EAAT. 
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5. Analysramverk 

Samlad data har analyserats enligt följande för att svara på projektets tre frågor i frågeställningen. 

 

5.1 Hur kommer industrin att använda sig av EAAT? 

Insamlad data från intervjuer kring hur industrin kommer att använda sig av EAAT används för 
att skapa scenarions till hur EAAT kan komma att användas ute i industrin. Vikterna på de olika 
kategorierna sammanställas genom att ge varje kategori ett aritmetisk medelvärde baserat på 
vikterna från varje intervju. På så sätt ges en uppfattning om vad som är viktigast. Slutsatser kring 
hämtad information diskuteras sedan utefter de olika kategorierna. 

 

5.2 Hur väl fungerar EAATs användargränssnitt? 

De verbala protokoll som skapas under observationerna kategoriseras enligt följande kategorier i 
syfte att identifiera användbarhetsproblem i EAATs gränssnitt. 

1. Problem med gränssnittet 

1.1. Uttryckt missnöje kring en aspekt av användargränssnittet 

1.2. Uttryckt förvirring och osäkerhet kring en viss aspekt i användargränssnittet 

1.3. Uttryckt förvirring och förvåning kring en viss aspekt i användargränssnittet 

1.4. Uttryckt fysiskt besvär  

1.5. Uttryckt trötthet/utmattning 

1.6. Uttryckt svårighet att hitta/se vissa aspekter i användargränssnittet 

1.7. Uttryckt svårighet i att uppnå målet med uppgiften 

1.8. Uttryckt att fel har begåtts av användaren 

1.9. Användaren lyckas inte återställa eventuellt fel utan hjälp från observatören 

1.10. Användaren föreslår förändring av gränssnittet 

2. Felaktigt innehåll 

2.1. Uttryckt missnöje kring presenterad information i en viss aspekt 

2.2. Uttryckt förvirring och osäkerhet kring informationen i en viss aspekt 

2.3. Feltolkning av presenterad information i en vis aspekt 

2.4. Användaren föreslår förändring av informationen 

De kategoriserade verbala protokollen analyseras sedan efter antalet förekomster av de olika 
kategorierna och om de uppkommer flera gånger kring samma aspekt. Genom att göra detta 
behålls kontexten kring identifierade problem vilket gör det möjligt att hitta mönster om 
följdproblem och återkommande problem med användargränssnittet (Sharp, Rogers, & Preece, 
2006) (Lewis & Rieman, 1994).  
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5.3 Hur väl fungerar EAAT med modelleringsspråket CySeMoL? 

För att svara på detta skapas metamodellen i EAATs abstrakta modellerare och jämförs sedan 
med hur den riktiga metamodellen ser ut. Eventuella avvikelser mellan de två modellerna listas 
tillsammans med anledning och förslag på åtgärd till hur EAAT kan komma att stödja avvikelsen. 
Konkreta modeller som skapas verifieras efter reglerna i metamodellen samt att det går att räkna 
ut värden då nödvändiga kriterier i metamodellen är uppfyllda. Eventuella förslag på vad som 
skall göras för förenkling av modelleringsprocessen listas. Förslagen rankas enligt hur många som 
föreslagit förenklingsmöjligheten.  
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6. Validitet 

Kapitlet redogör för projektets validitet. Sammanfattat så är resultat kring de två subjektiva 
punkterna i frågeställningen av lägre validitet än den tredje punkten i frågeställningen. 

 

6.1 Hur kommer industrin använda sig av EAAT? 

Eftersom studien är väldigt begränsad vad gäller antal personer som deltagit samt deras funktion 
ute i industrin så är svaret väldigt vinklat och inte generellt för industrin som sådan. Under 
projektet har information endast hämtats från två anställda på ett och samma företag vilka båda 
jobbar med SCADA system. Hur EAAT kommer användas ute i industrin har därför fått ett svar 
vilket har mycket med IT-system att göra; SCADA-system ur ett nätverksperspektiv i 
synnerlighet. Industrier som kan komma att använda EAAT för modellering av andra aspekter 
kan tänkas använda EAAT på ett annat sätt. Det kan till och med vara så att en mycket snarlik 
organisation med liknande funktion som den inkluderade i studien kan komma att använda 
EAAT på ett annat sätt. 

Vad som går att säga om uppnådda resultat i frågan är dock att det är en möjlig användning av 
EAAT även om svaret är inte heltäckande. 

 

6.2 Hur väl fungerar EAATs användargränssnitt? 

Under studien har endast användargränssnittet i den konkreta modelleraren analyserats. 
Användargränssnittet i den abstrakta modelleraren må vara mycket snarlikt men om detta har 
studien inte gjort någon utvärdering, resultatet är därför endast giltigt för den konkreta 
modelleraren. 

Eftersom svaret på frågan i sig beror på programanvändarens tidigare kunskaper och erfarenheter 
(Sharp, Rogers, & Preece, 2006) så blir svaret väldigt subjektivt. Att studien dessutom endast haft 
tillgång till en person att testa gränssnittet med har gjort att validiteten i svaret är begränsat. 
Funna brister kan dock ändå peka på att användargränssnittet behöver förbättras. 

 

6.3 Hur väl fungerar EAAT med modelleringsspråket CySeMoL? 

Vad gäller validiteten kring projektets tredje punkt i frågeställningen så är den av högre kvalitet. 
Detta eftersom att det finns ett objektivt svar till hur vida EAAT stödjer CySeMoL över huvud 
taget. Till den abstrakta modellen finns en tydlig uppsättning egenskaper vilka EAAT antingen 
stödjer modellering av eller inte i den abstrakta modelleraren. I den konkreta modelleraren går det 
också objektivt att ta reda på om det går att skapa olika instanser av den abstrakta modellen samt 
att dessa blir korrekta. 

Eventuella förslag på vad som skulle kunna förenkla modelleringsprocessen kommer dock 
fortfarande att lida av samma brister som de två övriga punkterna i projektets frågeställning. 
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7. Resultat 

I det här kapitlet presenteras de resultat som samlats in under projektet. Eftersom EAAT har 
utvecklats under projektets gång presteras här funna resultat som är aktuella för EAAT så det såg 
ut och fungerade den 16 februari 2011. 

 

7.1 Hur kommer industrin att använda sig av EAAT? 

Resultaten från studien visar att EAAT troligen kommer att användas som ett 
dokumentationssystem med fördelen att det går att göra analys av olika aspekter. Användarna 
kommer vara de som jobbar med skötsel och liknande av det dokumenterade systemet. 
Systemägare kommer antagligen ha en central roll i skapandet och upprätthållande av modellerna. 

Stöd för konsekvensanalys och beräkningar: Detta är den kategori som troligen kommer 
vara avgörande vid användandet av EAAT. Dokumentationsmöjlighet, både som modeller 
och i text finns det redan gott verktygsstöd för i dagsläget. Styrkan i användandet av EAAT 
ligger därför i möjligheten att genomföra utförliga analyser i det dokumenterade systemet. 

Omfattande möjlighet till visualisering av resultat och analys: Omfattande möjlighet till 
visualisering är inget man betraktar som viktigt. Vad som anses vara viktigare är istället 
möjligheten att göra omfattande analyser på olika aspekter i ett system utan att behöva göra 
någon förändring i modellen. Alltså en omfattande analysportfölj ger mer än möjligheterna att 
visualisera resultaten av dessa. 

Flexibilitet i möjlighet att visualisera resultat och analys: Det här är en kategori vilken 
visat sig vara ganska ointressant. En omfattande flexibilitet i visualisering byts gärna bort mot 
ett enklare program där möjligheterna är begränsade men där det är enkelt att ta del av de 
resultat som finns tillgängliga.  

Möjlighet att skapa rapporter: Möjligheten att skapa rapporter ses som något man gärna 
har goda möjligheter till. Förutsatt att rapporten visar rätt sak. Det som anses viktigast är att 
hitta eventuella brister i det modellerade systemet så att man kan åtgärda dessa. En rapport 
bör därför innehålla de brister som finns i systemet och hur pass allvarliga de är. En sådan 
rapport kan ge EAAT god genomslagskraft ute i industrin eftersom systemägare i och med 
detta enkelt kan finna och tillgodogöra sig informationen om vad som behöver förbättras i 
deras system. 

Stöd för samarbete: Stöd för samarbete anses vara ganska viktigt. För att skapa en holistisk 
bild över hela IT miljön med applikationer och infrastruktur på företaget krävs kunskap från 
flera anställda. Att kunna skapa det egna delsystemet på egen hand och sedan ladda in det i 
den stora helhetsmodellen ses som viktigt för att kunna ge denna holistiska bild. Att flera ska 
kunna vara inne i samma modell och redigera samtidigt ses inte som lika viktigt men är 
förstås något som skulle kunna vara bra. 

Användarens bakgrund och kunskaper: Användaren av EAAT är, troligtvis, som tidigare 
nämnt, systemägare och andra anställda som jobbar med underhåll och liknande av det 
modellerade systemet. Användaren har kunskaper om hur systemet ser ut. Dokumentation är 
något som tar tid men ses som viktigt. Det är därför viktigt att termer och informations 
begrep i EAAT är anpassade så att det blir enkelt att dokumentera och ta del av information 
om systemet. 

För att sammanfatta detta i ett scenario ute i industrin så kommer EAAT bland annat att 
användas som följande: På företaget X finns ett antal systemägare som ansvarar för skötsel och 
kvalitet av deras system. De jobbar tillsammans med ett antal anställda och konsulter vilka sköter 
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underhåll med mera av systemet. Systemets komponenter dokumenteras i EAAT för att ge 
kontroll över vilka komponenter som finns, hur de är konfigurerade samt ge en tydlig bild av hur 
allt hänger samman i systemet. Utöver detta så hjälper EAAT till med att hitta de svaga punkter 
som finns med hjälp av sin analysfunktion. EAAT presenterar tydligt vart i systemet bristerna 
finns och vad de beror på. På så sätt blir det enklare för systemägaren att fatta beslut om 
eventuella ändringar. Systemägaren kan även komma att göra en sådan teoretisk ändring i 
modellen för att se att denna har önskad effekt. Eftersom de olika systemen på företaget sällan är 
isolerade från varandra vill man även få reda på om det finns brister mellan olika system. Man 
laddar därför in alla delsystemen man är intresserad av att analysera, kopplar ihop dessa och gör 
en analys av helheten för att kunna ta del av eventuella brister. 

 

7.2 Hur väl fungerar EAATs användargränssnitt? 

När det gäller EAATs användargränssnitt i den konkreta modelleraren är det fem punkter som 
skapat extra förvirring, missnöje och irritation. Dessa fem punkter är: 

 När den konkreta modelleraren startas så dyker den inte upp i aktivitetsfältet förens en 
modell (abstrakt eller konkret) har laddats in. Eftersom det kan ta lite tid att starta 
programmet kan det hända att användaren har ett annat fönster aktivt efter att ha 
påbörjat körningen vilket gör att programmet hamnar i bakgrunden och ser inte ut att 
köras. Vilket leder till onödig frustration. Dialogrutan vilken bör hamna i aktivitetsfältet 
visas i Figur 4. 

 

Figur 4 - Dialogrutan vilken bör hamna i aktivitetsfältet 

 När man visar objekten som ikoner eller utan attribut är det svårt att komma åt 
information om objektet. Alternativen är att antingen leta upp objektet i trädstrukturen 
för att sedan öppna en ny dialog för vart och ett av de attribut man är intresserad av, att 
öppna en ny vy där objektet finns och attribut visas eller att ändra i sin vy så att attributen 
visas. Dessa tre möjliga lösningar känns alla som en omständlig omväg vilket skapar 
irritation hos användaren. Att komma åt informationen i objekten ska var enkelt. 

 När man dubbelklickar på ett objekt så blir det markerat för att byta namn på det. Namn 
på objekten byter man sällan. Det namn som satts vid skapandet av objektet kommer 
antagligen att behållas länge och inte ändras särskilt ofta, om över huvud taget. Det 
förväntade beteendet är att man kommer åt mer information om objektet, speciellt när 
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man visar de komprimerade lägen (ikoner eller utan attribut). Detta har skapat förvirring 
och vis frustration hos användaren. 

 Att sätta bevis till objekt är för svårt. Svårigheten ligger inte i hur bevis sätts utan till vilka 
attribut de ska sättas. För en användare som inte är fullt införstådd med 
modelleringsspråket som används är det mycket svårt att veta vilka attribut som ska ges 
bevis och vilka som inte ska det. Först när modellen är färdigskapad kan den som har 
mycket tid och ambition leta reda på vilka attribut som endast är föräldrar och ge dessa 
bevis. Detta är ohållbart då det tar för mycket tid och är något som borde vara enkelt. Till 
följd av detta blir programmet mycket resurskrävande av användaren och därför väldigt 
oattraktivt att använda. 

 Återkoppling från programmet är för dålig. När till exempel en större modell öppnas, 
sparas eller den abstrakta modellen byts ut tar det ganska mycket tid och användaren får 
ingen återkoppling om att någonting händer. Detta skapar viss förvirring och lite irritation 
hos användaren då denne inte vet vad som händer, eller om något händer över huvud 
taget. 

Dessa fem punkter är de absolut viktigaste fynden kring svaga saker med EAAT 
användargränssnitt. Dialoger bör även ses över då vissa innehåller väldigt mycket, eller otydlig 
information. 

 

7.3 Hur väl fungerar EAAT med modelleringsspråket CySeMoL? 

Både den abstrakta och konkreta modelleraren stödjer till stor del modellering av CySeMoL. I 
den abstrakta modelleraren går det inte att skapa en klassrelation mellan en klass och en klass 
vilken ärver av den första klassen. I CySeMoL ärver klassen Operatinsystem av klassen 
SoftwareInstallation. Dessa två klasser ska ha en klassrelation, operates, mellan varandra vilken 
inte går att skapa i EAAT. Figur 5 - De två klasserna vilka saknar en klassrelation till 
varandra eftersom den inte går att skapa i EAAT. visar de två klasserna i EAAT; utan 
attribut. 

 

Figur 5 - De två klasserna vilka saknar en klassrelation till varandra eftersom den inte går att skapa i EAAT. 

En annan typ av relation som inte går att skapa i EAAT är en attributrelation mellan samma 
attribut fast i två olika objekt beroende av en uppsättning klassrelationer som inte går via ett eller 
flera andra objekt och inte direkt mellan de två objekten. Exempel på en metamodell finns 
beskriven i Figur 6 där Error! Reference source not found.attributrelationen till attributet n1 är 
beroende av klassrelationen Kommunicerar för att existera.  
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Figur 6 – Metamodell 

Attributet n1 i klassen Nod kan alltså påverka andra attribut n1 i ett annat objekt av klassen Nod. 
Förutsatt att klassrelationen Kommunicera finns mellan båda objekten av klassen Nod till samma 
objekt av klassen Länk. Ett exempel på en sådan konkret modell finns i Figur 7 - Exempel på 
konkret modell som inte går att skapa i EAAT. 

Länk

-n1

Nod

-n1

Nod

 

Figur 7 - Exempel på konkret modell som inte går att skapa i EAAT 

 

När det gäller modelleringsprocessen är den enkel för den som kan och förstår 
modelleringsspråket. De svårigheter som finns för den som är införstådd med språket är att sätta 
ut bevis till de attribut där bevis skall sättas. Även om användaren är erfaren med både verktyget 
och modelleringsspråket tar det i dagsläget ganska lång tid att sätta bevis till en större uppsättning 
attribut. Detta eftersom användaren måste öppna dialogrutan för varje attribut där ett bevis (eller 
fler) ska sättas. Ingen hjälp ges när det gäller vilka attribut som behöver bevisning för att ge ett 
relevant analysresultat. Därför krävs det att användaren har goda kunskaper om detta själv. 

För den som inte är insatt i hur CySeMoL fungerar finns det ingen hjälp att få i EAAT. Vilka 
klasser som finns att modellera med syns i trädstrukturen, Figur 8. 

Länk

-n1

Nod

Kommunicerar
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Figur 8 - Trädet över tillgängliga klasser 

Däremot kan man inte få upp någon information om klasserna. När man instansierat en klass kan 
man läsa en beskrivning av objektet samt vilka attribut objektet har. Information om 
klassrelationer med mera som inte skapats finns inte tillgängligt. Detta gör det svårt att modellera 

för den som inte känner till modelleringsspråket. Om man i menyraden väljer  får 
man upp en dialog över samtliga tillgängliga klasser om de ärver av en klass och i så fall vilken 
samt att man kan läsa beskrivningen till klassen som skrivits av den som skapade den abstrakta 
modellen. Beskrivningen är dock svår att överblicka, Figur 9. 

 

Figur 9 - Exempel på vilken information som finns att tillgå innan en klass instansieras. 

När en klass instansierats framgår det inte heller vilka attribut som behöver bevis för att ge en 
relevant analys. 
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Figurerna nedan är utsnitt ur några av de modeller som skapats under projektets gång. 

 

Figure 10 - Modell över en liten substation 

 

Figure 11 - Modell över en kommunikationslänk och delar av SCADA-systemet 
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Figure 12 - Exempel på klasser visualiserade med små ikoner 
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Figure 13 - Exempel på klasser visade som ikoner 
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8. Diskussion 

Resultaten från studien är föga förvånade väldigt vinklade efter ett IT och 
systemmodelleringsperspektiv. Det beror framför allt på att studien endast använt sig av resurser 
vilka i sin yrkesroll har en sådan funktion men även på att CySeMoL, vilket är gjort för att 
beskriva säkerhetsrisker i informationssystem, har använts. De båda har en tydlig IS/IT koppling 
och har därför gett ett resultat med detta i fokus. Om man i studien använt sig av fler resurser 
med andra yrkesroller och funktioner hade resultatet antagligen blivit annorlunda. Ett mer 
varierat resultat hade troligtvis getts om spridda organisations- och yrkesfunktioner inkluderats i 
studien. Det samma gäller om man använt sig av olika modelleringsspråk eller ett 
modelleringsspråk som inte tagit informationssystem eller IT i fokus. Vad gäller det resultat som 
nåtts under studien är det ändå av vikt och till nytta för hur EAAT bör förbättras. Brister som 
hittats är relevanta och en åtgärd av dessa skulle säkerligen gagna fler än de som modellerar IT 
system. Att till exempel kunna se vilka attribut som behöver bevis är inget som är specifikt för 
just CySeMoL eller IT system utan något som gäller all modellering i EAAT. Liknande argument 
gäller de flesta resultat som uppnåtts. Hur kommer industrin att använda sig av EAAT? är 
troligtvis den fråga som skulle får ett mest sprit svar om fler resurser med olika bakgrund och 
organisationsfunktion inkluderats. Hur väl användargränssnittet fungerar är visserligen en väldigt 
subjektiv fråga men funna och redovisade resultat är troligtvis inget som bara de som arbetar med 
IT upplever som problematiska eller irriterande. Därför ger resultatet en förhållandevis god bild 
av hur väl EAAT fungerar. 

Vad gäller analysen så har studien till följd av de begränsade resurstillgångarna valt att inte ta med 
viktning och medelvärdesbildning för att svara på hur industrin kommer att använda sig av 
EAAT. Samma orsak ligger bakom att ingen rankning av förbättringsmöjligheter till CySeMoL i 
EAAT har presenterats. Detta har sets som onödigt då deltagandet i undersökning varit för låg 
för att detta ska vara intressant att presentera. I och med att deltagandet varit så lågt är det 
presenterade resultaten ändå rättvisa. 
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9. Förslag på förbättringar 

Här kommer förslag på förbättringar baserade på de resultat som tidigare presenterats. Det kan 
givetvis vara så att det finns andra lösningar som kan vara bättre. 

 

9.1 Hur kommer industrin att använda sig av EAAT? 

Resultatraporter: För att nå ut till industrin med EAAT bör funktionaliteten för rapportering 
förbättras. Det vill säga att EAAT kan berätta för användaren vart eventuella svaga eller kritiska 
punkter i det modellerade systemet finns. Vad som är en svag punkt är givetvis beroende på 
vilken aspekt man analyserar. Det är därför svårt att säga exakt hur detta skall ske. En möjlig 
lösning vore att implementera en kontrollgräns på attribut i abstrakta modelleraren där den som 
skapar den abstrakta modellen kan sätta ut ”varningsflaggor” på attribut och vid vilken 
sannolikhetsfördelning de ska utlösas. När sannolikheten sedan blir för hög/låg i attributet i den 
konkreta modellen meddelas användaren om detta. 

Samarbete: Att implementera någon sorts samarbetesfunktionalitet i EAAT kan vara till stor 
nytta för industrin då det kan vara svårt för någon på företaget att ha en helhetsbild över hela 
systemet. Att ha möjligheten att ladda in modeller skapade med samma abstrakta modell av en 
annan instans skulle kunna främja detta. Detta skulle implementationsmässigt kunna fungera 
genom att alla objekt från en annan .iEaat fil läses in till huvudfilen och lika så med 
informationen om vyerna. På så sätt finns båda de tidigare två olika modellerna tillgängliga i 
samma fil och användaren kan koppla ihop dem och analysera. 

Analysperspektiv: När man byter abstrakt modell i den konkreta modelleraren blir data som inte 
överlappar förlorad i den nya konkreta modellen. Här finns en möjlighet att istället tillhandahålla 
en uppsättning analysperspektiv, abstrakta modeller, så att istället för att förstöra den tidigare 
modellen bara filtrera bort den information som inte är aktuell för det nya analysperspektivet. I 
abstrakta modelleraren betyder det att man på något sätt måste ges möjligheten att koppla ihop 
klasserna i den egna abstrakta modellen med klasser i en annan abstrakt modell för att ett sådant 
byte av perspektiv ska bli enkelt och smidigt för användaren. 

Dokumentation: För att utöka EAATs dokumentationsstöd är det möjligt att lägga till mer 
omfattande fritextfält och liknande. Om företaget har behov av att dokumentera mer om än viss 
klass än den som gjort den abstrakta modellen tänkt sig kan ett mer rigoröst fritextfällt göra detta 
möjligt. En annan variant på lösning är att användaren kan lägga in en länk i klassen som pekar 
till mer utförlig dokumentation till den specifika klassen. Ett exempel på detta skulle kunna vara 
klassen dator som har en länk till ett konfigurationsdokument eller inventarielista vilken ligger på 
företagets filserver. På så sätt kan klassen användas i EAAT för analys och ge en förklarande bild 
hur allt hänger ihop samtidigt som användaren lätt kan lägga till mer information om klassen. 

 

9.2 Hur väl fungerar EAATs användargränssnitt? 

När man startar konkreta modelleraren ska den dyka upp som en aktivitet i aktivitetsfältet. Även 
innan man laddat in en modell. Detta borde implementationsmässigt lösa sig genom att byta ut 
JDialog LoadAbstractModelDialog mot en JFrame. 

När man dubbelklickar på ett objekt borde en ny frame öppnas med information om objektet. I 
den nya framen kan man byta namn på objektet samt titta på objektets attribut med mera. På så 
sätt försvinner två irritationsmoment nämnda bland resultaten. 

Att sätta bevis på attribut ska vara enkelt och för användaren uppenbart vart information behöver 
läggas till. Detta skulle kunna lösas genom att när ett in klass instansieras presenteras en dialog 
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där användaren ombeds fylla i information om de attribut där denna är nödvändig för att ge ett 
meningsfullt analysresultat. En annan tänkbar lösning är att attribut som endast är föräldrar 
flaggas så att användaren lätt kan hitta dem. Den senare lösningen kräver dock att användaren 
antingen går igenom hela träd-listan för att se så att inga attribut missats eller visar attributen i 
vyerna. En fördel är dock att den som skapar den abstrakt modellen inte behöver specificera vilka 
attribut som behöver fyllas i. Dessutom kan det ju vara så att en vis konkret modell behöver bevis 
i fler attribut än en annan trots att de använder samma abstrakta modell. En kombination av de 
två skulle kunna ge en än bättre lösning. 

För att ge bättre återkoppling till användaren bör programmet meddela att det är aktivt och 
arbetar. Till exempel skulle operativsystemets muspekare kunna signalera att programmet tänker 
(om sådan funktionalitet finns i operativsystemet). 

 

9.3 Hur väl fungerar CySeMoL i EAAT? 

I Abstrakta Modelleraren behöver man kunna lägga till klassrelationer mellan super- och 
subklasser, detta borde bara vara att tillåta då en sådan klassrelation fungerar precis som vilken 
klassrelation som helst. När det gäller attributrelationen som inte går att skapa borde denna 
kunna fungera som en blandning av nuvarande ”self connection” attributrelation där man även 
ges möjlighet att specificera vilka klassrelationer som attributrelationen är beroende av för att 
existera. 

För att göra det enklare för användaren att skapa CySeMoL modeller skulle EAAT kunna: 

 När man instansierat en klass så kan EAAT föreslå nya klasser att instansiera utefter de 
klassrelationer klassen har. På så sätt skulle användaren kunna ges ett bättre flyt i 
modelleringen samt få lite hjälp med att ta sig vidare. 

 Den abstrakta modellen och information om denna skulle kunna göras tillgänglig i 
EAAT. 

 Tillhandahålla mer färdigkonfigurerade objekt vilket snabbar upp modelleringsprocessen. 
Tillexempel kunna välja ett vist standard protokoll och få objektet färdig konfigurerat. 
Samma sak med operativsystem m.m. 
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Bilagor 

 

Intervjufrågor 

Övergripande: 

 Jag upplevde programmet som:  1: Dåligt  5: Mycket bra 

 Jag upplevde programmet som:  1: Svårt att använda  5: Lätt att använda 

 Jag upplevde programmet som:  1: Frustrerande  5: Tillfredsställande 

 Jag upplevde programmet som:  

 1: Svårt att först vad man ska göra  5: Lätt att förstå vad man ska 
göra 

Visualisering: 

 Textstorleken var:  1: Svår att läsa 5: Lätt att läsa 

 Informationen var organiserad på ett:  1: Förvirrande sätt 5: Tydligt sätt 

 Det var enkelt att ändra vad som skulle visualiseras: 1: Instämmer inte alls 5: Instämmer 
helt 

Terminologi: 

 Dialogerna i programmet var:  1: Otydliga 5: Tydliga 

 Dialogernas plats på skärmen var:  1: Dålig 5: Mycket bra 

 Programmets information om vad som händer var:  1: Otillräcklig  5: Tillräcklig 

 Felmeddelanden var:  1: Inte till hjälp 5: Till god hjälp 

Lärande: 

 Att lära sig använda programmet var:  1: Svårt 5: Lätt 

 Hitta funktionalitet genom att testa sig fram var:  1: Svårt 5: Lätt 

 Att komma ihåg och känna igen menyalternativ och namn var:  1: Svårt
 5: Lätt 

Systemegenskaper: 

 Programmets hastighet var:  1: För långsam 5: Tillräcklig 

 Programmets pålitlighet var:  1: Opålitlig 5: Pålitlig 

 Filhanteringen i programmet var  1: Svår att förstå 5: Lätt att förstå 

 


