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Abstract
This  report  describes  study  aimed  at  uncovering  flaws  and  finding  potential 
improvements from when the modelling tool EAAT is used in conjunction with the 
modelling language CySeMoL. The study was performed by developing a framework 
and applying it on CySeMoL and EAAT in real life context networks.

The framework was developed in order to increase the number of flaws uncovered 
as well as gather potential improvements to both EAAT and CySeMoL.

The basis of the framework is a modified version of the Quality in use model from 
ISO/IEC 25010:2011 standard. Upon the characteristics and sub characteristics of this 
modified  model  different  values  for  measuring  usability  where  attached.  The 
purpose  of  these  values  is  to  measure  usability  from  the  perspectives  of  both 
creating and interpreting models.  Furthermore these values are based on several 
different  sources  on  how  to  measure  usability.  The  complete  contents  of  the 
framework  and  the  underlying  ideas,  upon  which  the  framework  is  based,  are 
presented in this report.

The  framework  in  this  study  was  designed  in  order  to  enable  it  to  be  used 
universally with any modelling language  in conjunction with a modelling tool. Its 
design is also not limited to the field of computer security and computer networks, 
although that is the intended context of CySeMoL as well as the context described in 
this report. However, utilization outside the intended area of usage will most likely 
require some modifications, in order to work in a fully satisfying.

Several flaws where uncovered regarding the usability of CySeMoL and EAAT, but 
this  is  also  accompanied  by  several  recommendations  on  how to  improve  both 
CySeMoL and EAAT. Because of  the  outline of  the  framework,  the  most severe 
flaws  have  been  identified  and  recommendations  on  how  to  rectify these 
shortcomings have been suggested.

Keywords: Enterprise Architecture, Model Measurement, Model usability, Usability 
Framework, Computer Network, Network Security, Security Analysis, Meta Model 
Analysis, Model Interpretability, Quality in Use
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1 Inledning
I  början  när  datorer  just  hade  uppfunnits  så  handlade  säkerheten  kring  dessa 
mestadels om att begränsa den fysiska åtkomsten till dem. Nätverk existerade inte 
för  dessa  datorer  och  därmed  så  uppkom  ingen  problematik  kring  IT-säkerhet, 
förrän man började koppla ihop datorer i nätverk. Även då så handlade dock IT-
säkerhet inte om alla de saker som de handlar om idag, utan utvecklades främst i 
form av hantering av nätverkens  användare.  Vilket  var  ett  resultat  av  att  dessa 
tidiga nätverk var avskilda från varandra. När sedan Internet kom så försvann denna 
isolering och nätverken sårbara för angrepp ifrån externa källor. (Yuen, 2006)

Idag medför fortfarande ny teknik att nya sätt för nätverk att bli angripna på öppnas 
upp. Dessvärre har strävan efter att skapa säkra nätverk inte lyckats hålla jämna 
steg med angriparna. Ibland är det till  och med så illa att angriparna utökar sitt  
försprång kraftigt (Grow och Hosenball, 2011).

Ett  sätt  att  förbättra  säkerheten  i  nätverk  är  att  skapa  modeller  för  att  få  en 
överblick av nätverkens säkerhet. Modeller möjliggör att vi kan visualisera och få en 
överblick  av  information.  Vad  som  visualiseras  och  vad  vi  får  en  överblick  av 
baseras  både på vad det  är  vi  önskar  att  åstadkomma med modellen och vilken 
information  som  vi  har  att  tillgå.  Detta  har  gjort  att  det  skapats  olika 
modelleringsspråk  med  syfte  att  visualisera  och  ge  överblick  av  olika  typer  av 
information, vissa är väldigt nischade och vissa är väldigt generella.

Modeller har även fått huvudroll inom Enterprise Architecture (EA) där modellering 
utför en grundsten när det gäller det att samla och visualisera inom samt överföra 
tankar, idéer och information från området.

Det  traditionella  tillvägagångssättet  att  använda  modeller  för  att  förbättra 
säkerheten  i  datornätverk  har  baserat  sig  på  att  antingen  använda 
modelleringsspråk  utvecklade  för  generisk  modellering  av  nätverk  och  inte 
säkerhetsaspekten  specifikt  eller  använda  modelleringsspråk  nischade  mot  ett 
specifikt område inom nätverkssäkerhet. Detta gjorde att modellerna begränsades 
både när det gäller mängden säkerhetsinformation som kan sparas på ett effektivt 
sätt i dem och deras potentiella användningsområden.

Enligt Sommestad et al. (2010) så behövdes detta ändras på, vilket resulterade i att de 
presenterade  ett  nytt  modelleringsspråk.  Detta  modelleringsspråk  möjliggjorde 
skapandet  av  modeller  som fokuserar  specifikt  på  nätverkssäkerhet  ur  ett  brett  
perspektiv, samtidigt som det gjorde det möjligt att analysera säkerhetssituationen i 
ett  nätverk  och  ge  ett  numeriskt  värde  för  hur  sårbart  nätverket  är.  Detta 
modelleringsspråk  fick  senare  namnet  Cyber  Security  Modeling  Language 
(CySeMoL).

Genom att kunna mäta säkerheten i ett nätverk, så öppnar man upp inte bara för att  
kunna avgöra hur säkra existerande nätverk är. Utan även vad som skulle gälla för  
de nätverk som endast existerar som tänkbara scenarier. Det senare öppnar i sin tur  
upp  för  att  kunna  analysera  hur  tänkta  förändringar  i  ett  nätverk  påverkar 
säkerheten redan innan de blir verklighet.

Detta examensarbete kombinerar analysering av modelleringsspråk och IT-säkerhet. 
Detta  genom att  ta  fram ett  ramverk för  att  analysera  användarvänligheten hos 
modelleringsspråk och modelleringsverktyg. Vilket kompletteras med en fallstudie, i 
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vilken flera nätverk modelleras och tolkas. Där ramverket används för att analysera 
användandet  av  CySeMoL  tillsammans  med  modelleringsverktyget  Enterprise 
Architecture Analysis Tool (EAAT).

Ramverkets analysering fokuserar på användningskvaliteten hos modelleringsspråk 
och  -verktyg.  Ramverket  består  av  två  huvuddelar  där  den  första  delen  mäter 
användningskvaliteten  ur  ett  modelleringsperspektiv  och  den  andra  delen  mäter 
användningskvaliteten  ur  ett  modelltolkningsperspektiv.  Analysen  av 
användningskvaliteten syftar till att ge en uppfattning av vilka potentiella brister  
och  förbättringar  hos  CySeMoL  och  EAAT,  vilket  är  anledningen  till  att  det 
beslutades att detta examensarbete skulle genomföras.

Säkerhetsanalysen syftar till att ge en fingervisning om vilka potentiella brister och 
förbättringar  (ur  ett  säkerhetsperspektiv)  som  finns  i  nätverken  som  ingick  i  
fallstudien.

1.1 Bakgrund
Avdelningen  för  Industriella  informations‐  och  styrsystem  (ICS)  vid  Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm har tagit fram modelleringsverktyget EAAT 
och modelleringsspråket CySeMoL. Dessa befinner sig i ett utvecklingsstadium och 
är i behov av information och vägledning av vilken riktning de nu ska utvecklas i.  
Resultatet av denna rapport ska hjälpa till att driva deras utveckling i rätt riktning 
genom att  identifiera existerande brister  och potentiella förbättringar.  Detta sker 
genom  att  ett  universellt  ramverk  för  utvärdering  av  modelleringsspråk  och 
modelleringsverktyg tas fram. Detta ramverk används sedan för att utvärdera den 
upplevda användningskvaliteten hos CySeMoL och EAAT i samband med att dessa 
används för att skapa modeller av verkliga nätverk.

1.2 Syfte
Syftet  med examensarbetet är att utvärdera både EAAT:s grafiska gränssnitt och 
CySeMoL:s  utformning  ur  modellerings-  och  tolkningsperspektiv  genom  att 
applicera dessa på verkliga situationer samt att ta fram ett framverk som universellt  
kan användas för att utvärdera modelleringsspråk och modelleringsverktyg.

1.3 Frågeställning
Examensarbetet syftar till att ge svar på följande frågor:

• Hur svårt är det att modellera med CySeMoL med hjälp av EAAT?

• Hur svårt är det att tolka CySeMoL-modeller med hjälp av EAAT?

• Hur kan ett  ramverk lämpligt för utvärdering av användningskvalitet hos 
CySeMoL tillsammans med EAAT vara utformat?

Först besvaras frågorna om hur ett lämpligt ramverk bör vara utformat och sedan 
används detta för att besvara frågorna om modellering och tolkning.

1.4 Avgränsningar
Följande punkter är avgränsningarna i examensarbetet:

• CySeMoL och EAAT är det enda modelleringsspråket respektive det enda 
modelleringsverktyget som användes och utvärderades.
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• Endast  nätverk  tillhörande  personer  utan  tidigare  erfarenhet  av  varken 
CySeMoL eller EAAT modelleras. Detta eftersom antalet användare av både 
CySeMoL och EAAT är väldigt begränsat samt att  det anses önskvärt att 
antalet användare växer och en uppfattning om vad nya användare anser är  
de största begränsningarna skulle vara mycket hjälpsamt för detta syfte.

• Analys av EAAT och CySeMoL ur modelleringsperspektiv genomförs endast 
av examensarbetesutövaren.

• Analys av EAAT och CySeMoL ur tolkningsperspektiv genomförs endast av 
personerna vars nätverk har undersökts.

• Skapandet av modeller genomförs endast av examensarbetesutövaren.

• Modeller  skapade  utifrån  nätverken  som  undersöktes  tas  inte  med  i 
rapporten.  Anledningen  till  detta  är  att  dessa  modeller  innehåller 
information  om  vilka  säkerhetsbrister  som  finns  i  nätverken  som 
undersöktes.

• De  versioner  av  CySeMoL  och  EAAT  som  användes  var  de  som  fanns 
tillgänglig för nedladdning från och med februari 2012 respektive juni 2012.

1.5 Mål
De huvudsakliga målen med detta examensarbete är:

• Att  ta  fram  ett  ramverk  för  mätning  av  användningskvaliteten  ur  både 
modellerings- och tolkningsperspektiv.

• Att  modeller  av  nätverk  skapats  och  analyserats  i  och  med  CySeMoL 
respektive EAAT.

• Att genomföra en fallstudie där ovan nämnda ramverk används för att mäta 
användningskvaliteten under skapandet av modellerna samt när tolkningen 
och  bekräftelsen  av  modellernas  korrekthet  av  testpersonerna  som  är 
ansvariga för de olika nätverkens uppbyggnad.

• Att baserat på bristerna som upptäckts med hjälp av ramverket med skapat 
en lista med förslag på förbättringar för CySeMoL och EAAT.

1.6 Målgrupp
Målgruppen för rapporten är personer i behov av eller intresse för ramverk som kan 
användas  för  att  mäta  användningskvaliteten  hos  modelleringsspråk  och 
modelleringsverktyg när  det  gäller  modellering och tolkning samt  personer  som 
söker efter förslag på hur modelleringsverktyg och modelleringsspråket potentiellt  
kan förbättras.
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2 EAAT och CySeMoL
Detta  kapitel  ger  beskrivningar  av  modelleringsverktyget  EAAT  och 
modelleringsspråket CySeMoL samt behandlar teorin bakom dessa.

2.1 EAAT
EAAT är ett modelleringsverktyg med fokus på ramverk och modeller för Enterprise 
Architecture. Det som främst särskiljer EAAT från andra modelleringsverktyg är de 
omfattande  möjligheterna  att  ändra  hur  EAAT hanterar  olika  modeller  samt  de 
omfattande möjligheterna att på olika sätt analysera de modeller som har skapats. I 
EAAT är det möjligt att både skapa och ändra metamodeller samt att även sedan 
skapa och ändra i modeller utifrån dessa metamodeller. Dessa modeller kan i sin tur 
fungera som beslutsstöd genom att EAAT genomför matematiska beräkningar på 
modellerna  för  att  kunna  utvärdera  vilket  av  de  scenarier  som  modellerna 
representerar ger det bästa mervärdet. (Johnson et al., 2007)

EAAT är utvecklat för att kunna användas på olika operativsystem. Officiellt finns 
stöds för att EAAT ska kunna användas på operativsystemen Windows, Mac OS X 
och Linux, förutsatt att stöd för att köra Java-baserad mjukvara finns installerad.

2.2 CySeMoL
Modelleringsspråket  CySeMoL  är  framtaget  för  att  hitta  säkerhetsbrister  i  ett 
nätverk  genom  att  modellera  nätverkets  uppbyggnad.  Nätverkets  uppbyggnad 
modelleras både genom ange nätverkets generella entiteter och säkerhetsspecifika 
entiteter. Säkerhetsspecifika entiteter innebär t.ex. brandväggar och med generella 
entiteter  menas  t.ex.  operativsystem,  dataflöden  och  [nätverks]tjänster.  (The 
VIKING Consortium, 2011c)

META-modellen  för  CySeMoL  är  uppdelad  i  klasser,  abstrakta  klasser, 
[klass]attribut, klassrelationer och attributrelationer. Varje klass representerar olika 
typer  av  delar  i  ett  nätverk,  attribut  är  numeriska  värden  som  representerar 
egenskaper  hos  klasserna,  klassrelationer  anger  vilka  klasser  som  det  finns  en 
koppling  mellan  och  attributrelationer  är  när  ett  eller  flera  attribut  i  en  klass  
påverkar ett eller flera attribut i en annan klass. Attributen i en klass kan endast 
påverka attributen i en annan klass om dessa klasser har en gemensam klassrelation. 
Liksom de vanliga klasserna så har abstrakta klasser attribut,  klassrelationer och 
attributrelationer, men istället för att skapa entiteter av dessa i en modell så samlas  
gemensamma attribut, klassrelationer och attributrelationer för andra klasser i de 
abstrakta klasserna. Dessa attribut och relationer kan sedan ärvas av vanliga klasser.  
Klassrelationer är  inte definierade att  ha några attribut.  (Sommestad et  al.,  2010; 
Sommestad et al., 2012a)
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Figur 1 visar de olika delarna som entiteter och klasser i CySeMoL består av. Klasser 
kan  ha  flera  attribut  och  är  inte  begränsade  till  endast  ett  så  som  klassen 
PhysicalZone i figur 1.

Figur 2 visar hur attributrelationer kan se ut från en klass till en annan samt även en 
attributrelation  mellan  attributen  i  en  klass,  i  detta  fall  klassen 
PasswordAuthenticationMechanism till  klassen  PasswordAccount respektive  klassen 
PasswordAuthenticationMechanism till sig själv.

Figur  3 är ett exempel på klassarv i CySeMoL, där en klass ärver attribut från en 
abstrakt klass. I klasser som innehåller ärvda attribut, så är dessa attribut skrivna 
med grå text. Pilen som anger klassarv pekar alltid på den abstrakta klass varifrån de 
ärva  attributen  och  klassrelationerna  kommer.  I  detta  fall  så  ärver  klassen 
ApplicationClient ifrån SoftwareInstallation.

Figur 1. De olika delarna i CySeMoL:s klasser och entiteter.

Figur 2. Exempel på attributrelationer i CySeMoL.

Figur 3. Exempel på klassarv i CySeMoL.
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Figur 4 visar klassen DataFlow tillsammans med samtliga klasser som har en direkt 
klassrelation  till  DataFlow.  Klassen  SoftwareInstallation är  en  abstrakt  klass  och 
därmed  så  ärvs  relationen  till  klassen  DataFlow av  alla  klasser  som  ärver  av 
SoftwareInstallation.  Klasserna som ärver  av  SoftwareInstallation finns inte  med i 
figur 4, eftersom dessa har en indirekt klassrelation till DataFlow. Istället finns dessa 
klasser med i figur 5 nedan.

Attribut kan delas upp i riskattribut och egenskapsattribut. Riskattribut anger hur 
stor  risken  är  för  att  en  viss  typ  av  säkerhetsattack  kommer  att  lyckas  och 
egenskapsattribut anger egenskaper, hos det som representeras av varje entitet, som 
påverkar risken är hos ett eller flera riskattribut. Egenskapsattribut kan både höja 
och  sänka  risker  hos  riskattribut.  Det  finns  inga  begränsningar  av  vilka 
kombinationer av attribut som en klass kan ha, vilket gör att en klass kan innehålla 
båda, bara den ena eller ingen.

Genom  att  man  i  modeller  skapar  entiteter  utifrån  klasserna  och  lägger  till 
kopplingar mellan dessa, så synliggör man vilka vägar en attack kan vandra genom 
nätverket  och  vilka  klasser  som påverkar  varandra  när  det  gäller  risken för  att 
säkerhetsattacker ska lyckas.  (The VIKING  Consortium, 2011c;  Sommestad et  al., 
2012a)

Enligt  The  VIKING  Consortium (2011a)  så  är  CySeMoL:s mjukvaror  och 
nätverkskomponenter indelade i 21 st. klasser, där varje klass, förutom Person, kan 
ha attribut. Figur 5 visar CySeMoL:s metamodell, där samtliga klasser finns med.

Figur 4. Exempel på klassrelationer i CySeMoL.
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Egenskapsattributen i en klass kan endast påverka riskattributen i en annan klass,  
om  det  finns  en  koppling  mellan  klasserna.  Detta  gäller  speciellt  för  vissa 
egenskapsattribut,  som  endast  påverkar  riskattribut  i  andra  klasser.  Vilka  typer 
egenskapsattribut som påverkar vilka typer av riskattribut är förinställt i CySeMoL:s 
META-modell och kan inte påverkas under skapandet av modeller annat än genom 
att skapa kopplingar mellan klassentiteter. Alla klassentiteter kan inte kopplas ihop 
med varandra,  men det finns inga klassentiteter som inte kan kopplas ihop med 
någon annan klassentitet. (The VIKING Consortium, 2011a; Sommestad et al., 2012a)

Analyser  av  CySeMoL-modeller,  som  utförs  för  att  avgöra  hur  bra  eller  dålig 
säkerheten är i nätverk som modellerna representerar, baserar sig på värdena hos 
attributen, relationerna mellan attributen och relationerna mellan klasserna. Dessa 
värden är uppdelade i värden som är angivna i metamodellen och värden som måste 
anges vid  modellskapandet.  De värden som måste  anges  vid modellskapandet är 
värden som representerar  egenskaper  som skiljer  sig  mellan olika  nätverk.  (The 
VIKING Consortium, 2011c)

De  i  META-modellen  definierade  värdena  som  används  vid  analyser  består  av 
sannolikheter som är baserade logiska resonemang från existerande litteratur och 

Figur 5. Metamodell av CySeMoL.
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data från undersökningar bland experter inom berörda områden. (Sommestad et al., 
2012a)

Flera  studier  har  genomförts  där  syftet  delvis  har  varit  att  samla  in  data  så  att  
sannolikheterna  för  egenskaps-  och  riskattributen  stämmer  så  bra  överens  med 
verkligheten som möjligt.  Områdena som behandlats  av dessa studier  inkluderar 
bl.a. Denial of Service-attacker (Sommestad et al., 2011), faktorer som påverkar risken 
för  att  angripare  lyckas  köra  skadlig  utan  att  ha  fysisk  åtkomst  till  enheter 
(Sommestad et al., 2012b), hur säkerhetstestning av mjukvaror påverkar risken för 
att  det  ska  finnas  allvarliga  säkerhetsrisker  (Sommestad  et  al.,  2012c),  hur 
användandet  av  Intrusion Detection System-system påverkar  säkerheten i  nätverk 
(Sommestad et al., u.å.), prestanda hos automatiserade säkerhetsskanningar (Holm, 
2012) och prestanda hos motmedel för angrepp mot webbapplikationer (Holm et al., 
2013).

I bilaga A finns en mera ingående beskrivning av CySeMoL:s olika klasser och deras  
attribut.
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3 Ramverkets  omfattning,  uppbyggnad  och  bakomliggande 
teori
Detta kapitel beskriver de bakomliggande teorierna som ramverket baserar sig på, 
vad ramverket omfattar och hur ramverket är uppbyggt.

Ramverket  som  används  i  detta  arbete  är  uppdelat  så  att  det  består  av  två 
huvuddelar.  Dessa  två huvuddelar  mäter  två olika  typer  av  användningskvalitet. 
Den  första  delen  mäter  användningskvalitet  i  form  av  den  upplevda 
svårighetsgraden  att  skapa  modeller  och  den  andra  delen  mäter 
användningskvaliteten i form av den upplevda svårighetsgraden att tolka modeller. 

Ramverket är baserat på flertalet forskningskällor kring användningskvalitet samt 
komplement  i  form  av  examensarbetesutövarens  egna  metriker. 
Examensarbetesutövarens egna metriker  lades  till  för  att  ge  ramverket  en bättre 
omfattning.

Både CySeMoL och EAAT som nämns i detta kapitel har tagits fram av avdelningen 
för  Industriella  Informations-  och  Styrsystem  (ICS)  vid  Kungliga  Tekniska 
Högskolan (KTH) i Stockholm och befinner sig under ständig vidareutveckling.

3.1 Användningskvalitet
Med  användningskvalitet  (eng.  quality  in  use)  så  menas  i  detta  arbete,  så  som 
definierats enligt ISO/IEC 25010 (2011), hur väl något kan användas för dess tänkta 
syfte av tänka användare inom tänkt användningsmiljö med hänsyn till effektivitet,  
resursanvändning, riskfrihet och tillfredsställelse. 

Det existerar flera olika teorier om vad som påverkar användningskvaliteten. Till  
detta arbete har, på samma sätt som med definitionen av användningskvalitet, valet 
av underliggande teori  att  basera ramverket  på fallit  på ISO-standarden ISO/IEC 
25010:2011 (ISO/IEC 25010, 2011).

Valet av ISO/IEC 25010:2011 baserar sig, med hänsyn till både definition och teori,  
på att det är en standard som, så som beskrivet av Bevan (2009), grundar sig på flera 
andra  standarder,  varit  under  utveckling  under  flera  år,  att  flera  nationella 
organisationer tillhörande  the International Organization for Standardization (ISO) 
eller  the  International  Electrotechnical  Commission (IEC)  har  varit  inblandade  i 
arbetet med standarden samt att arbetet bygger på tidigare standarder framtagna av 
ISO, IEC och American National Standards Institute.

3.1.1 ISO/IEC 25010:2011
ISO och IEC har tillsammans tagit fram standarden ISO/IEC 25010:2011 för att skapa 
en  international  standard  för  vilka  egenskaper  hos  mjukvaror  och 
mjukvaruintensiva  system som kan  användas  för  att  mäta  deras  kvalitet.  Dessa 
kvalitativa  egenskaper  kan  sedan  användas  för  kravhantering,  kriterier  för 
tillfredsställelse av dessa egenskaper och motsvarande sätt att mäta detta. (ISO/IEC 
25010, 2011)

ISO/IEC 25010:2011 är en standard som består av de två modellerna Product quality  
och  Quality in use.  Dessa modeller består av egenskaper, där vissa egenskaper är 
uppdelade  i  delegenskaper,  som  tillsammans  är  tänkta  är  representera 
användningskvalitet i specifika miljöer. Product quality är tänkt att användas för att 
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göra utvärderingar i samband med att samma mjukvara används tillsammans med 
olika  datorsystem.  Quality  in  use  är  tänkt  att  användas  i  samband  med  att  en 
produkt  används inom tänkta användningsmiljöer,  inklusive interaktioner mellan 
människa och mjukvara  samt människa  och  system.  Standarden tillåter  att  man 
använder sig av endast den ena modellen samt att om det kan motiveras även att 
endast vissa egenskaper och delegenskaper i en modell  används.  (ISO/IEC 25010, 
2011)

Eftersom detta arbete är begränsat till  att endast undersöka interaktionen mellan 
människa och mjukvara så kommer endast Quality in use och inte Product quality att 
användas.

Quality  in  use består  av  fem egenskaper,  varav  tre  av  dessa  i  sin  tur  består  av 
delegenskaper. De fem egenskaperna och nio delegenskaperna beskrivs på följande 
vis: (ISO/IEC 25010, 2011)

• Effectiveness –  Den  grad  av  korrekthet  och  fullständighet  med  vilken 
användare uppnår tänkta uppgifter med.

• Efficiency – Hur väl resursanvändningen fungerar i förhållande till den grad 
av  korrekthet  och  fullständighet  som  användare  uppnår  tänkta  uppgifter 
med.

• Satisfaction –  Hur  väl  användares  behov  tillfredsställs  vid  användning  i 
tänkta användningsmiljöer.

◦ Usefulness – Hur tillfredsställda användare känner sig med avseende på 
hur  de  uppfattar  utförandet  av  tänkta  uppgifter.  Detta  inkluderar 
konsekvenserna och resultatet av användandet.

◦ Trust – Hur stor tillit det finns till att det som sker är det som är menat 
att ske.

◦ Pleasure – Hur mycket glädje som användare upplever av användandet.

◦ Comfort – Hur tillfredsställda användare är med det fysiska utförandet.

• Freedom from risk – Hur väl olika typer risker begränsas.

◦ Economic risk mitigation – Hur väl ekonomiska risker begränsas.

◦ Health and safety risk mitigation – Hur väl  hälso- och trygghetsrisker 
begränsas.

◦ Environmental  risk mitigation – Hur väl  risker för  miljö och egendom 
begränsas.

• Context coverage –  Hur väl  användning fungerar i  tänkta och inte tänkta 
användningsmiljöer.

◦ Context  completeness –  Hur  väl  användning  fungerar  i  tänkta 
användningsmiljöer.

◦ Flexibility –  Hur  väl  användning  fungerar  i  inte  tänkta 
användningsmiljöer.
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Figur 6 visar vilka egenskaper och delegenskaper som Quality in use består av och 
vilka delegenskaper som är underordnade vilka egenskaper.

3.1.2 Anpassning av Quality in use för utformning av ramverket
Quality in use är en mera omfattande modell än vad som behövs för utformningen 
av ramverket. Detta medför att inte alla egenskaper och delegenskaper används för 
ramverkets utformning.

Freedom  from  risk,  tillsammans  med  delegenskaperna  Economic  risk  mitigation, 
Health and safety risk mitigation och Environmental risk mitigation, omfattar sådant 
som har direkt eller indirekt handlar om funktionaliteten hos CySeMoL tillsammans 
med EAAT att göra. Eftersom arbetet syftar till att utvärdera hur användningen av 
funktionaliteten upplevs och inte huruvida funktionaliteten är lämplig, så har denna 
egenskap med delegenskaper utelämnas från utformningen av ramverket.

Då  ramverket  endast  är  menat  att  användas  för  att  undersöka  tänkta 
användningsmiljöer  samt  att  endast  tänkta  användningsmiljöer  ingår  vid 
appliceringen av ramverket,  så  har  inte  Flexibility tagits  med i  utformningen av 
ramverket.

Eftersom  detta  arbete  endast  syftar  till  att  utvärdera  mjukvara  och  inte  någon 
hårdvara så har inte Comfort tagits med i utformningen av ramverket.

Syftet  med  delegenskapen  Pleasure är  att  mäta  hur  mycket  glädje  användare 
upplever i samband med användandet. Vilket CySeMoL tillsammans med EAAT, och 
de  flesta  andra  modelleringsverktyg  och  modelleringsspråk,  inte  är  tänkta  att 
innehålla. För dessa handlar det istället om att undvika att missnöje skapas. Med 
anledning av detta så har Pleasure inte tagits med i utformningen av ramverket.

Figur 6. De olika delarna av Quality in use enligt ISO/IEC 25010:2011.
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Figur 7 visar hur anpassningen av Quality in use för användning i detta arbete ser ut. 
Egenskapen Freedom from risk, tillsammans med sina delegenskaper, togs bort helt. 
Delegenskaperna  Pleasure och Comfort  samt  Flexibility togs bort från  Satisfaction 
respektive Context coverage. Egenskaperna Effectiveness och Efficiency behölls helt.

3.2 Objektiva och subjektiva metriker
Metriker som  används  i  ramverket  kan  delas  upp  i  objektiva  och  subjektiva 
metriker.  Objektiva  metriker är  metriker som genom observation ges  numeriska 
värden och subjektiva metriker är metriker som beskriver en persons uppfattning av 
något. Vissa objektiva metriker kompletteras av subjektiva metriker i form av öppna 
frågor  för  att  försöka  hitta  anledningarna  till  att  objektiva  metriker  fått  dåliga 
värden.  Dessa öppna frågor  presenteras  i  ett  separat  delkapitel  nedan och berör 
endast den del av ramverket som behandlar tolkning av modeller.

3.3 Modellering och mätbarhet
Den  första  delen  av  ramverket  syftar  till  att  mäta  användningskvalitet  ur  ett 
modelleringsperspektiv genom att använda både objektiva och subjektiva metriker. 
Ramverkets  metriker finns även presenterade i  en mera överskådlig tabellform i 
bilaga B.

I samtliga fall då en metrik använder en Likertskala, så används en sjugradig skala 
där 7 anger att det upplevs fungera mycket bra och 1 anger att det är mycket som 
behöver förbättras.

Varje modelleringstillfälle dokumenteras i ett kalkylark tillsammans med eventuella 
kommentarer  angående  modelleringstillfället.  Dokumenteringsinlägg  görs  i 
kalkylarket  vid  varje  modelleringstillfälle,  vilket  innebär  att  om  flera 
sammanhängande  tidstillfällen  endast  omfattas  av  ett  modelleringstillfälle  så 
kommer dessa att dokumenteras som ett inlägg i kalkylarket.

Om en paus eller ett avbrott sker, mitt i skapandet av en del av modellen, så räknas 
dessa som två tidstillfällen fortfarande som ett gemensamt modelleringstillfälle när 
det gäller metrikerna. Om inget annat nämns, så syftar samtliga användningar av 
”tillfälle” i ramverket på modelleringstillfälle.

Figur 7. Delar av Quality in use som användes för ramverkets utformning.
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Samtliga  metriker  i  den  första  delen  av  ramverket  tilldelades  ett  variabelnamn. 
Dessa variabelnamn börjar samtliga med siffran ”1”, vilket visar att metriken tillhör 
den  första  delen  av  ramverket.  Siffran följs  sedan  av  en,  för  varje  metrik,  unik 
bokstav  som  anger  vilken  av  metrikerna  som  variabelnamnet  hänvisar  till.  
Tilldelningen av bokstäver gjordes genom att räkna upp dem i alfabetisk ordning,  
d.v.s. första metriken tilldelas ”A”, andra metriken ”B” o.s.v.

3.3.1 Ramverkets metriker för modellering
Från artiklar som studerades i litteraturstudien så valdes 5 st. metriker ut att ingå i 
ramverket.  Utöver  dessa lades  ytterligare  4  st.  egna  metriker  till  i  denna  del  av 
ramverket. De egna metrikerna lades till för att bättre kunna mäta användbarheten 
och täcka in de använda delarna av Quality in use-modellen. Detta resulterade i att 
denna del av ramverket fick följande 9 metriker:

Total tidsåtgång för modellering mäter den totala tidsåtgången som krävdes för att 
skapa en modell, förutom de undantag som anges i Metodik-kapitlet. Metriken togs 
med för att  ge en uppfattning av den totala tidsåtgången att  skapa modeller,  av 
storlek motsvarande nätverken som modellerades i detta arbete, samt för att kunna 
ta fram genomsnittliga värden, baserade på tid, för de andra objektiva metrikerna. 
Metriken täcks av egenskapen Efficiency och gavs variabelnamnet 1A.

Antal åtgärder det visar sig att man har gjort fel på vid ett tidigare tillfälle (Hornbæk, 
2006) mäter antalet fel vid ett modelleringstillfälle och som inte upptäckts förrän vid 
ett senare modelleringstillfälle. Metriken togs med för att ge en uppfattning av hur 
stor risken är att man gör fel med modellen utan att inse det. Metriken täcks av 
egenskapen Effectiveness och gavs variabelnamnet 1B.

Antal misslyckanden innan man lyckas med en åtgärd (Hornbæk, 2006) mäter antalet 
misslyckade  försök  att  åstadkomma  det  man  vill  utföra  på  modellen  innan  det 
lyckas. Metriken togs med för att ge en uppfattning av svårighetsgraden att förstå 
och använda EAAT och CySeMoL. Metriken täcks av egenskaperna Effectiveness och 
Efficiency. Det tilldelade variabelnamnet är 1C.

Antal försök innan man ger  upp med att  försöka använda en funktion (Hornbæk, 
2006) mäter antalet misslyckade försök att genomföra modelleringen av en del av 
modellen  innan  man ger  upp.  Metriken  togs  med  för  att  ge  en  uppfattning  av 
förekomsten av att man inte intuitivt kan förstå hur en funktion ska användas eller  
att en funktion ger ett felaktigt intryck av hur den ska användas. Metriken täcks av 
egenskapen Effectiveness  samt delegenskaperna Usefulness och  Trust.  Det tilldelade 
variabelnamnet är 1D.

Antal  gånger  man  måste  söka  på  Internet  eller  i  dokumentationen  för  
modelleringsverktyget eller modelleringsspråket  mäter antalet tillfällen som sökning 
på  Internet  eller  i  dokumentationen  för  hjälp  med  EAAT  och  CySeMoL  sker.  
Metriken togs med för att ge en uppfattning av förekomsten av att man inte intuitivt 
kan  förstå  hur  en  funktion  ska  användas  eller  att  en  funktion  ger  ett  felaktigt 
intryck  av  hur  den  ska  användas.  Metriken  täcks  av  delegenskapen  Context  
completeness och gavs variabelnamnet 1E.

Antal gånger man måste fråga om hjälp (Hornbæk, 2006) mäter antalet tillfällen som 
man frågar en fysisk person om hjälp, vilket inkluderar alla sätt att kommunicera, 
t.ex.  muntligt  eller  via  e-post.  Metriken togs  med för  att  ge  en  uppfattning om 
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förekomsten av funktioner som man inte intuitivt kan förstå hur de ska användas.  
Metriken täcks av delegenskapen Context completeness och gavs variabelnamnet 1F.

Antal fel som görs på grund av svårigheter att tolka modelleringsspråket mäter antalet 
tillfällen som fel begås på grund av feltolkning av CySeMoL. Metriken kommer från 
Hornbæk (2006) som tar upp antalet fel som begås när användaren försöker utföra 
uppgifter,  men  har  här  begränsats  till  att  enbart  gälla  fel  som  begås  p.g.a. 
tillkortakommanden hos modelleringsspråkets utformning. Metriken togs med för 
att ge en uppfattning av hur mycket användningskvaliteten påverkas av feltolkade 
modeller. Metriken täcks av egenskapen Efficiency samt delegenskaperna Usefulness 
och Context completeness. Det tilldelade variabelnamnet är 1G.

Upplevd  total  kunskapsnivå  av  modelleringsspråket  mäter  användarens  subjektiva 
uppfattning av kunskap om CySeMoL som personen upplever sig besitta. Detta mäts 
med hjälp av en sjugradig Likertskala. Metriken togs med för att ge en uppfattning 
av hur den upplevda kunskapsnivån utvecklas över tiden samt syftar till att ge en 
omfattning om man kan känna sig fullärd i CySeMoL efter att man har skapat en 
modell  av mera omfattande karaktär med den.  Metriken täcks  av delegenskapen 
Usefulness och gavs variabelnamnet 1H.

Upplevd total kunskapsnivå av modelleringsverktyget  mäter användarens subjektiva 
uppfattning av kunskap om EAAT som personen upplever sig besitta. Detta mäts 
med hjälp av en sjugradig Likertskala. Metriken togs med för att ge en uppfattning 
av hur den upplevda kunskapsnivån utvecklas över tiden samt syftar till att ge en 
omfattning om man kan känna sig fullärd i  EAAT efter  att  man har  skapat  en  
modell  av mera omfattande karaktär med den.  Metriken täcks  av delegenskapen 
Usefulness och gavs variabelnamnet 1I.

Figur  8 visar hur metrikerna i modelleringsdelen av ramverket är uppdelade efter 
egenskaper och delegenskaper i den anpassade Quality in use-modellen.

3.4 Tolkning och mätbarhet
Den andra delen av ramverket syftar till att mäta hur användare upplever att det är 
att tolka CySeMoL-modeller i EAAT samt att ta reda på vilka brister som finns och 
som  borde  åtgärdas  i  framtida  versioner  av  EAAT  och  CySeMoL.  Liksom  med 
metrikerna  för  den  första  delen  av  ramverket,  så  finns  även  metrikerna  i  detta 
delkapitel presenterade i tabellform. Denna tabell finns i bilaga B.

Figur 8. Modelleringsmetrikerna uppdelade efter egenskaper och delegenskaper.
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Ramverket mäter användningskvalitet ur ett tolkningsperspektiv endast genom att 
använda  subjektiva  metriker.  Dessa  metriker  har  i  denna  del  av  ramverket 
kompletterats med öppna frågor. Detta för att kunna få en bättre uppfattning av 
anledningarna till eventuella dåliga värden för metrikerna.

Det har inte tagits med några metriker kring hur användaren upplever att skapade 
modeller stämmer överens med metamodellen. Detta eftersom en av funktionerna i 
EAAT är att automatiskt begränsa modellskapandet, så att det inte går att skapa 
modeller som inte stämmer överens med metamodellen.

Liksom  med  den  första  delen  av  ramverket,  så  tilldelades  varje  metrik  ett  
variabelnamn.  Tilldelningen av  variabelnamn gick till  på  samma sätt  som i  den 
första delen av ramverket, med undantaget att samtliga variabelnamn börjar med 
siffran ”2” istället för ”1”. Eftersom denna del av ramverket innehåller fler metriker 
än  den  första  delen,  så  användes  ett  större  antal  bokstäver  vid  tilldelningen  av 
variabelnamn.

3.4.1 Ramverkets metriker för tolkning
Från artiklar som studerades i litteraturstudien så valdes 14 st. metriker ut att ingå i 
ramverket.  Utöver dessa lades ytterligare 3 st. egna metrikerna till i denna del av 
ramverket, eftersom  examensarbetesutövaren ansåg att de behövdes läggas till för 
att ge ett mera täckande ramverk. Detta resulterade i att denna del av ramverket fick 
följande 17 metriker:

Upplevelse av svårighet inför nästa användningstillfälle  mäter hur svårt användaren 
känner att  det kommer vara att  komma ihåg hur gränssnittet fungerar till  nästa 
användningstillfälle.  Metriken  togs  med  för  att  mäta  hur  användaren  upplever 
gränssnittet överlag. Metriken täcks av delegenskaperna Usefulness  och  Trust.  Det 
tilldelade variabelnamnet är 2A.

Intryck av att systemet utför det man vill att det ska utföra  (Winter et al., 2008) mäter 
hur stort förtroende som användaren har för att det som användaren vill ska inträffa 
faktiskt inträffar. Metriken togs med för att mäta användarens förtroende för att  
systemet fungerar som det borde. Metriken täcks av delegenskapen Trust  och gavs 
variabelnamnet 2B.

Första intrycket av systemet mäter intrycket av svårighetsgrad att använda systemet 
när man inte har använt det tidigare. Metriken togs med eftersom första intrycket 
kan påverka användarens uppfattning av framtida användningstillfällen. Metriken 
täcks av delegenskapen Trust och gavs variabelnamnet 2C.

Intryck efter ett tags användande mäter användarens intryck av svårighetsgrad efter 
ett  tags  användande.  Metriken  togs  med  för  att  mäta  hur  användaren  upplever 
gränssnittet överlag. Metriken täcks av delegenskaperna  Usefulness  och  Trust. Det 
tilldelade variabelnamnet är 2D.

Hur lätta meddelanden är att förstå (ISO/IEC 9126-1:2001 Part 2 enligt Komogortsev 
et al. (2009)) mäter användarens uppfattning av att alla meddelanden går att förstå.  
Metriken togs med för att se hur väl användaren upplever att korrekt information 
ges. Metriken täcks av egenskapen Efficiency delegenskaperna Usefulness och Trust. 
Det tilldelade variabelnamnet är 2E.

Hur  lätta  felmeddelanden  är  att  förstå  (ISO/IEC  9126-1:2001  Part  2  enligt 
Komogortsev  et  al.  (2009))  mäter  användarens  uppfattning  av  att  alla 
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felmeddelanden går att förstå. Metriken togs med för att ha ett separat värde för att 
kunna  se  ifall  felmeddelanden  avviker  från  övriga  meddelanden  när  det  gäller 
huruvida dessa är lätta att förstå eller inte. Metriken täcks av egenskapen Efficiency 
delegenskaperna Usefulness och Trust. Det tilldelade variabelnamnet är 2F.

Informationen i gränssnittet är relevant (Bertoa & Vallecillo, 2010) mäter användarens 
uppfattning av att information som ges är relevant. Metriken togs med för att få en 
uppfattning av till  vilken grad användaren känner  att  korrekta  beslut kan fattas 
baserat  på  informationen som fås.  Metriken täcks  av  egenskapen  Efficiency  och 
delegenskapen Context completeness. Det tilldelade variabelnamnet är 2G.

Informationen i gränssnittet ges på en lämplig detaljnivå  (Bertoa & Vallecillo, 2010) 
mäter användarens uppfattning av att informationen som ges i gränssnittet har en 
rätt  detaljnivå.  Metriken togs  med för  att  få  en  uppfattning av  hur  användaren 
upplever  att  relevant  mängd  information  ges.  Metriken  täcks  av  egenskapen 
Efficiency och delegenskapen Context completeness. Det tilldelade variabelnamnet är 
2H.

Samma typ av information presenteras  på samma sätt  (Bertoa & Vallecillo,  2010) 
mäter hur användaren upplever att presentation av information sker på samma sätt  
för samma typ av information. Metriken togs med för att ge en uppfattning av hur 
konsekvent  upplevelsen  av  informationsflödet  är.  Metriken  täcks  av 
delegenskaperna  Usefulness,  Trust  och  Context  completeness.  Det  tilldelade 
variabelnamnet är 2I.

Innehåller (semantiskt) korrekta entiteter  (Bertoa & Vallecillo,  2010) mäter hur väl 
användaren upplever att presentation av entiteter verkar vara korrekt utformade. 
Metriken togs med för att mäta användarens upplevelse av att modelleringsspråket 
är  korrekt  utformat.  Metriken  täcks  av  egenskapen  Effectiveness  och gavs 
variabelnamnet 2J.

Innehåller (semantiskt) korrekta relationer (Bertoa & Vallecillo, 2010) mäter hur väl 
användaren upplever att presentation av relationerna mellan entiteter verkar vara 
korrekt utformade. Metriken togs med för att mäta användarens upplevelse av att  
modelleringsspråket  är  korrekt  utformat.  Metriken  täcks  av  egenskapen 
Effectiveness och gavs variabelnamnet 2K.

Modellen  ger  inte  intryck  av  att  innehålla  motsägelser  (Bertoa  & Vallecillo,  2010) 
mäter användarens upplevelse av att information som ges är korrekt. Metriken togs 
med för att mäta hur väl informationen presenteras samt ifall  användare känner 
förtroende  för  informationen  som  ges.  Metriken  täcks  av  delegenskaperna 
Usefulness och Trust. Det tilldelade variabelnamnet är 2L.

Modellen ger inte intryck av att innehålla redundant information (Bertoa & Vallecillo, 
2010) mäter användarens upplevelse av att mer information än vad som behövs för 
stunden ges.  Metriken togs  med för  att  mäta  hur  väl  information förmedlas  till 
användaren  på  ett  effektivt  tillvägagångssätt.  Metriken  täcks  av  egenskapen 
Efficiency och delegenskapen Usefulness. Det tilldelade variabelnamnet är 2M.

Alla delar av modellen känns välbalanserade mellan varandra (Bertoa & Vallecillo,  
2010) mäter  hur  väl  användaren upplever  att  modellen  är  konsekvent  utformad. 
Metriken togs med för att mäta användarens upplevelse av att modelleringsspråket 
är  korrekt  utformat.  Metriken täcks  av egenskaperna  Effectiveness  och  Efficiency 
samt  delegenskaperna  Usefulness,  Trust och  Context  completeness,  d.v.s.  samtliga 
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egenskaper  och  delegenskaper  i,  den  för  ramverket,  anpassade  Quality  in  use-
modellen. Det tilldelade variabelnamnet är 2N.

Beskrivningarna i  modellen känns tillräckliga för att  förstå dess  innehåll  och syfte  
(Bertoa & Vallecillo,  2010)  mäter  hur användaren upplever  att  beskrivningarna i  
modellen är bra utformade. Metriken togs med för att mäta användarens upplevelse 
av  att  modelleringsspråket  är  korrekt  utformat.  Metriken  täcks  av  egenskapen 
Efficiency  och  delegenskaperna  Usefulness,  Trust och  Context  completeness. Det 
tilldelade variabelnamnet är 2O.

Terminologin som används känns korrekt och förståelig (Bertoa & Vallecillo,  2010) 
mäter  hur  väl  användaren  upplever  att  terminologin  används  på  ett  bra  sätt. 
Metriken togs med för att mäta användarens upplevelse av att modelleringsspråket 
är korrekt utformat. Metriken täcks av delegenskaperna  Usefulness  och Trust.  Det 
tilldelade variabelnamnet är 2P.

Figur  9 visar  hur  metrikerna  i  tolkningsdelen  av  ramverket  är  uppdelade  efter 
egenskaper och delegenskaper i den anpassade Quality in use-modellen.

3.4.2 Öppna frågor för tolkningsdelen av ramverket
Nedan är en lista på öppna frågor som kompletterar tolkningsdelen av ramverket. 
Dessa frågor har till syfte att ge testpersonerna som tolkar modellerna möjlighet att 
i  detalj  specificera vad det var som gav upphov till  eventuella dåliga värden för 
metrikerna i tolkningsdelen av ramverket. Samtliga av de öppna frågorna grundar 
sig på artiklar från litteraturstudien och har inte kompletterats med några egna, 
eftersom  detta  inte  ansågs  behövas.  Totalt  kompletterades  tolkningsdelen  av 
ramverket med 14 st. öppna frågor:

• Finns det något som du saknar med modelleringsspråket? (Winter et al., 2008)

• Finns  det  något  som du  saknar  med  modelleringsverktyget? (Winter et  al., 
2008)

• Finns det funktionalitet som du tycker är irrelevant och i så fall vad?  (Winter et 
al., 2008; Bertoa & Vallecillo, 2010)

Figur 9. Tolkningsmetrikerna uppdelade efter egenskaper och delegenskaper.
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• Finns det  funktionalitet  som du tycker  saknas och i  så fall  vad? (Bertoa & 
Vallecillo, 2010)

• Finns det något i gränssnittet som du anser kan dubbeltolkas och i så fall vad?  
(Winter et al., 2008; Bertoa & Vallecillo, 2010)

• Finns det något i  gränssnittet som du anser kan feltolkas och i så fall  vad? 
(Bertoa & Vallecillo, 2010)

• Finns det något i gränssnittet som du inte förstod och i så fall vad?  (Bertoa & 
Vallecillo, 2010)

• Finns det funktionalitet som du anser är mera omständliga att använda än vad  
de borde vara och i så fall vilka? (Bertoa & Vallecillo, 2010)

• Finns det  funktioner som känns onödigt  komplicerade? (Winter et  al.,  2008; 
Bertoa & Vallecillo, 2010)

• Finns det delar av modellen som borde vara mera kompakt och i så fall vad? 
(Bertoa & Vallecillo, 2010)

• Finns  det  funktioner  som  inte  känns  konsistenta  med  övriga  funktioner? 
(Winter et al.,  2008;  Bertoa & Vallecillo,  2010; ISO/IEC 9126-1:2001 Part  2 
enligt Komogortsev et al. (2009))

• Känner du att det saknas sätt att styra de existerande funktionerna på? (Winter 
et al., 2008)

• Känner du att det finns sätt att styra de existerande funktionerna på som inte  
borde finnas? (Winter et al., 2008)

• Känner du att det finns funktioner som inte har de standardvärden som de  
borde  ha? Examensarbetesutövarens  egen fråga  baserad  på  ISO/IEC 9126-
1:2001 Part 2 enligt Komogortsev et al. (2009)
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4 Metodik
Detta  kapitel  beskriver  de  olika  metodiker  som  användes  under  arbetets 
genomförande samt hur hanteringen av arbetet och data gick till.

4.1 Fallstudie
Detta  examensarbete  valdes  att  genomföras  som  en  fallstudie  eftersom  arbetet 
uppfyller de av Yin (2008) uppsatta kraven för när det är lämpligt att välja fallstudie 
som forskningsstrategi:

• Det är ”hur”- eller ”varför”-frågor som arbetet syftar till att försöka besvara.

• Det finns begränsade möjligheter att påverka händelserna i den miljö som 
studien genomförs.

• Fokus ligger på nutida händelser inom den miljö som undersöks.

Då  examensarbetet  ansågs  uppfylla  dessa  krav  så  valdes  fallstudie  som 
forskningsstrategi för samtliga delar av arbetet utom insamlingen av det data som 
användes  tillsammans  med  tolkningsdelen  av  ramverket.  Anledningen  till 
undantaget  är  att  ingen  av  de  kategorierna  av  datainsamling  för  fallstudier  (se 
nedan) ansågs lämpliga att använda för datainsamling till den delen ramverket.

4.2 Validitet och reliabilitet
När det gäller kvaliteten hos det data som samlas in i fallstudier, så finns det enligt 
Yin  (2008)  fyra  vanligt  förekommande  kriterier  för  att  avgöra  detta.  Dessa  fyra 
kriterier är följande:

1. Konstruktiv validitet – Hur väl man kan motivera resonemanget som förs i 
det utförda arbetet.

2. Intern  validitet –  Hur  väl  det  kan visas  att  antaganden  om hur  entiteter 
påverkar varandra är korrekta. Denna typ av validitet går inte att applicera 
på studier av beskrivande eller utforskande karaktär.

3. Extern  validitet –  Hur  väl  det  har  definierats  vad  omfånget  är  för  de 
generaliseringar som görs utifrån fallstudiens resultat.

4. Reliabilitet – Förutsättningarna för att om en likadan fallstudie skulle göras, 
så borde resultaten mellan fallstudierna endast skilja sig minimalt åt.

Denna  studie  använde  en  tidigare  inte  prövat  ramverk  för  att  undersöka  ett 
modelleringsspråk och ett modelleringsverktyg på ett sätt som de tidigare inte har 
undersökts på. Därmed ansågs studien vara av utforskande karaktär.

Validitet  och  reliabilitet  behandlas  ytterligare  i  ett  eget  delkapitel  i  rapportens 
diskussionskapitel.

4.3 Kategorier av datainsamling för fallstudier
Enligt  Yin (2008) så kan man dela upp de vanligaste källorna för datainsamling i 
följande sex kategorier:

1. Dokumentation – Olika sorters dokument av som är relevanta den aktuella 
studien.  Har  fördelarna  att  data  kan  användas  upprepade  gånger, 
insamlingen  inte  påverkar  miljön  som  undersöks,  tillgång  ges  till  exakt 
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information och mycket information täcks in samt nackdelarna att data kan 
vara svår att hitta, det finns risk saknad objektivitet om bara delar av data 
kan samlas, data kan vara subjektivt vinklat av dess skapare och data kan 
vara svår att få tillgång till.

2. Arkiverad  information –  Snarlikt  Dokumentation,  men  handlar  inte  om 
dokumenterad information utan istället om rådata. För- och nackdelarna är 
desamma som med  Dokumentation förutom att det för fördelar tillkommer 
att de är precisa och ofta finns stora kvantiteter samt att det för nackdelar  
tillkommer tillgångsproblematik p.g.a. personlig integritet.

3. Intervjuer – Informationsinsamling som sker genom att prata med människor 
som man tror har information som är relevant för det aktuella syftet. Har 
fördelarna att  de är fokuserade på just  det som fallstudien behandlar och 
samlar in de personliga uppfattningarna av det som behandlas i fallstudien 
samt nackdelarna att resulterande data kan vara subjektiv om frågorna är 
dåligt  formulerade,  insamlade  svar  är  subjektiva,  felaktigheter  kan 
förekomma  p.g.a.  att  de  som  intervjuas  har  felaktiga  minnen  och 
intervjupersoner kan ge de svar som de tror att vill höras.

4. Direkta observationer – Man genomför observationer av händelser relevanta 
för det aktuella syftet utan att störa eller på annat sätt påverka händelserna. 
Har fördelarna att händelserna som undersöks sker i realtid och det är den 
tänkta fallstudiemiljön som händelserna sker i samt nackdelarna att det är 
tidskrävande, det krävs ett stort manskap för att täcka in ett brett spektrum 
av händelser, händelserna kan påverkas av att de blir observerade och det är 
tidskrävande.

5. Deltagande observationer – Datainsamling sker genom aktivt deltagande i och 
därmed  påverkande  av  relevanta  händelser.  För-  och  nackdelarna  är 
desamma  som  med  Direkta  observationer förutom  att  det  för  fördelar 
tillkommer insikt i uppförandet mellan personer och motiven för dessa samt 
att  när  det  gäller  nackdelar  finns  subjektivitetsproblematik  p.g.a.  att 
deltagandet påverkar händelserna.

6. Fysiska artefakter – observationer som görs angående fysiska föremål som är 
relevanta.  Har  fördelarna  att  data  innehåller  insikter  om  kulturella 
egenskaper och tekniska tillvägagångssätt samt nackdelarna att det krävs ett 
stort  manskap för  att  täcka  in  ett  brett  spektrum av data  och  begränsad 
tillgänglighet.

Av dessa är det inte nödvändigt och inte heller alltid möjligt att använda samtliga 
sex kategorier samt att det ibland är tillräckligt att använda endast en. Vilken eller 
vilka kategorier som bör väljas beror på miljön som fallstudien genomförs i. (Yin, 
2008)

Eftersom varje kategori har olika för- och nackdelar, så kan det vara nödvändigt att 
använda flera för att få ett så bra resultat som möjligt (Yin, 2008).  Till detta arbete 
valdes  Dokumentation och  Intervjuer.  Intervjuer användes  för  att  ta  reda  övrig 
information från personerna som ansvarade för nätverken och genomfördes i form 
av frågeformulär. Dokumentation används för att reda på information relevant för 
CySeMoL  angående  operativsystem,  nätverksprotokoll,  nätverkstjänster, 
autentiseringsmekanismer och mjukvaruprodukter som användes i nätverken.
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Dokumentation fungerar i detta arbete främst som ett komplement till Intervjuer vid 
de tillfällen då de intervjuade inte besitter kunskapen relevant för de ovan nämnda 
CySeMoL-klasserna eller då det handlar om generella egenskaper som alltid gäller 
vissa  instanser  av  klasserna.  Exempel  på  generella  egenskaper  som  alltid  gäller 
oavsett nätverk är protokoll som alltid använder kryptering för det data som sänds 
och  certifikat  för  identifiering  av  parterna.  Vid  de  tillfällen  då  Dokumentation 
används  så  antas  grundinställningen  eller  grundinställningarna  som  anges  i 
resurserna vara tillståndet som gäller i de berörda nätverken.

4.3.1 Urval av population
De nätverk som valdes ut att modelleras var minst så stora att det inte skulle vara 
trivialt  för  de  nätverksansvariga  testpersonerna att  tolka  CySeMoL-modellen  av 
nätverket och så att nästan alla klasserna användes i varje modell, men de var ändå 
inte så stora så att de skulle ta upp en alltför betydande mängd tid av arbetet att  
samla in data, modellera och få modellerna utvärderade. Detta innebar de facto att  
nätverken  hade  enheter  med  minst  tre  olika  operativsystem,  minst  fyra  olika 
tjänster  tillhandahålls  av  nätverket,  nätverket  var  kopplat  till  minst  ett  externt  
nätverk (inklusive Internet) och det fanns minst en enhet som delade med sig av 
någon form av data till resten av nätverket. Dock gjorde kraven som ställdes på ett  
nätverk för att det skulle undersökas att antalet möjliga nätverk var begränsat.

Nätverk som undersöktes var privata nätverk där testpersonerna var de som har 
skapat, förändrat, planerar nya ändringar och underhåller nätverken. Detta gjorde 
att varje testperson hade full insyn i hur sina respektive nätverk var uppbyggda och 
vad de olika delarna bestod av i detalj.  Samtliga nätverk som undersöktes kunde 
anslutas till av både autentiserade användare och gästanvändare från andra nätverk.

Testpersonerna för varje nätverk som undersöktes var även samma personer som 
tolkade modellen för sina respektive nätverk. Detta för att testpersonerna upplevelse 
av  kopplingen  mellan  vilken  typ  informationen  som  gavs  och  den  resulterande 
modellen skulle finnas med i åtanke vid tolkandet av modellerna.

4.3.2 Vald population
De testpersoner som valde ut att medverka i arbetet var två högskolestudenter som 
befann sig i slutet av sin mjukvaruinriktade utbildning. Båda genomförde studier i  
datormjukvara, där både modellering av informationsflöde och datorsäkerhet var en 
del  av  deras  utbildning.  Testpersonernas  nätverk  innehöll  10  respektive  4  st. 
nätverkstjänster, vilket ansågs göra nätverken tillräckligt stora för att vara lämpliga 
för denna studie.

Testpersonerna  valdes  eftersom  de  har  omfattande  datorvana,  kunskaper  om 
nätverk och säkerhet samt tillgång och kunskap om nätverk med ett större antal  
nätverkstjänster. Utöver detta så har de även erfarenhet av att modellera hur klasser 
i  objektorienterade programmeringsspråk påverkar  varandra.  Vilket  även om det 
inte  är  detsamma  som  modellering  av  nätverk,  ändå  handlar  om  att  modellera 
information och entiteter som påverkar varandra.

Testpersonerna tillhör, efter avslutandet av sina studier, potentiellt den målgrupp 
som CySeMoL är tänkt  att  användas av.  Detta gör  att  de även är den typen av 
personer där det är viktigt att CySeMoL utvecklas enligt deras tycke för att kunna 
öka antalet användare och användningsfrekvensen. För CySeMoL är detta mycket 
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viktigt eftersom modelleringsspråket har ett  så specifikt  användningsområde och 
begränsad mängd potentiella användare, vilket gör att modelleringsspråket riskerar 
att bortses som ett hjälpmedel om dessa användares behov och krav inte tillgodoses.

4.4 Analys av data
När det gäller analysering av data från en fallstudie så finns det fyra strategier som 
vanligtvis används (Yin, 2008):

1. Basera sig på teoretiska idéer – Utföra analys baserad på de teoretiska idéer 
som gjorde att man valde att genomföra fallstudien från början.

2. Utveckla en studiebeskrivning – Skapa en ny grund för fortsatta fallstudier 
som  bygger  vidare  på  det  som  man  kommit  fram  till  i  den  aktuella 
fallstudien.

3. Användning  av  både  kvalitativ  och  kvantitativ  data –  Utför  en  statistisk 
analys av insamlad data för att säkerställa att den är korrekt.

4. Granskning  av  rivaliserande  förklaringar –  Utför  analyser  baserad  på 
rivaliserande förklaringar och om nödvändigt definiera dessa förklaringar.

Yin (2008) beskriver fortsatt att baserat på situation så kan endast en, flera eller 
samtliga av strategierna kan användas samt att,  om så anses lämpligt,  blanda in 
andra strategier eller använda andra strategier istället för de ovan nämnda.

Basera sig på teoretiska idéer och Utveckla en studiebeskrivning valdes att användas, 
medan  Användning  av  både  kvalitativ  och  kvantitativ  data och  Granskning  av 
rivaliserande förklaringar valdes bort.

Basera  sig  på  teoretiska  idéer  och  Utveckla  en  studiebeskrivning valdes  därför  att 
grunden  till  varför  att  fallstudien  valdes  att  genomföras  ansågs  tillräckligt 
omfattande för denna strategi respektive att det ansågs finns potential för fortsatta 
fallstudier som bygger vidare på denna.

Användning av både kvalitativ och kvantitativ data och Granskning av rivaliserande 
förklaringar valdes bort eftersom mängden data som samlades in ansågs vara för 
liten  respektive  att  ingen  annan  studie  har  undersökt  användningskvaliteten 
CySeMoL tillsammans EAAT.

4.4.1 Viktning av mätvärden
Viktning av insamlade mätvärden gjordes genom att först dela upp dem i mätvärden 
baserat  på  deras  metriker  tillhör  antingen  modellerings-  eller  tolkningsdelen  av 
ramverket.  Sedan  analyserades  mätvärdena  utifrån  vilka  egenskaper  och/eller 
delegenskaper i ISO/IEC 25010 (2011) som deras metriker täcks av. I de fall då ett  
mätvärde täcks av flera egenskaper och/eller delegenskaper, så genomförs viktning 
av mätvärdet för samtliga av egenskaper och/eller delegenskaper. Värdet som ges till 
en egenskap med delegenskaper är medelvärdet av delegenskapernas värden.

4.5 Användning av ramverkets metriker
Detta delkapitel beskriver hur metrikerna i ramverkets modelleringsdel är tänkta att 
användas  och  vilka  begränsningar  som  finns  vid  användandet  av  dessa. 
Förtydliganden  kring  användandet  av  metrikerna  i  tolkningsdelen  av  ramverket 
anges  inte  i  detta  delkapitel,  utan  i  delkapitlen  Frågeformulär,  Intervjuer  och 
Datainsamling nedan. Detta eftersom samtliga av tolkningsmetrikerna är utformade 
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för att användas på samma sätt och inga förtydliganden behöver ges utöver vad som 
beskrivs i angivna delkapitel.

Total  tidsåtgång  för  modellering mäts  under  hela  tiden  som  modelleringen  sker 
undantaget tiden som passerar under eventuella pauser i modellering samt sökning 
på  Internet  och  i  CySeMoL:s  och  EAAT:s  dokumentation  räknas  inte  med. 
Anteckning av tidsåtgång sker vid varje avbrott i modellering. Detta sker oavsett om 
det är ett kortare avbrott på några minuter eller ett längre under t.ex. en helg.

Metriken Antal åtgärder det visar sig att man har gjort fel på vid ett tidigare tillfälle  
begränsas så att även om man upptäcker flera fel vid ett och samma tillfälle så ska 
varje fel räknas var för sig samt att det inte är relevant för metriken vilka delar av 
modellen, modelleringsverktyget och modelleringsspråket som problemet uppstod 
med.

Metriken Antal misslyckanden innan man lyckas med en åtgärd begränsas så att fel 
som begåtts vid tidigare modelleringstillfällen tillhör inte denna metrik, utan tillhör 
istället metriken Antal åtgärder det visar sig att man har gjort fel på vid ett tidigare  
tillfälle. Vid räkning och antecknade av antalet misslyckanden så görs det ett avbrott  
i modellering, vilket tidsmässigt inte räknas med i tidsberoende mätvärden (så som 
t.ex. Total tidsåtgång för modellering).

Metriken  Antal  försök  innan  man  ger  upp  med  att  försöka  använda  en  funktion 
begränsas så att tillfället då en funktion användas anses ta slut när man börjar söka 
på Internet eller  i  dokumentationen EAAT och CySeMoL alternativt frågar efter  
hjälp, vilket gör att efterföljande försök räknas som ett eller flera separata tillfällen 
och ger därmed nya mätdata. Vid räkningen och antecknade av antalet försök så 
görs  det  ett  avbrott  i  modellering  och  därmed  så  antecknas  inga  tidsberoende 
mätvärden under tiden som mätningen sker.

Metriken  Antal  gånger  man  måste  söka  på  Internet  eller  i  dokumentationen  för  
modelleringsverktyget eller modelleringsspråket begränsas så att flera sökningar efter 
hjälp räknas som ett tillfälle så länge man söker hjälp för samma funktionalitet inte 
återgår till att modellera.

Metriken  Antal gånger man måste fråga om hjälp begränsas så att flera frågor om 
samma  funktionalitet  räknas  som  ett  tillfälle  så  länge  man  inte  återgår  till  att 
modellera samt att hela frågeförloppet räknas som ett avbrott i modelleringen.

Metriken  Antal fel  som görs på grund av svårigheter att tolka modelleringsspråket 
begränsas  så  att  fel  med  ett  eller  flera  följdfel  räknas  ur  metrik-  och 
mätvärdesperspektiv  som  ett  fel.  Vid  räkning  och  antecknade  av  antalet 
feltolkningar så görs det ett avbrott i modellering och därmed så antecknas inga 
värden under tiden som räkningen sker.

Upplevd  total  kunskapsnivå  av  modelleringsspråket  mäts  vid  slutet  av  varje 
modelleringstillfälle.  Metriken  togs  med  för  att  ge  en  uppfattning  av  hur  den 
upplevda kunskapsnivån utvecklas över tiden samt syftar till att ge en omfattning 
om man kan känna sig fullärd i CySeMoL efter att man har skapat en modell av  
mera  omfattande  karaktär  med  den.  Metriken  begränsas  så  att  mätningen  sker 
endast med Likertskala. Mera detaljerade åsikter antecknas separat och skickas till  
ansvariga för vidareutveckling av CySeMoL.
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Upplevd  total  kunskapsnivå  av  modelleringsverktyget  mäts  vid  slutet  av  varje 
modelleringstillfälle.  Metriken  begränsas  så  att  mätningen  sker  endast  med 
Likertskala. Mera detaljerade åsikter antecknas separat och skickas till ansvariga för 
vidareutveckling av EAAT.

När  det  gäller  mätvärden  som  anger  avbrott  i  modellering,  så  omfattas 
genomförandet  av  eventuella  anteckningar  av  värden  inte  av  dessa  avbrott  och 
räknas därmed inte med i något mätvärde.

4.6 Frågeformulär
Ett  frågeformulär  är  en  samling  frågor  som  ges  och  besvaras  skriftligen  till  
respektive av en population. Dessa frågor kan presenteras med antingen ett öppet 
format  eller  ett  stängt  format.  Ett  öppet  format  innebär  att  de  som  svarar  på 
frågeformuläret har möjlighet att själva lägga till information till svaret, medan ett 
stängt  format  innebär  att  de  som  svarar  måste  välja  mellan  förutbestämda 
svarsalternativ. (Gottesdiener, 2005)

Frågeformulär  valdes  eftersom  det  enligt  Gottesdiener  (2005)  möjliggör 
datainsamling på ett enkelt sätt även från personer som det är fysiskt svårt att träffa  
för att genomföra datainsamling eller har tidsmässigt svårt att planera in ett tillfälle  
för datainsamling. Eftersom examensarbetet ska samla så mycket information som 
möjligt  angående potentiella förbättringar för CySeMoL och EAAT så ansågs ett 
öppet format för frågeformuläret vara lämpligast.

Frågeformulär användes för att samla in data angående testpersonernas utvärdering 
av  CySeMoL:s  och  EAAT:s  utformning  ur  ett  tolkningsperspektiv.  Dessa 
frågeformulär var uppdelade i först en del där frågorna hade ett stängt format och 
sedan en del där frågorna hade ett öppet format. Att använda båda formaten ansågs 
vara  det  bästa  sättet  att  samla  in  så  mycket  information  som möjligt  angående 
potentiella förbättringar för CySeMoL och EAAT. Frågor i frågeformulär som har ett 
öppet format, hänvisas i detta arbete till som ”Öppna frågor”.

4.7 Intervjuer
Intervjuer  är  när  man har  personliga  möten med personer  som man önskar  att  
insamla information ifrån, där den som genomför intervjuerna ställer frågor för att  
samla in information från de som blir  intervjuade.  Intervjuer  kan antingen vara 
strukturerade  eller  ostrukturerade,  där  strukturerad  innebär  att  förutbestämda 
frågor  används  och  ostrukturerad  att  man  inte  använder  förutbestämda  frågor. 
(Gottesdiener, 2005)

Vid samtliga intervjuer var det i förväg känt att information som skulle samlas in 
var  information  som  skulle  användas  för  att  kunna  skapa  en  CySeMoL-modell 
utifrån. Detta gjorde att frågorna som behövde ställas kunde väljas ut i förväg och 
därför så valdes strukturerade intervjuer.

4.8 Datainsamling
Det  var  aktuellt  med  datainsamling  vid  tre  tillfällen  under  genomförandet  av 
examensarbetet:

1. Insamlande  av  data  för  underlag  till  skapande  av  nätverksmodeller  med 
CySeMoL och EAAT.
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2. Insamlande av data för utvärdering av användningskvaliteten hos CySeMoL 
och EAAT ur ett modelleringsperspektiv.

3. Insamlande av data för utvärdering av användningskvaliteten hos CySeMoL 
och EAAT ur ett tolkningsperspektiv.

Datainsamlingarna genomfördes i nummerordningen, eftersom den andra punkten 
var beroende av den första punkten och den tredje punkten var beroende av den 
andra punkten. Samtliga datainsamlingar genomfördes vid olika tillfällen.

Varken  examensarbetesutövaren  eller  någon  av  de  nätverksansvariga 
testpersonerna  hade  vid  tidigare  tillfälle  varken sett  eller  använt  CySeMoL eller  
EAAT innan examensarbetet påbörjades.

4.8.1 Data för skapande av nätverksmodeller
Den första punkten utfördes genom att det hölls strukturerade intervjuer med varje 
testperson var för sig vid olika tillfällen, för att ta reda på hur varje nätverk var  
uppbyggt.

Dessa intervjuer hade till  syfte att samla in data nödvändig för att kunna skapa  
modeller av de aktuella nätverken och därmed syftade frågorna intervjuerna till att 
åstadkomma detta. Intervjuerna började med att man matchade vilka typer av tänkta 
system som passade in på vilken CySeMoL klass. Följt av att det gicks igenom vilka 
system som var kopplade till varandra. Slutligen gicks det igenom de egenskaper 
hos nätverket som behövdes för att kunna ge värden till de CySeMoL-attributen som 
inte har värden angivna i förväg.

I de fall då en testperson saknade nödvändig kunskap för att kunna ge värden till  
samtliga CySeMoL-attribut,  så  gjordes  det  försök av  examensarbetesutövaren att 
insamla information kring den eller de berörda entiteterna för att kunna ge ett värde 
till  de  berörda  attributen.  Detta  skedde  i  linje  med  vad  som beskrivs  angående 
datainsamlingskategorin Dokumentation i tidigare delkapitel.

I vissa fall gick det inte att samla in information nödvändig för att ge värden till  
vissa  attribut  i  CySeMoL-modellerna.  I  dessa  fall  så  tillämpades  CySeMoL:s 
standardvärden för attributen.

4.8.2 Data för utvärdering ur ett modelleringsperspektiv
Den andra  punkten åstadkoms genom att  examensarbetesutövaren själv  skapade 
CySeMoL-modeller av nätverken och då applicerade modelleringsdelen av ramverk 
på sitt arbete.  Detta gav data för utvärdering av användningskvaliteten hos både 
CySeMoL och EAAT ur ett modelleringsperspektiv.

4.8.3 Data för utvärdering ur ett tolkningsperspektiv
Den tredje punkten av datainsamling gjordes genom att testpersonerna var för sig 
vid  olika  tillfällen  använde  CySeMoL  tillsammans  med  EAAT  under  uppsyn  av 
examensarbetesutövaren. Testpersonerna fick genomföra simuleringar av införande 
av eventuella förändringar i deras nätverk. Exempelvis kunde detta vara att ändra 
ett eller flera attribut för en entitet, lägga till en ny tjänst och se hur resultatet av 
säkerhetsanalysen ändrades.  Det  samlades  även  in  data  för  svårighetsgraden  att 
förstå vad modellen föreställer. Vid de tillfällen som en testperson eventuellt körde 
fast så antecknades detta och personen blev hjälp av examensarbetesutövaren att 
komma vidare. Efter att testpersonerna var klara med att prova CySeMoL och EAAT 
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så fick de fylla i ett frågeformulär vars frågor motsvarar metrikerna och de öppna 
frågorna  i  tolkningsdelen av  ramverket.  Detta  gav  data  för  utvärdering  av 
användningskvaliteten hos både CySeMoL och EAAT ur ett tolkningsperspektiv.

4.9 Utformning av intervjufrågor och frågeformulär
Eftersom det tidigare inte hade tagits fram några procedurer för hur insamling av 
data till CySeMoL-modeller ska gå till, så behövdes preliminära procedurer tas fram 
som en del arbetet med datainsamlingen. I detta delkapitel presenteras nedan hur 
frågor till intervjuer och frågeformulär utformades.

Under inlärningen av CySeMoL uppenbarade det sig för examensarbetesutövaren att 
det  för  testpersoner,  som  saknar  tidigare  erfarenheter  av  och  kunskaper  om 
CySeMoL, inte går att avgöra vad som är relevant data för CySeMoL-modeller. Detta 
medförde att  endast använda frågeformulär inte ansågs som ett  lämpligt sätt  att 
samla in data för utvärderingar av att tolka CySeMoL-modeller, eftersom det ansågs 
vara för stor risk att testpersonerna skulle lämna in stora mängder irrelevant data, 
felaktig  data  p.g.a.  feltolkningar  och  för  liten  mängd  relevant  data.  Istället 
tillämpades  intervjuer  för  att  samla  in  data  för  att  kunna  skapa  CySeMoL-
modellerna.

Ordningen som data för de olika klasserna i CySeMoL samlades in, valdes så att  
testpersonerna skulle  så  en helhet  och ett  samband i  det  data  som samlades  in. 
Ordningen  som  valdes  var  OperatingSystem,  NetworkZone,  NetworkInterface, 
PhysicalZone,  Service,  SoftwareProduct,  ApplicationClient,  DataStore,  Protocol, 
Firewall,  DeepPacketInspection,  DataFlow,  ZoneManagementProcess, 
SecurityAwarenessProgram,  Person,  PasswordAuthenticationMechanism, 
PasswordAccount och AccessControlPoint.

För  insamling  av  data  för  utvärdering  av  modelltolkningen  så  tillämpades 
frågeformulär.  Detta  eftersom  risken  för  feltolkningar  ansågs  betydligt  mindre. 
Dock så hade inte frågeformuläret använts tidigare, vilket kompenserades med att  
examensarbetesutövaren fanns tillgänglig hela tiden, när testpersonerna besvarade 
frågeformuläret, för att kunna svara på eventuella frågor som testpersonerna hade.

Frågeformulären  som  användes  för  insamling  av  data  för  utvärdering  av 
användningskvaliteten ur ett tolkningsperspektiv presenteras i bilaga C.

4.10 Modellskapande
CySeMoL-modellerna skapades av examensarbetesutövaren och baserades på data 
som samlades in i syfte att skapa dessa. Samtliga av CySeMoL-modellerna skapades 
med EAAT.

Tidpunkterna för start, stopp och avbrott i modelleringen samt värden för ramverket 
antecknades av examensarbetsutövaren, tillika modellskaparen, själv. Tidpunkterna 
och  värden  antecknades  kontinuerligt  under  modelleringstillfället  gång  och 
sammanställdes i slutet.

Samtliga modeller  skapades med samma hårdvara som använde operativsystemet 
Windows  7.  Bildskärmen  som  användes  hade  en  storlek  på  24  tum,  med  ett 
bildförhållande på 16:10 och en upplösning på 1920x1200.
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4.11 Hårdvara vid modelltolkning
Samtliga tolkningar av modeller genomfördes med samma hårdvara som använde 
operativsystemet  Windows 7,  dock var  det  inte  den hårdvara  som användes  för 
skapandet av modellerna.  Bildskärmen som användes för tolkningar av modeller 
hade en storlek på 24 tum, med ett bildförhållande på 16:9 och en upplösning på 
1920x1080.
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5 Resultat
Detta kapitel presenterar resultatet av ramverkets applicering på modellering och 
tolkning av CySeMoL-modeller som skapades och tolkades med hjälp av EAAT. Det 
som redovisas är endast förbättringsområdena, eftersom det är detta som arbetet  
syftat  till  att  få  fram.  I  senare  kapitel  diskuteras  möjliga  förklaringar  till  vad 
resultaten beror samt hur möjliga förbättringar kan utformas.

Inte heller problematiken med de buggar i EAAT som stöttes på under arbetets gång 
tas  upp  i  detta  kapitel,  eftersom  denna  typ  av  åtgärder  tillför  den  naturliga 
utvecklingen  av  mjukvara  som  skulle  ske  oavsett  om  arbetet  i  denna  rapport 
genomfördes eller inte.

När det gäller ramverkets omfattning så ansåg både examensarbetesutövaren som 
skapat  och  de  testpersonerna  som  tolkat  modellerna  att  det  inte  finns  några 
uppenbara brister med ramverket när gäller att täcka in användningskvalitet hos 
modelleringsspråk  och  -verktyg.  Därmed  borde  de  flesta  av  de  uppenbara 
grundläggande bristerna finnas med i resultatet.

Resultatet  är  uppdelat  på  delkapitel  för  det  som  framkom  under 
examensarbetesutövarens  inlärning  av  CySeMoL  och  EAAT,  modellskapandet, 
modelltolkningen samt det som framkom gemensamt under både modellskapandet 
och modelltolkningen.

Som tidigare nämnts så har inga CySeMoL-modeller av de modellerade nätverken 
tagit med, eftersom dessa utgör en säkerhetsrisk. Inte heller de numeriska värden 
för hur sårbart varje nätverk är tas med, eftersom de inte är av någon betydelse för 
resultatet samt ger väldigt lite information utan sina respektive modeller.

5.1 Inlärning av modellering med CySeMoL och EAAT
Eftersom examensarbetesutövaren inte hade någon erfarenhet av eller kunskaper 
om CySeMoL och EAAT innan examensarbetet påbörjades, så genomfördes i början 
av  arbetet  modellering  av  mindre  omfattande  nätverk.  Detta  för  att  skapa  en 
tillräckligt stor förståelse av EAAT och CySeMoL för att kunna få en uppfattning av 
vilken typ av information som behövs samlas  in för  att  kunna skapa CySeMoL-
modeller. Detta var nödvändigt eftersom utbildningsmaterialet för både CySeMoL 
och EAAT är väldigt begränsat samt att det inte finns några standardprocedurer 
framtagna för hur information till CySeMoL-modeller ska samlas in. Dessa värden 
togs  med  i  rapporten  eftersom  rapporten  annars  inte  skulle  ge  fullständig  och 
korrekt bild av hur inlärningen av CySeMoL och EAAT gått till.

Tabell 1. Värden från inlärning av CySeMoL och EAAT.

Inlärningstillfälle Total tid för arbete HH:MM 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I
1 00:28 00:20 0 0 0 1 0 0 2 2
2 00:12 00:12 0 0 0 0 0 0 2 2
3 00:40 00:40 0 0 0 0 0 2 2 2
4 01:12 00:35 0 2 0 1 1 0 2 2
5 01:20 00:28 1 0 1 3 0 2 3 3
6 01:27 01:35 0 4 0 3 3 2 4 4
7 02:42 00:22 1 4 0 2 0 1 4 4
8 00:58 00:48 5 4 4 2 2 2 6 6

Totalt 08:59 05:00 7 14 5 12 6 9 25 25
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Av värdena från tabell 1 kan man utläsa det största problemet vid inlärningen är att 
det vid upprepade tillfällen begås fel p.g.a. feltolkningar av modelleringsspråket följt  
av upprepade gånger misslyckas innan man uppnår önskad effekt.

5.2 Modellering av testpersonernas nätverk
Modeller skapades för de två nätverk som användes för utvärdering av CySeMoL 
och EAAT, genom att först använda modelleringsdelen och sedan tolkningsdelen av 
ramverket. Nedan presenteras resultatet från modelleringsdelen och resultatet från 
tolkningsdelen presenteras i nästa delkapitel.

Tabell  2 visar förekomsten av olika entiteter i de skapade modellerna. Gemensamt 
för  nätverken  var  att  det  fanns  en  Firewall som  samtliga  NetworkInterface var 
kopplade till,  det  användes inte  någon  DeepPacketInspection och allt  var placerat 
inom samma PhysicalZone.

Trots att modell 1 innehöll mindre entiteter än modell 2, så gjorde en placering av 
entiteter i grupper baserat på klass att det ändå blev överskådligt att arbeta med 
modellerna. Nedan visas exempel på detta med några av entiteterna från modell 1 i  
figur 10 och från modell 2 i figur 11. I figur 11 har EAAT:s funktionalitet för att dölja 
attributen för klasser och entiteter använts. Detta för att göra det enklare att tolka 
och få en överblick av en samling entiteter av den storleken. Eftersom entiteterna är 
betydligt färre i figur 10, så har deras attribut inte dolts.

Tabell 2. Förekomst av de olika entiteterna i de skapade modellerna.

Typ av entitet Modell 1 Modell 2
AccessControlPoint 2 2
ApplicationClient 3 4
DataFlow 2 2
DataStore 2 2
DeepPacketInspection 0 0
Firewall 1 1
NetworkInterface 2 3
NetworkZone 2 3
Operativsystem 4 7
PasswordAccount 2 1
PasswordAuthenticationMechanism 2 2
Person 1 2
PhysicalZone 1 1
Protocol 2 7
SecurityAwarenessProgram 1 2
Service 4 10
SoftwareProduct 4 8
ZoneManagementProcess 1 2
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I figurerna 10 och 11 saknar flera Service-entiteter relationer till DataFlow-entiteter. 
Anledningen till detta är för att dessa  Service-entiteter representerar tjänster som 
endast  används  internt  inom en nätverkszon och  DataFlow representerar  endast 
dataflöden  som  sker  till  och  från  en  nätverkszon.  Någon  CySeMoL-klass  för 
dataflöden inom en nätverkszon existerar inte.

Vid  skapandet  av  modellerna  som  användes  vid  utvärderingen  av  ur  ett 
tolkningsperspektiv, så skapades den första modellen vi flera olika tillfällen, med 
olika delar av modellen skapade vid de olika tillfällena, och den andra modellen 
skapades  helt  och  hållet  vid  ett  enda  tillfälle.  Tillfället  för  skapandet  den andra  
modellen  sammanföll  inte  med  något  av  tillfällena  för  skapandet  av  den  första 
modellen. Insamlade värden, med koppling till modelleringsdelen av ramverket, från 
dessa tillfällen visas i tabellen nedan.

Av värdena från tabell  3 kan man utläsa det största problemet vid modellskapande 
är  att  det  vid  upprepade  tillfällen  begås  fel  p.g.a.  feltolkningar  av 

Figur 11. Gruppering av några entiteter efter klass i modell 2.

Figur 10. Gruppering av några entiteter efter klass i modell 1.

Tabell 3. Värden från modellskapandet.

Modelleringstillfälle Modell Total tid för arbete HH:MM 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I
1 1 01:00 00:36 0 0 0 12 2 2 5 5
2 1 00:20 00:15 0 4 1 8 0 5 5 5
3 2 05:21 04:51 1 4 1 10 0 34 6 6
4 1 02:23 02:03 3 8 0 8 0 10 6 6

Totalt 09:04 07:45 4 16 2 38 2 51 22 22
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modelleringsspråket följt av att söka efter information om hur EAAT och CySeMoL 
ska användas. Mängden data ansågs för lite för att genomföra en viktning baserad 
på de utvalda egenskaperna och delegenskaperna i ISO/IEC 25010 (2011).

Den genomsnittliga tiden för det totala arbete att skapa en modell var 4 timmar och 
32 minuter och den genomsnittliga tiden för själva modellskapandet var 3 timmar 
och 52,5 minuter.

5.3 Tolkning av nätverksmodellerna
I den första delen av formuläret för utvärdering av CySeMoL och EAAT besvaras 
frågor om intrycket av CySeMoL och EAAT enligt en 7-gradig Likertskala, där 1 
anger ett dåligt värde och 7 ett bra värde. Den andra delen av formuläret behandlar  
intrycket av CySeMoL och EAAT med hjälp av öppna frågor.

Värdena  visar  att  det  som  testpersonerna  känner  stort  förtroende  för  är  att  
CySeMoL  inte  innehåller  motsägelser,  att  de  olika  delarna  i  CySeMoL  är 
välbalanserade  och  att  relationerna  mellan  entiteterna  ger  intryck  av  att  vara 
korrekta. De punkter som testpersonerna känner lägst förtroendet för är det initiala 
intrycket av systemet, att meddelanden går att förstå och att felmeddelanden går att 
förstå. D.v.s. 2L, 2N och 2K respektive 2C, 2E och 2F.

Att  2L,  2N  och  2K  fått  de  högsta  värdena  tyder  på  att  testpersonerna  känner 
förtroende för att CySeMoL och EAAT är korrekt uppbyggda och fungerar på ett 
korrekt  sätt.  Därmed  bör  dessa  områden  fokuseras  minst  på  i  framtida 
förbättringsarbeten med CySeMoL och EAAT, åtminstone tills dess att det återigen 
undersöks vilka de största bristerna och behoven är.

Anledningen  till  att  2E  och  2F  har  bland  de  lägsta  värden  är  helt  enkelt  att 
meddelanden och felmeddelanden brister i sin utformning. Detta genom att det i 
båda fallen ges innehåll med för liten mängd information och därmed även för liten 
mängd relevant information.

Medelvärdet för 2C, tillsammans med det inte lika låga medelvärdet för 2D, tyder på 
att  testpersonerna  få  ett  dåligt  intryck av EAAT,  innan de hade  börjat  använda 

Tabell 4. Värden och medelvärden från modelltolkningen.

Variabelnamn Modell 1 Modell 2 Medelvärde
2A 4 5 4,5
2B 6 4 5,0
2C 2 1 1,5
2D 4 3 3,5
2E 2 1 1,5
2F 2 2 2,0
2G 4 6 5,0
2H 4 5 4,5
2I 4 6 5,0
2J 5 5 5,0
2K 5 6 5,5
2L 6 7 6,5
2M 6 4 5,0
2N 6 6 6,0
2O 2 7 4,5
2P 5 2 3,5
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modelleringsverktyget.  Intrycket  förbättrades  sedan  bara  marginellt  när 
testpersonerna började använda EAAT tillsammans med CySeMoL. Testpersonerna 
angav  flera  anledningar  till  de  låga  värdena  i  de  öppna  frågorna.  Där  bl.a.  ena 
testpersonen uttryckte  en avsaknad av användarvänlighet  rent  generellt  för  hela 
systemet,  vilket tyder på att  de dåliga värdena för 2C och 2D hänger ihop. Fler  
anledningarna från de öppna frågorna finns nedan i detta och nästa delkapitel.

För 2O så finns det en stor skillnad mellan värdena för modell 1 och 2. Detta gjorde 
att  testpersonerna tillfrågades om vilka tankar som låg bakom det värde som de 
vardera hade angivits för 2O. Testpersonen för modell 1 angav att ett lågt värde 
hade angivits därför att beskrivningar saknades för de flesta av klasserna och helt  
för  relationerna.  Vilket  tillsammans  med  motiveringen  att  en  icke  existerande 
beskrivning är en dålig beskrivning resulterade i ett lågt värde. Även testpersonen 
för modell 2 ansåg att det saknades väldigt många beskrivningar, men att de som 
fanns gav ett bra intryck. Mycket fokus bör läggas på att fylla på med beskrivningar 
där det saknas samt att underhålla dessa nya och de redan existerande beskrivningar 
allt eftersom de övriga delarna av CySeMoL utvecklas. 

Förbättringar relaterade till 2O kan även ge förbättringar relaterade till 2E och 2F, 
eftersom felmeddelanden och meddelanden kan bli lättare att ta till sig om det finns 
kopplingar till välskrivna beskrivningar i modellen.

För 2A, 2B, 2D, 2G, 2H, 2I, 2J, 2M och 2P, som varken gavs de bästa eller de sämsta 
värdena, så bör fokus på att förbättra dessa komma i andra hand. Förändringar, som 
syftar till att förbättra dessa värden, bör genomföras efter det att förändringar som 
tros  ge  betydande  förbättringar  till  de  mera  bristpåvisande  2L,  2N  och  2K  har 
genomförts.

Tabell 5 visar medelvärdet för de utvalda egenskaperna och visar att de områden där 
fokus på förbättring behöver ske härnäst är Efficiency och Satisfaction. Detta betyder 
dock  inte  att  Effectiveness och  Context  Completeness inte  kommer  att  få  bättre 
värden,  vid  ett  eventuellt  genomförande  av  en  ny  studie.  Istället  borde  de 
gemensamma mätvärdena  resultera i att även  Efficiency och  Satisfaction skulle få 
bättre värden, ifall ramverket skulle appliceras på nytt.

Tabell 6 visar delegenskaperna Trust och Usefulness. Båda dessa är delegenskaper till 
egenskapen  Satisfaction. Även om Trust  har  något  lägre  värde  än Usefulness  så 
skulle båda behöva förbättras för att den upplevda användningskvalitén ska anses 
vara mer än bara svenska acceptabel av användarna.

Tabell 5 och 6 visar på att CySeMoL och EAAT håller en någorlunda jämn kvalitet 
och att det inte verkar finnas något större område som inte tagits hänsyn till under 
utvecklingen CySeMoL och EAAT.

Tabell 5. Medelvärden för de utvalda egenskaperna.

Egenskap Medelvärde modell 1 Medelvärde modell 2 Medelvärde samtliga modeller
Effectiveness 5,33 5,67 5,50
Efficiency 3,71 4,43 4,07
Satisfaction 4,00 4,15 4,08

4,00 6,00 5,00Context Completeness

Tabell 6. Medelvärden för delegenskaperna till Satisfaction.

Delegenskap Medelvärde modell 1 Medelvärde modell 2 Medelvärde samtliga modeller
Trust 3,91 4,00 3,95
Usefulness 4,10 4,30 4,20
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5.4 Svar på öppna frågorna vid modelltolkningen
Följande är brister som framkom när testpersonerna besvarande ramverkets öppna 
frågor, men som inte hade observerats under modellskapandet:

• Representationen  av  relationer  mellan  entiteter  i  form  av  pilar  behöver 
kunna representeras på andra sätt än det nuvarande, där bara raka streck 
med en pil i ena änden dras direkt mellan entiteter. T.ex. genom att gruppera 
ihop  relationer  som går  till  samma klass  av  entiteter  från  en  gemensam 
entitet  och sedan låta  relationerna förgrena sig  innan ner  kopplas  till  de 
enskilda entiteterna av samma klass. Figur 13 visar hur detta skulle se ut.

• Ikonen  som  representerar  funktionaliteten  för  att  skapa  klassrelationer  i 
verktygsraden kan dubbeltolkas som ett verktyg för att ändra storleken på 
entiteterna i modellen.

• Det behövs en funktion som automatiskt ordnar entiteterna i modellen, så att 
både  modellen  och  dess  entiteter  kan  bli  presenterade  på  ett  mera 
överskådligt sätt.

• Förinställda vyer,  där  varje  klass  har sin egen vy,  skulle  skapa en bättre  
överblick över vilka entiteter som finns representerade för varje klass.

Figurerna  12 och  13 visar  nuvarande  utseendet  för  respektive  förslag,  från 
testpersonen för modell 2, på alternativ representation av relationer mellan entiteter 
i EAAT.

Figur 12. Nuvarande utseende på relationer i EAAT.
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5.5 Resultat gemensamma för både tolkning och modellering
Vissa  behov  av  förändringar  när  det  gäller  EAAT  tillsammans  med  CySeMoL 
framkom under både skapandet och tolkningarna av modellerna. Detta presenteras 
här i ett separat delkapitel för att undvika att samma information upprepas i två 
olika delkapitel och därmed blir redundant. Dessutom ger det en fingervisning om 
vilka förändringar som har den största effekten när det gäller antal användare som 
påverkas.  Detta  eftersom  förslagen  på  förändringar  som  presenteras  i  detta 
delkapitel  är  förändringar  som påverkar  både de  som skapar  och de  som tolkar 
modeller.

Följande är brister som framkom när testpersonerna besvarande ramverkets öppna 
frågor och observerades även i samband med modellskapandet:

• Fler färger borde användas både när det gäller klasser och relationer.

• Standardhjälp  för  CySeMoL och  EAAT saknas.  Detta  gäller  både  när  det 
gäller  hur de är tänkta att  användas var för sig och hur de är tänkta att 
användas tillsammans.

• Namnet  PossibleToAccomplish skapar förvirring eftersom namnet implicerar 
en att det är en positiv händelse, när det egentligen handlar om en händelse 
som man vill undvika.

• Functioning har inte alltid samma innebörd.

• Svårt att förstå och omständligt att ta bort entiteter.

• Det  är  omständligt  att  lägga  till  nya  entiteter,  om  man  inte  känner  till  
funktionaliteten för att lägga till nya entiteter genom dra-och-släpp. Denna 
funktionalitet är dessvärre inget man kommer på intuitivt.

• Verktyget för att skapa relationer mellan entiteter är onödigt omständligt att 
använda.  Detta  av  två  anledningar,  den  första  är  att  den  i  modellen 
markerade entiteten inte dyker upp som förvalt alternativ när man öppnar 
verktyget. Den andra anledningen är att samtliga typer av klasser alltid listas  
under  Target, vilket gör att  Target kan innehålla entiteter som inte kan ha 
relationer till den klass som valts i Source.

• Valet av placering av ”Cancel”-knappen är inkonsekvent mellan olika fönster 
i EAAT, detta eftersom knappen ibland placeras längst till höger och ibland 
längst till vänster.

Figur 13. Förslag på alternativt utseende för EAAT:s relationer.
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• Borde utöver hjälpfunktionalitet även finnas en introduktion både för hur 
man använder EAAT och för hur man använder CySeMoL.

• Pilar mellan abstrakta klasser och klasser som ärver ifrån abstrakta känns 
intuitivt som att de pekar i fel riktning, eftersom de nu på abstrakta klasserna 
där attributen ärvs ifrån istället för riktningen dit attributen ärvs d.v.s. på 
klasserna som ärver attributen.

• Avsaknad av färdiga mallar för entiteter, som representerar sådant som är 
vanligt  förekommande i  verkligheten,  gör  att  EAAT och CySeMoL känns 
omständligt  att  använda,  det  tar  längre  tid  att  skapa  modeller  samt  ökar 
risken för att variabler ges fel värden p.g.a. felaktig information.
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6 Diskussion
I  detta  kapitel  diskuteras  resultaten  i  föregående  kapitel.  Samma uppdelning  av 
delkapitel som fanns i förra kapitlet finns även i detta kapitel, med tillägget att även 
ett delkapitel för ramverket har tillkommit.

6.1 Begränsningar kring den valda populationen
Antalet testpersoner är få till antalet, vilket är orsakat av en låg tillgång på personer 
med  kunskap  om,  erfarenhet  av,  utbildning  kring  samt  tillgång  till  ett  eget 
datornätverk. Dock uppfyller samtliga testpersoner de krav som har ställts upp för 
att  få  delta  i  studien.  Samtliga  av  de  valda  testpersonerna  har  starkt  bidrag  till  
förslag på förbättringar med CySeMoL och EAAT. Testpersonerna som valts ut kan 
därmed anses representera kvalitet framför kvantitet.

Då  mängden  förslag  på  förbättringar  är  omfattande  så  kan  slutsatsen  dras  att 
mängden testpersoner har varit tillräcklig. Dock kommer det förmodligen att krävs 
att fler testpersoner deltar i framtida utvärderingar av CySeMoL och EAAT eftersom 
potentiella förbättringar inte längre kommer att vara lika uppenbara.

6.2 Problematiken kring modellskapandet
Anledningen  till  det  stora  antalet  feltolkningar  vid  skapande  av  modeller  har 
förmodligen att göra med att ett av de stora problemen med att skapa CySeMoL-
modeller i EAAT är att veta om modellen är rätt uppbyggd d.v.s. alla klasser som ska 
vara kopplade till varandra är kopplade till varandra samtidigt som man inte har 
med kopplingar som finns i metamodellen men inte är tänkta att has med för vissa 
uppbyggnader av nätverk. Exempel på detta är klasserna DataFlow och Protocol, som 
endast ska användas då det finns ett dataflöde mellan två nätverkszoner.

Konceptet att det endast är med EAAT:s Abstract Modeller som användaren ska få 
information  om hur  metamodellen  är  uppbyggd och  EAAT:s  Concrete Modeller 
endast ska användas för att skapa modeller av metamodellen, gör att användarna 
ständigt måste byta mellan Abstract Modeller och Concrete Modeller istället för att 
få  informationen direkt  i  Concrete Modeller.  Därför  skulle  mer  information  om 
metamodellen  direkt  i  Concrete Modeller  göra  så  att  användarna  snabbare  får 
informationen och därmed kan arbeta snabbare med att skapa modellerna.

Ett  väldigt  tidskrävande  moment  i  modellskapandet  var  att  fylla  i  värden  för  
attributen. Ett sätt att få ner tiden skulle kunna vara att ge modellskaparen tillgång 
till  mallar  som  representerar  exempelvis  vanligt  förekommande  mjukvaror, 
operativsystem  och  nätverksprotokoll.  Tiden  som  krävs  för  att  ta  reda  på 
information för att ge värden till attributen skulle minska märkbart. 

Detta skulle även minska risken att attribut ges felaktiga värden, förutsatt att det är  
värden som universellt alltid gäller för mallens motsvarighet i verkligheten. Detta  
eftersom  fler  kunniga  personer  därmed  kan  bidra  med  att  försöka  ge  korrekta 
värden för entiteterna. Vissa värden kommer fortfarande att behöva fyllas i av den 
som skapar modellen, eftersom dessa är beroende av hur nätverk är uppbyggda. 
Därmed  bör  även  attribut  i  entitetsmallar  kunna  markeras  som  antingen  alltid  
gällande, implementationsberoende och okänt. För att markera för modellskapare vad 
som behöver läggas till, vad som redan är ifyllt och vilka osäkerheter som existerar i  
mallen.
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Även mallar i form av flera entiteter skulle kunna vara användbara, främst för att ge 
nya modellskapare en uppfattning av hur en komplett modell ska se ut.

6.3 Problematiken kring modelltolkningen
Personerna  som  fick  tolka  en  modell  av  sitt  eget  nätverk,  som  de  själva  hade 
beskrivit,  kände sig väldigt utelämnade åt att modellskaparen hade gjort rätt när  
modellen skapades. Detta eftersom den valideringen av skapade modeller som kan 
genomföras  är  den  som  sker  då  beräkningar  utförs,  men  denna  validering  är 
begränsad till  att endast kontrollera så att modellen är tillräckligt korrekt för att  
kunna utföra beräkningarna och inte att modellen är korrekt gjord.

6.4 Problematik gemensam för skapande och tolkning av modeller
En viktig faktor för att användare ska få en bra förståelse av modelleringsspråk och  
modelleringsverktyg är att felmeddelanden anger vad som blev fel, varför det blev 
fel  och även gärna tips om hur felet kan rättas till.  Dessvärre är den nuvarande 
situationen att flera felmeddelanden i EAAT bara anger att något blev fel och då inte 
alltid vad felet är.

Både modellskapare och modelltolkare konstaterade att beskrivningar i både EAAT 
och  CySeMoL  saknas  i  de  flesta  fall  och  att  i  de  fall  beskrivningar  finns  så  är 
innehållet oftast väldigt begränsat. Tillgänglighet av beskrivningar, framförallt när 
det  gäller  klasser  och  klassrelationer,  skulle  förmodligen  förbättra 
användningskvaliteten avsevärt, speciellt för nya användare.

Namnet  PossibleToAccomplish är missvisande,  Access  control  non-functioning  or  
bypassed är för omständligt och två olika Functioning är förvirrande för användaren. 
Dessa bör samtliga ändras till namn som inte har dessa brister, inklusive att de olika 
Functioning bör ges olika namn. Dock är det inte nödvändigt att båda  Functioning 
byter namn, eftersom det viktiga är att de inte heter samma sak för att förväxlingen 
och förvirringen ska upphöra. Det kan rent av vara fördelaktigt, eftersom man då 
minskar risken för förväxling och förvirring kring vilken av ersättarna som ersatte 
vilken Functioning. Förslag på nya namn ges i kapitlet Rekommendationer.

Som det är nu så är det endast klassrelationer som färgas när en entitet markeras,  
om istället alla typer av relationer färgades med sin egen färg så skulle färgningen 
underlätta hanteringen av alla typer av relationer.

Så som CySeMoL för närvarande presenteras i EAAT, så är klassrelationer den enda 
relationstyp som färgas när en entitet markeras. Om istället alla typer av relationer 
färgades,  med  en  egen  färg  för  varje  typ,  så  skulle  färgningen  underlätta 
hanteringen av alla  typer  av relationer,  skapa en bättre  överblick av modellerna 
samt göra det enklare att skilja mellan de olika typerna av relationer.

Begränsningarna som finns i den nuvarande utformningen av verktyget för skapa 
relationer mellan entiteter är omständligt och ineffektivt att använda, när det istället  
borde vara enkelt och underlättande att använda. Om endast giltiga entiteter visas 
för den valda entiteten så skulle verktyget göra det lättare att få en överblick av 
vilka  andra  entiteter  som det  kan  skapas  kopplingar  till,  snabbare  att  hitta  den 
tänkta identiteten samt lättare få en överblick av relationer som saknas eller behöver 
skapas.
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Annan funktionalitet som verktyget även borde utökas med är att kunna filtrera 
vilka  entiteter  som  visas  i  Target.  Förslag  filter  baserade  på  klasstillhörighet, 
bokstäver i namnet och värden på entiteternas attribut. Detta skulle göra det enklare 
att hitta den eller de entiteter, som uppfyller de kriterier, som är av intresse.

Även ett  separat  filter,  baserat  på kriterierna i  förra  stycket,  för  att  endast  visa  
särskilda  entiteter  i  själva  modellen  skulle  förmodligen  vara  funktionalitet  som 
skulle göra både EAAT och CySeMoL mera användbart.

6.5 Ramverkets omfattning
En av frågorna som arbetet syftade till att besvara var hur ett ramverk lämpligt för  
utvärdering av användningskvalitet hos EAAT och CySeMoL skulle utformat. Då 
det inte finns några enkla sätt att avgöra om ramverket täcker användningskvalitet  
väl,  så  är  de  kvarvarande  sätten  att  utvärdera  att  ramverket  på  att  göra 
uppföljningsstudier efter att förändringsförslagen i detta arbete genomförts och då 
jämföra användarnas omdömen samt att se till antal förändringsförslag som tagits 
fram i detta arbete.

Ramverkets metriker för modelltolkning bygger till väldigt stor del på metriker som 
är subjektiva metriker. En utökning av antalet objektiva metriker skulle skapa ett 
mera  omfattande  ramverk  och  därmed  ge  fler  indikatorer  på  vad  som kan  och 
behöver förbättras.

Dock visar resultaten i rapporten att det inte varit någon större begränsning i detta  
arbete.  Men  om  ramverket  skulle  appliceras  på  modelleringsspråk  och/eller 
modelleringsverktyg som har  mognat  mera  i  sin  utveckling,  och  därmed har  de 
flesta av sina brister och potentiella förbättringar dolda vid första anblick. Därmed 
kan det vara nödvändigt att utöka ramverket med ytterligare metriker, för att kunna 
upptäcka dessa potentiella förbättringar och brister.

6.6 Validitet och reliabilitet
Med undantaget av de egna metrikerna som används i  ramverket  så baserar sig 
samtliga metoder och teorier som studien använder sig utav på pålitliga källor. Flera 
av de använda källorna refereras dessutom till av flera andra arbeten. Arbetet av 
Hornbæk (2006) valdes att används till stor del baserat på att det är ett arbete som 
refererar mycket till andra arbeten och refereras mycket till av andra arbeten.

Som tidigare påpekats är detta arbete av utforskande karaktär och därmed går det 
inte att applicera intern validitet på arbete.

När det gäller  omfånget av generaliseringar utifrån fallstudiens resultat  så anges 
alltid vad som bör ändras och vad som därmed kommer att förbättras.

Eftersom  allt  material  och  alla  mätvärden,  undantaget  modeller  och 
säkerhetsberäkningar, som användes i arbete finns redovisat i denna rapport bör en 
upprepning av studien ge liknande resultat. Dock förutsatt att samma versioner av 
CySeMoL och EAAT används som i detta arbete.
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7 Slutsatser
I detta kapitel presenteras i olika delkapitel slutsatserna kring CySeMoL, EAAT och 
ramverket. Kapitlet tar i generella drag upp vad behöver förbättras. Mera specifika 
idéer  och  tankar  kring  vad  som  behöver  förändras  behandlas  i  kapitlet 
Rekommendationer.

7.1 Slutsatser kring EAAT & CySeMoL
EAAT och CySeMoL befinner sig ännu i ett utvecklingsstadium, vilket kan ses i att 
de flesta medelvärden för mätvärdena i tolkningsdelen av ramverket ligger under 
mittenvärdet fyra på den sjugradiga Likertskalan samt även till mängden förslag på 
förbättringar som ges av både modellskapare och modelltolkare.

Det är svårt att avgöra vilken av EAAT och CySeMoL som har kommit längst i sin  
utveckling  eftersom båda  är  så  stark  sammankopplade  med  varandra.  Dock  bör 
fokus på förbättring läggas på att förbättra EAAT framför CySeMoL. Framförallt för 
att  ett  välfungerande modelleringsverktyg kan kompensera ett  dåligt  fungerande 
modelleringsspråk  bättre  än  vad  ett  välfungerande  modelleringsspråk  kan 
kompensera  ett  dåligt  fungerande  modelleringsverktyg  samt  att  förbättringar  i 
EAAT  alltid  har  en  positiv  verkan  på  både  EAAT  och  CySeMoL,  medan 
förbättringar i CySeMoL bara har en positiv verkan på både EAAT och CySeMoL 
ibland.

När det gäller CySeMoL:s mognad så handlar det inte bara om själva språket i sig, 
utan det handlar även om det tillhörande stödet till modelleringsspråket. I det stödet 
ingår  bl.a.  dokumentation,  exempelmodeller  och  entiteter  med  attributvärden 
förifyllda. Mognaden i det tillhörande stödet i befinner sig fortfarande på ett tidigt 
stadium och bör vara det som fokuseras på först och främst i den närmaste tidens 
satsning på vidareutveckling av CySeMoL. Detta för att få en stabil grund att stå på 
för  de  nya  användarna  av  CySeMoL  samt  ge  gamla  användare  av  CySeMoL 
bekräftelse  på  sina  nuvarande  kunskaper  alternativt  utöka  sina  nuvarande 
kunskaper om CySeMoL.

För  EAAT  är  det  tillhörande  stödet  mera  enformigt  och  handlar  främst  om 
dokumentation,  dock  behövs  detta  utökas  även  för  EAAT.  Framförallt 
dokumentation  kring hur  EAAT är  tänkt  att  används,  vilken funktionalitet  som 
finns och hur de olika verktygen i EAAT fungerar. Liksom med CySeMoL är det 
även detta som bör satsas på härnäst med EAAT och skälen är desamma som för  
CySeMoL.

Även efter det att alla eller de flesta av förslagen på förändringar som presenteras i 
detta  arbeta  har  genomförts,  så  bör  även  en  uppföljande  studie  genomföras. 
Framförallt med anledningen av de låga värdena för mätvärden med Likertskala.

De  låga  värdena  kan  även  ses  som  en  indikation  på  att  ramverket  även  kan 
användas i den uppföljande studie, eftersom mätvärdena med Likertskala bör ligga 
över  mittenvärdet  fyra  innan  deltagarna  kan  anses  nöjda  med  hur  EAAT  och 
CySeMoL.
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7.2 Slutsatser kring ramverket
Eftersom  denna  studie  innehåller  en  modelleringsdel  som  genomförs  av 
examensarbetesutövaren  och  en  tolkningsdel  som  genomför  av  testpersoner,  så 
utformades ramverket del för tolkningsperspektivet annorlunda från ramverkets del 
för modelleringsperspektivet. Vilket innebär att metrikerna i ramverkets två delar 
fokuserar  på  olika  perspektiv  och  är  därmed  endast  gjorda  får  att  fånga  upp 
förbättringspotentialer från dessa perspektiv.

Dock kan man i resultatet se att ramverket lyckas med att mäta användbarheten 
samt ta fram förslag på förbättringar med både EAAT och CySeMoL.

För  andra  studier  med  ramverket  där  inte  samma  perspektiv  gäller  för  samma 
personer,  så  kommer  det  förmodligen  krävas  att  ramverket  anpassas  till  dessa 
perspektiv  för  att  få  tillfredsställande  resultat.  T.ex.  om  endast  modellskapare,  
endast modelltolkare eller flera modellskapare med en modelltolkare. Anpassningar 
av  ramverket  kan  då  vara  att  ta  bort  modelltolkningsdelen  och  utöka 
modellskapandedelen, ta bort modellskapandedelen och utöka modelltolkningsdelen 
respektive lägga till öppna frågor i modellskapandedelen.

I studier där samma perspektiv gäller för samma personer så borde endast mindre 
anpassningar, om ens några, vara tillräckligt för att kunna använda ramverket även 
där.  Anpassningarna  i  detta  fall  kan  vara  en  speciell  egenskap  för 
modelleringsspråket  eller  modelleringsverktyget,  behov  hos  icke-generella 
användargrupper (t.ex. färgblinda) samt utöka med ett eller flera generella metriker 
som anses saknas.
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8 Rekommendationer
Detta kapitel ger förslag på förbättringar som kan göras med CySeMoL, EAAT och 
ramverket  samt  förslag  på  fortsatt  framtida  arbete  med  CySeMoL,  EAAT  och 
ramverket.

8.1 Förbättringar angående skapande och tolkning av modeller
Osäkerheten kring om modeller är korrekt gjord skulle kunna minskas med hjälp av 
exempel för hur varje klass ska och, förslagsvis även, hur de inte ska användas. 
Exempelvis vore detta bra för  DataFlow som endast ska användas för dataflöden 
mellan  nätverkszoner,  vilket  intuitivt  inte  går  att  förstå  i  dess  nuvarande  form. 
Exempel  på  användning  av  CySeMoL  har  skapats  av  The  VIKING  Consortium 
(2011b), dock behandlar inte dessa exempel varje klass för sig utan istället färdiga 
modeller av hela nätverk.

Ett sätt att skapa modeller snabbare vore att ha standardiserad ordning i vilken man 
bygger modellerna i. Detta skulle vara speciellt 

Även en standardiserad ordning för insamling av informationen som modellerna 
grundar skulle minska ner mängden arbete för som krävs för att skapa CySeMoL-
modeller.

Då flera entiteter, så som operativsystem, mjukvaror och protokoll, ofta är samma 
som återkommer i olika nätverk samt att det ibland kan vara svårt att få tag på  
information angående vissa entiteter,  så skulle vara tidsbesparande och ge bättre 
modeller  om  det  fanns  ett  webbaserat  databas  där  man  snabbt  kan  hämta 
information för flera entiteter samtidigt.

Ändring av namnen på vissa klasser borde kunna skapa en bättre förståelse för vad  
de är tänkta att representera och hur de skapa används på ett korrekt sätt.  Bl.a. 
borde DataFlow ändras till InterNetworkDataFlow.

Nuvarande  namngivningen  av  klasserna  SoftwareInstallation och  SoftwareProduct 
borde vara den omvända. Detta eftersom namnet  SoftwareProduct intuitivt  tolkas 
som att det är den abstrakta idén om hur en viss mjukvara är tänkt att fungera, 
samtidigt  som  namnet  SoftwareInstallation intuitivt  tolkas  som  en  mjukvaras 
konkreta form som den faktiskt existerar i nätverk. Den nuvarande situationen är 
dock den omvända, vilket skapar förvirring hos för användare.

Samtliga klasser borde få beskrivningar tillagda, så att användare bättre ska kunna 
förstå vad klasserna representerar och hur de ska användas.

I de fall då det existerar flera olika relationer mellan två klasser så borde även dessa 
relationer få beskrivningar tillagda. Även här för att användare bättre ska kunna 
förstå vad det är som representeras och hur det ska användas.

Pilar mellan abstrakta klasser och klasser som ärver från abstrakta klasser borde 
byta riktning så att pilarna pekar på klasserna dit attributen ärvs. Eftersom det finns 
olika preferenser när det kommer till  vilken riktningen pilar,  som visar arv från 
abstrakta klasser, ska ha, så borde det läggas till en inställning så att användaren kan 
välja att använda riktningen som han eller hon föredrar att använda. Dock bör olika 
utseende på pilar användas beroende på vilken riktning som valts, så att använder 
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tydligt  kan se vilken inställning som är vald utan att  behöva kontrollera detta i  
inställningar eller tolka i modellerna.

Alla typer av relationer borde få var sin egen färg som färgar relationerna när en 
entitet markeras, för att göra det enklare att urskilja olika typer av relationer från 
varandra. Exempel på hur en sådan färgning skulle kunna se ut visas i figurerna 14 
och  15 nedan. På vänster sida i figurerna så visas hur färgning av relationer för  
närvarande ser ut då CySeMoL används i EAAT och på höger sida i figurerna så 
visas exempel på hur användning av fler färger skulle kunna se ut. De färger som 
används är endast exempel på vilka färger som skulle kunna användas och är inte 
rekommendationer i sig. Eftersom färgen röd vanligtvis signalerar varning eller fara 
så har den i figur 14 ersatts med färgen blå. Även om inte fler färger introduceras för 
de olika relationer, så bör det ändras så att färgen röd inte längre används för att  
representera klassrelationer för vald(a) klass(er) i EAAT.

Namnet PossibleToAccomplish byts ut mot RiskOfOccurrence samt att  Access control  
non-functioning or bypassed,  attribut  vars namn helt består av Functioning byts ut 

Figur 15. Exempel på hur färgning av fler relationer skulle kunna se ut då en klass som ärver är vald.

Figur 14. Exempel på hur färgning av fler relationer skulle kunna se ut då en abstrakt klass är vald.
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mot WorkingProperly och attribut vars namn delvis består av Functioning fortsätter 
att använda sina nuvarande namn.

Även övriga brister som påpekats i Resultat-kapitlet bör åtgärdas. Dock bör dessa 
ges lägre prioritet än förslagen på förbättringar som angetts ovan.

8.2 Fortsatt arbete
Även fast syftet med ramverket från början var att användas enbart för utvärdering 
av CySeMoL och EAAT, så har det en tillräckligt generell utformning för att kunna 
användas  tillsammans med andra modelleringsspråk och -verktyg.  Vilket  kanske 
kan  vara  ett  lämpligt  examensarbete  för  en  Bachelor-examen,  alternativt  att 
ramverket byggs på och utökas vidare i ett examensarbete för en Master-examen.

Metriken 2O behöver förtydligas och utökas, så att både kvalitet och kvantitet av 
beskrivningar i modelleringsspråket utvärderas. D.v.s. att beskrivningar finns med i 
modellen i tillräckligt stor omfattning samt att beskrivningarna som finns även ger  
relevant information som presenteras på ett sätt så användaren lätt kan ta till sig  
information.

Då examensarbetesutövaren har begränsade kunskaper inom området för Människa-
Dator-Interaktion (MDI), så finns det förmodligen brister i ramverket och analysen 
av EAAT och CySeMoL ur ett MDI-perspektiv. Därför så borde detta arbete byggas 
på med ett renodlat MDI-examensarbete som fokuserar på att förbättra ramverket.  
Även en påbyggande analys  av EAAT tillsammans med CySeMoL i  form av ett 
renodlat MDI-examensarbete som inte bygger vidare på ramverket, utan genomförs 
från en annan infallsvinkel, är ett möjligt fortsatt arbete.

Då ISO/IEC 25010 (2011) är ett relativt nytt verk så finns det bara en begränsad 
mängd artiklar  och forskningsresultat  som baserar  sig  på det.  Därmed skulle  ett 
ramverk uppdaterat efter forskningsresultat baserade på standarden är ett lämpligt 
underlag  för  att  genomföra  ett  examensarbete  som bygger  vidare  på  ramverket. 
Även en vidareutveckling av ramverket baserad på övriga standarder i ISO/IEC:s 
SQuaRE-serie, i vilken ISO/IEC 25010 (2011) ingår, skulle kunna utgöra en grund för 
ytterligare arbete.

Ytterligare en begränsning med ramverket är att det bara är gjort för att utvärdera 
ett  modelleringsspråk  tillsammans  med  ett  modelleringsverktyg  och  inte  för  att 
jämföra  ett  eller  flera  modelleringsspråk  tillsammans  med  ett  eller  flera 
modelleringsverktyg.  Därmed  så  skulle  ett  fortsatt  möjligt  arbete  vara  att 
vidareutveckla ramverket så att det även inkluderar metriker som används specifikt 
för jämförelse mellan modelleringsspråk och modelleringsverktyg, förslagsvis som 
ytterligare  en  eller  två  delar  av  ramverket.  Exempel  på  sådana  metriker  ges  av 
Komogortsev et al. (2009).

Eftersom det endast var examensarbetesutövaren som skulle genomföra skapandet 
av  modeller  och  ange  all  detaljerad  information  om  CySeMoL:s  och  EAAT:s 
tillkortakommanden ur ett modelleringsperspektiv i denna rapport, så gjordes valet 
att utforma ramverket utan några öppna frågor som komplement till metrikerna i 
modelleringsdelen  av  ramverket.  Därmed  så  existerar  endast  öppna  frågor  som 
kompletterar  metrikerna  i  ramverkets  tolkningsdel.  För  framtida  arbeten  med 
ramverket  bör  därför  modelleringsdelen  av  ramverket  kompletteras  med  öppna 
frågor. Detta gäller framförallt då det är flera personer som skapar modeller samt 
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när modellskaparen eller modellskaparna inte är en delmängd av den eller de som 
utför studien där ramverket används. Eftersom det annars finns en risk för att man 
inte lyckas samla in alla detaljer då ramverkets metriker pekar på brister.
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Bilaga A. CySeMoL:s klasser och klassattribut
Nedan beskrivs först de olika klasserna som CySeMoL består av och de sedan vilka 
de olika klassernas attribut. Beskrivningen baserar sig definition av CySeMoL som 
ges av The VIKING Consortium (2011a), med undantaget  DeepPacketInspection och 
SoftwareInstallation. Där  använder  The  VIKING  Consortium  (2011a)  istället 
IDSSensor respektive  samtliga  namnen  Software,  SoftwareInstance och 
SoftwareInstallation.

Klasserna  Account,  AuthenticationFunction och  SoftwareInstallation är  abstrakta 
klasser och används inte då man genomför själva modelleringen utan fungerar så att 
andra klasser kan ärva attribut och relationer från dessa i metamodellen.

Klassbeskrivningar
AccessControlPoint – Kontroll av rättigheter för tillgång till mjukvara.

Account – Beskriver vilken mjukvara olika användare har tillgång till.

ApplicationClient –  Beskriver  mjukvaran  som  används  i  SoftwareInstallation av 
användare  och  körs  främst  lokalt  på  datorer  med  eventuell  kommunikation  till 
serverar.

AuthenticationFunction –  Används  för  att  beskriva  funktionaliteten  i  en  viss 
inloggningsprocedur med ett Account.

DataFlow – Olika typer av dataflöden som går från en  NetworkZone till en annan 
eller  mellan  entiteter  av  samma  SoftwareInstallation-ärvande klass.  Där  den  ena 
parten anges vara klient och den andra anges vara server.

DataStore – Olika typer datalagring, t.ex. databaser.

DeepPacketInspection –  Filterar  in-  och  utgående  trafik  i  ett  nätverk  genom  att 
kontrollera datatrafikens innehåll. Inte att förväxlas med Firewall.

Firewall –  Filterar  in-  och  utgående  trafik  i  ett  nätverk  genom  att  kontrollera 
adresseringen på datatrafiken. Inte att förväxlas med DeepPacketInspection.

NetworkInterface – Punkt i nätverket som trafik passerar igenom när den ska från en 
NetworkZone till  en  annan.  Observera  att  säkerhetskontrollen  av  trafiken  som 
passerar har att göra med huruvida det finns Firewall och/eller DeepPacketInspection 
kopplat till NetworkInterface.

NetworkZone – Beskriver vilka nätverkszoner som i och i anslutning till nätverket. 
Med nätverkszon menas en del av ett nätverk där alla enheter kan nå varandra.

OperatingSystem – Representerar operativsystem som används samt hur dessa är 
konfigurerade ur säkerhetssynpunkt.

PasswordAccount – Användarkonton skyddade med lösenord eller liknade. Kontroll 
av lösenord eller motsvarande genomförs av PasswordAuthenticationMechanism.

PasswordAuthenticationMechanism – Mekanismen som kontrollerar att lösenorden 
eller motsvarande för ett PasswordAccount är korrekta.
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Person – Representerar användarkategorier med tillgång till  PasswordAccount och 
ApplicationClient. Kopplingen till  PasswordAccount sker eftersom den klassen ärver 
ifrån Account. Detta är den enda av klasserna som helt saknar attribut.

PhysicalZone – Fysisk åtkomst till  ApplicationClient,  Service,  OperatingSystem och 
NetworkZone.  Kopplingen till  ApplicationClient,  Service och  OperatingSystem sker 
eftersom dessa klasser ärver ifrån SoftwareInstallation.

Protocol – Beskriver egenskaperna på det protokoll som pratas i ett DataFlow.

SecurityAwarenessProgram –  Representerar  användares  kunskaper  relaterade  till 
säkerhet samt kontinuerlig utbildning inom detta område.

Service – Representerar tjänster som en  SoftwareInstallation tillhandahåller  på en 
server.

SoftwareInstallation –  Instans  av  en  SoftwareProduct då  den  finns  tillgänglig  för 
användare. Noterbart är att SoftwareProduct inte ärver från SoftwareInstallation.

SoftwareProduct – Mjukvara i dess grundutförande.

ZoneManagementProcess – Beskriver säkerhetsrutinerna för en NetworkZone.

Klassattribut
Klassattributen  är  indelade  i  de  fyra  typerna  Tillgång (Asset),  Motmedel 
(Countermeasure),  Hotombud (ThreatAgent)  and  Hot (Threat).  Observera  att  ett 
Hotombud kan representera både en enskild individ eller en grupp som utgör ett hot 
samt att Hot kan representera ett eller flera steg i ett angrepp. Hotombud finns inte 
med nedan eftersom den inte används i denna version av CySeMoL.

Attribut vars namn slutar på  PossibleToAccomplish, består  av  Access  control  non-
functioning or bypassed, eller vars namn endast består av Functioning är attribut med 
förifyllda statistisk värden och ska som regel inte ändras samt att de attribut vars 
namn slutar på Functioning är attribut som anger om viss funktionalitet finns för en 
klass eller inte.

Klass Attribut Typ Beskrivning

AccessControlPoint Bypass.PossibleToAccomplish Hot Risk för att det går att kringgå 
AccessControlPoint.

Interface.PossibleToAccomplish Hot Risk för att det går att komma 
åt  gränssnittet  för 
AccessControlPoint.

Functioning Motmedel Existerar och fungerar som den 
ska.

Account GuessCredentialsOffline.PossibleToAccomp
lish

Hot Risk för att det går att  ta reda 
på inloggningsinformation eller 
liknande  utan  att  vara 
uppkopplad mot nätverket.

SocialEngineerAuthenticationCodes.Possibl
eToAccomplish

Hot Användning  av  Social 
manipulation  (eng.  Social 
engineering)  för  att  komma åt 
användarinformation  som  kan 
användas i en attack.

GuessAuthenticationCodeOnline.PossibleTo
Accomplish

Hot Risk för att det går att reda på 
inloggningsinformation  eller 
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liknande  när  man  är 
uppkopplad mot nätverket.

ApplicationClient Access.PossibleToAccomplish Hot Risk  för  att  angripare  kan 
komma åt ApplicationClient.

DenialOfService.PossibleToAccomplish Hot Risk för att det går att det går 
att genomföra DoS-attack.

HasAllHighSeverityPatches.Functioning Motmedel Har  alla  högrisk-uppdateringar 
installerade.

FindHighSeverityExploit.PossibleToAccomp
lish

Hot Risk för att det går att hitta ett 
allvarligt säkerhetshål.

ExecutionOfArbitaryCodeFromOtherZone.P
ossibleToAccomplish

Hot Risk  för  att  skadlig  kod  kan 
köras från andra nätverkszoner.

ExecutionOfArbitaryCodeFromSameZone.P
ossibleToAccomplish

Hot Risk  för  att  skadlig  kod  kan 
köras från samma nätverkszon.

AuthenticationFun
ction

Functioning Motmedel Existerar och fungerar som den 
ska.

BackoffTechnique.Functioning Motmedel Metod  för  att  hålla  angriparen 
tillbaka,  t.ex.  att  det  finns  en 
minsta  väntetid  mellan 
inloggningsförsök  eller  att 
åtkomst  nekas  efter  ett  visst 
antal misslyckade försök.

DataFlow Disrupt.PossibleToAccomplish Hot Risk för störande av dataflödet.

Replay.PossibleToAccomplish Hot Risk  för  att  gammal  data  kan 
skickas  på  nytt  av  angripare 
och då få skadlig verkan.

Eavsdrop.PossibleToAccomplish Hot Risk för avlyssning av flöden.

MainInTheMiddle.PossibleToAccomplish Hot Risk för att angriparen kan kapa 
förmedlingen av dataflöden.

ProduceRequest.PossibleToAccomplish Hot Risk  för  att  det  är  möjligt  att 
skapa  falska 
flödesförfrågningar.

ProduceResponse.PossibleToAccomplish Hot Risk  för  att  det  är  möjligt  att 
skapa  falska  svar  på 
flödesförfrågningar.

DataStore CryptographicObufuscation.Functioning Motmedel Kryptering av data i databaser.

ReadData.PossibleToAccomplish Hot Risk för att det går att läsa data 
utan korrekta behörigheter.

WriteData.PossibleToAccomplish Hot Risk  för  att  det  går  att  skriva 
data  utan  korrekta 
behörigheter.

DeleteData.PossibleToAccomplish Hot Risk för att  det  går att  ta bort 
data  utan  korrekta 
behörigheter.

DeepPacketInspecti
on

Functioning Motmedel Existerar och fungerar som den 
ska.

Firewall Functioning Motmedel Existerar och fungerar som den 
ska.
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NetworkInterface StaticARPTables.Functioning Motmedel Statiska ARP-tabeller används.

ARPSpoof.PossibleToAccomplish Hot Risk för att det går att dirigera 
om  datatrafiken  genom  att 
skicka falska ARP anrop.

DenialOfService.PossibleToAccomplish Hot Risk för att det går att det går 
att genomföra DoS-attack.

NetworkZone DNSSEC.Functioning Motmedel Säker  DNS-hantering  existerar 
och fungerar.

PortSecurity.Functioning Motmedel Åtkomst  till  NetworkZone låst 
till vissa MAC-adresser.

DNSSpoofing.PossibleToAccomplish Hot Risk för att det går att dirigera 
om  datatrafiken  genom  att 
skicka falska DNS anrop.

FindUnknownEntryPoint.PossibleToAccom
plish

Hot Risk  för  att  det  går  att  hitta 
okända  sätt  att  ta  sig  in  i 
NetworkZone.

ObtainOwnAddress.PossibleToAccomplish Hot Risk  för  att  en  angripare  kan 
skaffa  sig  en  egen  adress  för 
nätverket.

OperatingSystem Access.PossibleToAccomplish Hot Risk  för  att  angripare  kan 
komma åt OperatingSystem.

DenialOfService.PossibleToAccomplish Hot Risk för att det går att det går 
att genomföra DoS-attack.

HasAllHighSeverityPatches.Functioning Motmedel Har  alla  högrisk-uppdateringar 
installerade.

FindHighSeverityExploit.PossibleToAccomp
lish

Hot Risk för att det går att hitta ett 
allvarligt säkerhetshål.

StaticARPTables.Functioning Motmedel Statiska ARP-tabeller används.

HostFirewall.Functioning Motmedel Operativsystemet  har  en  egen 
brandvägg  som  filterar 
nätverkstrafiken  till  och  från 
datorn.

ExecutableSpaceProtection.Functioning Motmedel Operativsystemet  har  skydd  så 
att  programkod  endast  kan 
köras från minnesadresser som 
operativsystemet har godkänt.

ExecutionOfArbitaryCodeInUnknownServic
esFromSameZone.PossibleToAccomplish

Hot Risk för att det går att få skadlig 
kod  köras  om  angriparen 
befinner  sig  i  samma 
nätverkszon.

ExecutionOfArbitaryCodeInUnknownServic
esFromOtherZone.PossibleToAccomplish

Hot Risk för att det går att få skadlig 
kod  köras  om  angriparen 
befinner  sig  i  andra 
nätverkszoner.

ARPSpoof.PossibleToAccomplish Hot Risk för att det går att dirigera 
om  datatrafiken  genom  att 
ändra  ARP-tabellerna  på 
operativsystemet.

AccessThroughPortableMedia.PossibleToAc
complish

Hot Risk  för  att  angriparen  får 
tillgång till operativsystemet via 
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portabla  lagringsmedia  (t.ex. 
USB-minnen).

AddressSpaceLayoutRandmization.Functio
ning

Motmedel Operativsystemet  har  skydd 
som  baserar  sig  på  att  det 
slumpas fram var data placeras i 
minnesrymden.

FindUnknownServiceFromSameZone.Possib
leToAccomplish

Hot Risk  för  att  angriparen  från 
samma  nätverkszon  lyckas 
upptäcka  tjänster  på 
operativsystemet  som 
administratörer inte känner till.

FindUnknownServiceFromOtherZone.Possib
leToAccomplish

Hot Risk  för  att  angriparen  från 
andra  nätverkszoner  lyckas 
upptäcka  tjänster  på 
operativsystemet  som 
administratörer inte känner till.

AccessFromOtherZone.PossibleToAccomplis
h

Hot Risk  för  att  det  går  att  få 
tillgång  till  från  andra 
nätverkszoner.

AccessFromSameZone.PossibleToAccomplis
h

Hot Risk  för  att  det  går  att  få 
tillgång  till  från  samma 
nätverkszon.

AccessThroughUIFromOtherZone.PossibleT
oAccomplish

Hot Risk  för  att  angriparen  från 
andra nätverkszoner får tillgång 
till  operativsystemet  via  det 
grafiska gränssnittet.

AccessTroughUIFromSameZone.PossibleTo
Accomplish

Hot Risk  för  att  angriparen  från 
samma nätverkszon får tillgång 
till  operativsystemet  via  det 
grafiska gränssnittet.

Access control non-functioning or bypassed Hot Risk  för  att  kontroll  av 
rättigheter  inte  fungerar  eller 
att  angriparen  lyckas  ta  sig 
förbi dem.

PasswordAccount GuessCredentialsOffline.PossibleToAccomp
lish

Hot Risk för att det går att  ta reda 
på inloggningsinformation eller 
liknande  utan  att  vara 
uppkopplad mot nätverket.

SocialEngineerAuthenticationCodes.Possibl
eToAccomplish

Hot Användning  av  Social 
manipulation  (eng.  Social 
engineering)  för  att  komma åt 
användarinformation  som  kan 
användas i en attack.

GuessAuthenticationCodeOnline.PossibleTo
Accomplish

Hot Risk för att det går att reda på 
inloggningsinformation  eller 
liknande  när  man  är 
uppkopplad mot nätverket.

PasswordAuthentic
ationMechanism

ProactivePasswordChecker.Functioning Tillgång Samtliga lösenord som används 
måste  uppfylla  minimumkrav 
för att få användas.

HashedRepository.Functioning Tillgång Samtliga  lösenord  sparas  i 
hashad form.
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HashedRepositorySalted.Functioning Tillgång Samtliga  lösenord  sparas  i 
hashad och saltad form.

DefaultPasswordsRemoved.Functioning Tillgång Förinställda  lösenord  har  tagit 
bort.

ExtractPasswordRepository.PossibleToAcco
mplish

Hot Risk  för  att  angriparen  kan  få 
tillgång  till  databasen  för 
lösenord eller motsvarande.

Functioning Motmedel Fungerar som den ska/Existerar.

BackoffTechnique.Functioning Motmedel Metod  för  att  hålla  angriparen 
tillbaka,  t.ex.  att  det  finns  en 
minsta  väntetid  mellan 
inloggningsförsök  eller  att 
åtkomst  nekas  efter  ett  visst 
antal misslyckade försök.

Person Ej tillämpbart

PhysicalZone Access.PossibleToAccomplish Hot Risk  för  att  angripare  fysiskt 
kan komma åt.

Protocol FreshnessIndicator.Functioning Motmedel Protocol har egenskaper som gör 
att  det  går  att  avgöra  data 
skickas fortfarande är aktuell.

CryptographicAuthentication.Functioning Motmedel Protocol har  kryptografiska 
egenskaper för autentisering av 
data, t.ex. certifikat.

CryptographicObufuscation.Functioning Motmedel Protocol har stöd för kryptering 
av det data som skickas.

SecurityAwareness
Program

Functioning Motmedel Fungerar som den ska/Existerar.

Service Access.PossibleToAccomplish Hot Risk  för  att  angripare  kan 
komma åt Service.

DenialOfService.PossibleToAccomplish Hot Risk för att det går att det går 
att genomföra DoS-attack.

HasAllHighSeverityPatches.Functioning Motmedel Har  alla  högrisk-uppdateringar 
installerade.

FindHighSeverityExploit.PossibleToAccomp
lish

Hot Risk för att det går att hitta ett 
allvarligt säkerhetshål.

ConnectToFromSameZone.PossibleToAcco
mplish

Hot Går att koppla upp sig mot från 
en samma NetworkZone.

ExecutionOfArbitaryCodeFromSameZone.P
ossibleToAccomplish

Hot Skadlig  kod  kan  köras  från 
samma nätverkszon.

ConnectToFromOtherZone.PossibleToAcco
mplish

Hot Går att koppla upp sig mot från 
en annan NetworkZone.

ExecutionOfArbitaryCodeFromOtherZone.P
ossibleToAccomplish

Hot Skadlig  kod  kan  köras  från 
andra nätverkszoner.

LoadBalancer.Functioning Motmedel Belastning  av  nätverkstrafik 
kan  fördelas  jämt  över 
nätverket.

SecretRoaming.Functioning Motmedel Dynamisk  ändring  av  adresser 
(för  t.ex.  tjänster  eller  servrar) 
för  att  motverka  effekten  av 
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DoS-attacker.

DoSFlood.PossibleToAccomplish Hot Risk  för  att  det  går  att 
genomföra  DoS-attacker 
baserade  på  att  angriparen 
fyller bandbredden.

SemanticDoS.PossibleToAccomplish Hot Risk  för  att  det  går  att 
genomföra attacker baserade på 
att  angriparen  utnyttjar  långa 
behandlingstider  för  vissa 
operationer  som  Service 
genomför.

AccessFomSameZone.PossibleToAccomplish Hot Går att  komma åt  från samma 
nätverkszon.

AccessFromOtherZone.PossibleToAccomplis
h

Hot Går  att  komma  åt  från  andra 
nätverkszoner.

Access control non-functioning or bypassed Hot Risk för kontroll  av rättigheter 
inte  fungerar  eller  har  blivit 
åsidosatta.

SoftwareInstallatio
n

Access.PossibleToAccomplish Hot Risk  för  att  angripare  kan 
komma åt SoftwareInstallation.

DenialOfService.PossibleToAccomplish Hot Risk för att det går att det går 
att genomföra DoS-attack.

HasAllHighSeverityPatches.Functioning Motmedel Har  alla  högrisk-uppdateringar 
installerade.

FindHighSeverityExploit.PossibleToAccomp
lish

Hot Risk för att det går att hitta ett 
allvarligt säkerhetshål.

SoftwareProduct OnlyUsesSafeLanguages.Functioning Motmedel Använder  endast  säkra 
programmeringsspråk,  vilket 
innebär att språket automatiskt 
kontrollerar att alltid rätt del(ar) 
av  adressrymden  används. 
Exempel  på  språk  som  räknas 
som säkra  är  Java  och  Python 
samt  exempel  på  språk  som 
räknas som osäkra är C och C+
+.

Osäkra språk räknas dock som 
säkert ifall att säkra dialekter av 
språket eller säkra bibliotek för 
språket används.

ObtainSourceCode.PossibleToAccomplish Hot Möjlighet  att  få  tag  på 
källkoden till mjukvaran.

ObtainBinaryCode.PossibleToAccomplish Hot Möjlighet  att  få  tag  på 
kompilerade program kod.

HasNoPublicUnpatchableHighSeverityVuln
erability.Functioning

Motmedel Finns inga publika säkerhetshål 
som saknar uppdateringar.

DevelopPatchableExploitForHighSeverityV
ulnerability.PossibleToAccomplish

Hot Risk  för  att  det  går  att  skapa 
säkerhetshål  som  det  kan 
skapas uppdateringar mot.

DevelopUnpatchableExploitForHighSeverit
yVulnerability.PossibleToAccomplish

Hot Risk  för  att  det  går  att  skapa 
säkerhetshål  som  det  inte  kan 
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skapas uppdateringar mot.

Scrutinized.Functioning Motmedel SoftwareProduct har vid tidigare 
tillfällen  testats  ur  ett 
säkerhetsperspektiv  för  att 
försöka hitta säkerhetsbrister.

ImprovedWithStaticCodeAnalysis.Function
ing

Motmedel Säkerhetsanalys  har  gjorts  på 
SoftwareProduct med  statiska 
tester  som  aldrig  kör 
programmet.

SourceCodeClosed.Functioning Motmedel SoftwareProduct använder 
stängd källkod.

BinarySecret.Functioning Motmedel Det går inte för angriparen att 
få  tag  på  de  körbara  filerna  i 
SoftwareProduct, t.ex. om det är 
organisationens  egen 
SoftwareProduct som  bara 
används internt.

GetProductInformation.PossibleToAccompli
sh

Hot Angriparen  kan  samla 
information  om 
SoftwareProduct.

ZoneManagementP
rocess

HostHardeningProcedures.Functioning Motmedel SecurityAwarenessProgram har 
procedurer  för  att  ständigt 
förbättra säkerheten.

AutomatedPatchAndUpdatingProcess.Funct
ioning

Motmedel Uppdatering  av  mjukvara  sker 
automatiskt.

RegularLogReviews.Functioning Motmedel Regelbundna  genomgångar  av 
säkerhetsloggar.

FormalChangeControlProcess.Functioning Motmedel Det finns en formel process för 
att säkerställa att förändringar i 
NetworkZone genomförs  på  ett 
korrekt sätt.

RegularSecurityAudits.Functioning Motmedel Säkerheten i NetworkZone testas 
regelbundet.

Tabell 7. Översikt av CySeMoL:s klasser och klassattribut med beskrivningar.
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Bilaga B. Tabeller över ramverkets delar
Denna  bilaga  innehåller  två  tabeller  tänkta  att  ge  en  översikt  av  modellerings-  och 
tolkningsdelarna som ramverket består av.

Modelleringsdelen av ramverket
Tabell  8 visar  de  metriker  i  ramverket  som är  tänkta  att  användas  för  utvärdering  av 
modellskapande.  Tabellen  innehåller  beskrivningar  av  vad  metrikerna  innebär,  hur  de 
används, på vilka sätt de är begränsade i sin användning och motivering till varför de har 
tagits med.

Variabel-
namn

Metrik Användning Begränsningar Motivering

1A Antal timmar som 
totalt gick åt för att 
modellera.

Mäts under hela tiden 
som modelleringen 
sker undantaget 
begränsningarna.

Anteckning av 
tidsåtgång sker vid 
varje avbrott i 
modellering. Detta 
sker oavsett om det är 
ett kortare avbrott på 
några minuter eller ett 
längre under t.ex. en 
helg.

Tiden som passerar 
under eventuella 
pauser i modellering 
samt sökning på 
Internet och i 
modelleringsspråkets 
och 
modelleringsverktyget
s dokumentation 
räknas inte med.

Tas med för att ge en 
uppfattning av den 
totala tidsåtgången att 
skapa modeller av 
storlekar motsvarande 
de nätverk 
modellerades i detta 
arbete samt för att 
kunna ta fram 
genomsnittliga värden 
för hur vanligt 
förekommande värden 
för de andra objektiva 
metrikerna är.

1B Antal åtgärder det 
visar sig att man har 
gjort fel på vid ett 
tidigare tillfälle.

Mäter antalet fel vid 
ett tillfälle och som 
inte upptäckts förrän 
vid ett senare tillfälle.

Vid räkning av antalet 
tidigare fel, så görs ett 
avbrott i modellering, 
under vilken inga nya 
värden räkningen 
med.

Även om man 
upptäcker flera fel vid 
ett tillfälle, så ska varje 
fel räknas var för sig.

Den del av modellen 
som modelleras när 
felet eller felen 
upptäcks är inte en del 
av värdena för denna 
metrik.

Ger en uppfattning av 
hur stor risken är att 
man gör fel med 
modellen utan att inse 
det.

1C Antal misslyckanden 
innan man lyckas med 
en åtgärd.

Mäter antalet 
misslyckade försök att 
åstadkomma det man 
vill utföra på modellen 
innan det lyckas.

Vid räkning av antalet 
misslyckanden, så 
görs ett avbrott i 
modellering, under 
vilken inga nya 
värden räkningen 
med.

Denna metrik gäller 
endast fel under 
pågående tillfälle för 
modellering. Om felet 
har begåtts vid tidigare 
tillfälle, så ska 
metriken 1B användas.

Antalet 
misslyckanden vid 
försök att genomföra 
en åtgärd ger en 
uppfattning av 
svårighetsgraden att 
förstå och använda en 
modelleringsverktyget 
och 
modelleringsspråket.

1D Antal försök innan 
man ger upp med att 
försöka använda 

Mäter antalet 
misslyckade försök att 
genomföra 

Vid sökning på 
Internet eller i 
dokumentationen 

Ger en uppfattning av 
svårighetsgraden att 
förstå och använda 
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funktionalitet.

Vid räkningen av 
antalet försök så görs 
det ett avbrott i 
modellering och 
därmed så antecknas 
inga värden under 
tiden som mätningen 
sker.

modelleringen av en 
del av modellen innan 
man ger upp.

modelleringsverktyget 
och 
modelleringsspråket 
alternativt frågar efter 
hjälp, så anses 
användandet av 
funktionen ha tagit 
slut. Varje försök efter 
detta att använda 
funktionaliteten 
räknas som ett separat 
tillfälle.

modelleringsverktyget 
och 
modelleringsspråket 
samt förekomsten att 
man inte intuitivt kan 
förstå hur en funktion 
ska användas eller att 
en funktion ger ett 
felaktigt intryck av 
hur den ska användas.

1E Antal gånger man 
måste söka på 
Internet eller i 
dokumentationen för 
modelleringsverktyget 
och 
modelleringsspråket.

Antecknande av detta 
värde är det första 
som sker i början av 
avbrottet.

Mäter antalet tillfällen 
som sökning på 
Internet eller i 
dokumentationen för 
hjälp med 
modelleringsverktyget 
och 
modelleringsspråket 
sker.

Flera sökningar efter 
hjälp räknas som ett 
tillfälle så länge man 
söker hjälp för samma 
funktionalitet inte 
återgår till att 
modellera.

Ger en uppfattning av 
svårighetsgraden att 
förstå och använda 
modelleringsverktyget 
och 
modelleringsspråket 
samt förekomsten av 
att man inte intuitivt 
kan förstå hur en 
funktion ska användas 
eller att en funktion 
ger ett felaktigt 
intryck av hur den ska 
användas.

1F Antal gånger man 
måste fråga sakkunnig 
om hjälp.

Antecknande av detta 
värde är det första 
som sker i början av 
avbrottet.

Mäter antalet tillfällen 
som man frågar en 
fysisk person om 
hjälp. Detta inkluderar 
alla sätt att 
kommunicera, t.ex. 
muntligt, via telefon 
eller e-post. Hela 
frågeförloppet räknas 
som ett avbrott i 
modelleringen.

Flera frågor om samma 
funktionalitet räknas 
som ett tillfälle, 
förutsatt att man inte 
återgår till att 
modellera.

Ger en uppfattning av 
svårighetsgraden att 
förstå och använda 
modelleringsverktyget 
och 
modelleringsspråket 
samt förekomsten att 
man inte intuitivt kan 
förstå hur en funktion 
ska användas.

1G Antal fel som görs på 
grund av svårigheter 
att tolka 
modelleringsspråket.

Vid räkning av antalet 
feltolkningar så görs 
det ett avbrott i 
modellering och 
därmed så antecknas 
inga värden under 
tiden som räkningen 
sker.

Mäter antal tillfällen 
som fel begås på 
grund av feltolkning 
av 
modelleringsverktyget 
och 
modelleringsspråket.

Fel med ett eller flera 
följdfel räknas ur för 
mätvärdet som ett fel.

Ger en uppfattning av 
svårighetsgraden att 
förstå och använda en 
modelleringsverktyget 
och 
modelleringsspråket.

Även fast andra 
metriker täcker in 
detta, så kan det vara 
användbart att veta 
feltolkningar av 
modellen specifikt.

1H Hur den personliga 
kunskapsnivån av 
modelleringsspråket 
upplevs. (1-7)

Mäter vid slutet av 
varje 
modelleringstillfälle 
den subjektiva 
uppfattningen av 

Mätningen sker endast 
med Likertskala. Mera 
detaljerade åsikter 
antecknas separat och 
skickas till ansvariga 

Ger en uppfattning av 
hur den upplevda 
kunskapsnivån 
utvecklas över tiden 
samt ger en 
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kunskap om 
modelleringsspråket 
med en sjugradig 
Likertskala.

för vidareutveckling 
av 
modelleringsspråket.

omfattning om man 
kan känna sig fullärd i 
modelleringsspråket 
efter att man har 
skapat en modell av 
mera omfattande 
karaktär med den.

1I Hur den personliga 
kunskapsnivån av 
modelleringsverktyget 
upplevs. (1-7)

Mäter vid slutet av 
varje 
modelleringstillfälle 
den subjektiva 
uppfattningen av 
kunskap om 
modelleringsverktyget 
med en sjugradig 
Likertskala.

Mätningen sker endast 
med Likertskala. Mera 
detaljerade åsikter 
antecknas separat och 
skickas till ansvariga 
för vidareutveckling 
av 
modelleringsverktyget.

Ger en uppfattning av 
hur den upplevda 
kunskapsnivån 
utvecklas över tiden 
samt ger en 
omfattning om man 
kan känna sig fullärd i 
modelleringsverktyget 
efter att man har 
skapat en modell av 
mera omfattande 
karaktär med den.

Tabell 8. Metrikerna hos modelleringsdelen av ramverket.
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Tolkningsdelen av ramverket

Tabell  9 visar  de  metriker  i  ramverket  som är  tänkta  att  användas  för  utvärdering  av 
modelltolkning.  Tabellen  innehåller  beskrivningar  av  vad  metrikerna  innebär,  hur  de 
används, på vilka sätt de är begränsade i sin användning och motivering till varför de har 
tagits med.

Variabel-
namn

Metrik Användning Begränsningar Motivering

2A Intryck av svårighetsgrad 
att komma ihåg hur 
gränssnittet fungerar 
inför nästa 
användningstillfälle. (1-7)

Mäter hur svårt 
användaren upplever 
att användandet av 
användningstillfälle.

Inte applicerbart Användarens 
upplevelse av hur 
svårt gränssnittet är 
att använda överlag.

2B Intryck av att systemet 
utför det man vill att det 
ska utföra. (1-7)

Mäter hur stort 
förtroende som 
användaren har för 
att det som 
användaren vill ska 
inträffa faktiskt 
inträffar.

Inte applicerbart Mäta användarens 
förtroende för att 
systemet fungerar som 
det borde.

2C Intryck av svårighetsgrad 
att använda systemet när 
man inte har använt det 
tidigare. (1-7)

Mäter användarens 
första intryck av 
svårighetsgrad.

Inte applicerbart Första intrycket kan 
vara påverka 
användarens 
uppfattning av 
framtida 
användningstillfällen.

2D Intryck av svårighetsgrad 
att använda systemet när 
man har använt det ett 
tag. (1-7)

Mäter användarens 
intryck av 
svårighetsgrad efter 
ett tags användande.

Inte applicerbart Användarens 
upplevelse av hur 
system fungerar som 
helhet.

2E Alla meddelanden går att 
förstå. (1-7)

Mäter användarens 
uppfattning av att 
meddelanden går att 
förstå.

Inte applicerbart Användaren upplever 
att korrekt 
information ges.

2F Felmeddelanden går att 
förstå. (1-7)

Mäter användarens 
uppfattning av att 
felmeddelanden går 
att förstå.

Inte applicerbart Har ett separat värde 
för att kunna se ifall 
felmeddelanden 
avviker från övriga 
meddelanden när det 
gäller huruvida dessa 
är lätta att förstå eller 
inte.

2G Informationen i 
gränssnittet är relevant. 
(1-7)

Mäter användarens 
uppfattning av att 
information som ges 
är relevant.

Inte applicerbart Uppfattning av till 
vilken grad 
användaren känner att 
hen kan fatta beslut 
baserat på information 
som hen får
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2H Informationen i 
gränssnittet ges på en 
lämplig detaljnivå. (1-7)

Mäter användarens 
uppfattning av att 
informationen som 
ges i gränssnittet har 
en rätt detaljnivå.

Inte applicerbart Användaren upplever 
att relevant mängd 
information ges

2I Samma typ av 
information presenteras 
på samma sätt. (1-7)

Presentationen av 
information sker på 
samma sätt för varje 
typ av information.

Inte applicerbart Användaren upplever 
att informationsflödet 
är konsekvent

2J Entiteterna är semantiskt 
korrekta. (1-7)

Mäter hur väl 
användaren upplever 
att presentation av 
entiteter verkar vara 
korrekt utformade.

Inte applicerbart Användaren upplever 
att 
modelleringsspråket är 
korrekt utformat

2K Relationerna mellan 
entiteterna är semantiskt 
korrekta. (1-7)

Mäter hur väl 
användaren upplever 
att presentation av 
relationerna mellan 
entiteter verkar vara 
korrekt utformade.

Inte applicerbart Användaren upplever 
att 
modelleringsspråket är 
korrekt utformat

2L Modellen ger inte intryck 
av att innehålla 
motsägelser. (1-7)

Mäter användarens 
upplevelse av att 
information som ges 
är korrekt.

Inte applicerbart Användarens 
upplevelse av att 
informationen 
presenteras på ett bra 
sätt

2M Modellen ger inte intryck 
av att innehålla redundant 
information. (1-7)

Mäter användarens 
upplevelse av att mer 
information än vad 
som behövs för 
stunden ges.

Inte applicerbart Användarens 
upplevelse av att 
informationen 
presenteras på ett bra 
sätt

2N Alla delar av modellen 
känns välbalanserade 
mellan varandra. (1-7)

Mäter hur väl 
användaren upplever 
att modellen är 
konsekvent utformad.

Inte applicerbart Användaren upplever 
att 
modelleringsspråket är 
korrekt utformat

2O Beskrivningarna i 
modellen är tillräckliga 
för att förstå dess innehåll 
och syfte. (1-7)

Mäter hur 
användaren upplever 
att beskrivningarna i 
modellen är bra 
utformade.

Inte applicerbart Användaren upplever 
att 
modelleringsspråket är 
korrekt utformat.

2P Terminologin som 
används känns korrekt 
och förståelig. (1-7)

Mäter hur 
användaren upplever 
att terminologin 
används.

Inte applicerbart Användaren upplever 
att 
modelleringsspråket är 
korrekt utformat.

Tabell 9. Metrikerna hos tolkningsdelen av ramverket.
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Bilaga C. Frågeformulär för tolkningsutvärdering
Den första uppsättningen frågor ska besvaras på en skala mellan 1 och 7. Där 1 betyder att  
systemet är svårt att använda och 7 betyder att systemet är lätt att använda, alternativt att 1  
betyder dåligt och 7 betyder bra. Samtliga frågor ska besvaras.

Den andra uppsättningen frågor besvaras endast med text. Finns det inget att tillägga på 
dessa frågor så lämnas svarsfältet blankt.

Intryck av CySeMoL och EAAT

2A Hur svårt eller lätt känner du att det kommer vara att komma ihåg hur gränssnittet  
fungerar till nästa användningstillfälle? (1-7)

2B Får du ett dåligt eller bra intryck av systemet utför det man vill att det ska utföra? (1-7)

2C Upplevdes systemet som svårt eller lätt att använda efter ditt första intryck av systemet, 
innan du började använda det? (1-7)

2D Hur svårt eller lätt känner du att systemet är att använda när man har använt det ett 
tag? (1-7)

2E Hur svårt eller lätt är det att förstå alla meddelanden som visas? (1-7)

2F Hur svårt eller lätt är det att förstå endast de felmeddelanden som visas? (1-7)

2G Får  du ett  dåligt  eller  bra  intryck  av  att  informationen  som ges  i  gränssnittet  är  
relevant? (1-7)

2H Får du ett dåligt eller bra intryck av att informationen i gränssnittet ges på en lämplig 
detaljnivå? (1-7)

2I Får du ett  dåligt  eller bra intryck av att samma typ av information presenteras på  
samma sätt? (1-7)

2J Får du ett dåligt eller bra intryck av att entiteterna är semantiskt korrekta? (1-7)

2K Får du ett dåligt eller bra intryck av att relationerna mellan entiteterna är semantiskt 
korrekta? (1-7)

2L Får du ett dåligt eller bra intryck av att modellen är inte innehåller motsägelser? (1-7)

2M Får du ett dåligt eller bra  intryck av att  modellen inte innehåller någon redundant  
information? (1-7)

2N Får du ett dåligt eller bra  intryck av att alla delar av modellen känns välbalanserade  
mellan varandra? (1-7)

2O Får du ett dåligt eller bra intryck av att beskrivningarna i modellen är tillräckliga för att 
förstå dess innehåll och syfte? (1-7)

2P Får du ett dåligt eller bra intryck av att terminologin som används känns korrekt och 
förståelig? (1-7)

Öppna frågor angående intryck av CySeMoL och EAAT

Finns det något som du saknar med modelleringsspråket?

Finns det något som du saknar med modelleringsverktyget?

Finns det funktionalitet som du tycker är irrelevant och i så fall vad?

Finns det funktionalitet som du tycker saknas och i så fall vad?
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Finns det något i gränssnittet som du anser kan dubbeltolkas och i så fall vad? 

Finns det något i gränssnittet som du anser kan feltolkas och i så fall vad?

Finns det något i gränssnittet som du inte förstod och i så fall vad?

Finns det funktionalitet som du anser är mera omständlig att använda än vad det borde vara 
och i så fall vilka?

Finns det funktioner som känns onödigt komplicerade?

Finns det delar av modellen som borde vara mera kompakt och i så fall vad?

Finns det funktioner som inte känns konsistenta med övriga funktioner? 

Känner du att det saknas sätt att styra de existerande funktionerna på?

Känner du att det finns sätt att styra de existerande funktionerna på som inte borde finnas

Känner du att det finns funktioner som inte har de standardvärden som de borde ha?
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