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Sammanfattning 
Uppdragsgivaren Företag X utvecklar ett informationssystem för laboratorier som kommer kallas 
System Y. Informationssystemet har en tvådelad databasarkitektur bestående av en 
produktionsdatabas och en historisk databas. En databas utgör grundstommen i ett 
informationssystem. Det är därför väldigt viktigt hur databasen är utformad då en dåligt 
modellerad databas kan medföra stora problem inom en organisation. De två databaserna i 
System Y är dåligt modellerade och i synnerhet den Historiska databasen. Orsaken till den dåliga 
modelleringen var oklara begrepp. De oklara begreppen har sedan levt vidare i databasen och i 
Företag Xs verksamhet.  
Att databasarkitekturen är delad har i sig utvecklats till att bli en flaskhals och är därmed orsaken 
till många problem vid utvecklingen av System Y.  
Idag undersöker Företag X möjligheten att integrera den Historiska databasen med 
produktionsdatabasen. Målet med vårt examensarbete är därför att utföra en konsekvensanalys 
för att undersöka vilka effekter en integration av de två databaserna skulle få för System Y, samt 
att utforma ett nytt designförslag för databasen. Vi kommer också att undersöka och beskriva 
vilka praktiska effekter begreppsförvirring fått för en databasmodells konceptuella design. 
För att uppnå uppsatsens mål har fem olika metodsteg utförts, en begrepps- och 
verksamhetsanalys, en förändringsanalys, en modellering av ett nytt designförslag, en 
konsekvensanalys samt en kartläggning av databasens konceptuella design. Förändringsanalysen 
resulterade i olika identifierade förändringsbehov för verksamheten. Utifrån dessa utformades ett 
nytt designförslag för en integrerad databas som konsekvensanalyserades. Med hjälp av 
begreppsanalysen och kartläggningen av databasens konceptuella design kunde vi se ett antal 
effekter begreppsförvirringen fått för databasens modell. 
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Abstract 
Company X develops a laboratory information system (LIS) called System Y. The information 
system has a two-tier database architecture consisting of a production database and a historical 
database. A database constitutes the backbone of a IS, which makes the design of the database 
very important. A poorly designed database can cause major problems within an organization.  
 
The two databases in System Y are poorly modeled, particularly the historical database. The 
cause of the poor modeling was unclear concepts. The unclear concepts have remained in the 
database and in the company organization and caused a general confusion of concepts. The split 
database architecture itself has evolved into a bottleneck and is the cause of many problems 
during the development of System Y.  
 
Company X investigates the possibility of integrating the historical database with the production 
database. The goal of our thesis is to conduct a consequence analysis of such integration and 
what the effects would be on System Y, and to create a new design for the integrated database. 
We will also examine and describe the practical effects of confusion of concepts for a database 
conceptual design.  
 
To achieve the goal of the thesis, five different method steps have been performed: a preliminary 
study of the organization, a change analysis, a consequence analysis and an investigation of the 
conceptual design of the database. These method steps have helped identify changes necessary 
for the organization, a new design proposal for an integrated database, the impact of the 
proposed design and a number of effects of confusion for the database.
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet. Ytterligare 

delar som ingår är uppdragsgivare, problemformulering, frågeställningar, syfte, 

målet mot uppdragsgivaren, och avgränsningar. I slutet av kapitlet finns en 

metodöversikt och en begreppslista.  

 

1.1 Bakgrund 

Databaser används idag i nästan alla verksamheter och företag för att hantera och 

lagra information. Databasen är den underliggande grundstommen för 

informationssystemet i verksamheten och formar även hur organisationen arbetar 

(Connelly, Begg 2005). Därför är det viktigt hur databasen utformas då den är en 

central del och kärnan i organisationen. En dåligt designad databas kan medföra 

stora problem inom en organisation.  

”A poorly designed database will generate errors that may lead to bad decisions 

being made, which may have serious repercussions for the company.” (Connelly, 

Begg 2005) 

”Utan en bra databasdesign och datamodellering spelar det ingen roll hur bra 

allt runt omkring är, man kommer ändå stöta på problem.”     

  -Utvecklingsansvarig, Företag X, 2010 

Stödjer inte databasen och datamodellen verksamheten är sannolikheten stor att 

problem kommer uppstå. Problemen kan ta sin form i dålig prestanda, onödig 

dubbellagring av data och ett svårförvaltat system. Hur en databas designas och 

hur modelleringen utförs är alltså mycket viktiga delar för databasens framtida 

användning och förvaltning.  

Uppdragsgivaren 

Uppdragsgivaren vill vara anonym i denna rapport och kommer därför benämnas 

som Företag X. Systemet de utvecklar kommer benämnas System Y. 

Företag X ingår i en europakoncern som inriktar sig på att utveckla IT-stöd för 

laboratorier inom hälso- och sjukvård. Idag finns 40,000 samtidiga användare på 

mer än 4,500 enheter som arbetar med Företag Xs IT-lösningar för att hantera 

kliniska, administrativa och finansiella vårduppgifter.  



 

Sedan 2008 ingår Företag X i en Europakoncern med totalt 2500 anställda. 

Europakoncernen är ett stort bolag som har många olika produkter inom hälso- 

och sjukvård och jobbar med visionen att patienten ska ha tillgång till sin 

hälsorelaterade information, varsomhelst och närsomhelst. 

Företag X har ett huvudkontor och det är där vi gjort vårt examensarbete, men de 

har även mindre kontor runt om i Sverige och Norge. På huvudkontoret finns ett 

30-tal anställda, som jobbar med sälj och marknad, som verksamhetskonsulter, 

support och test och som systemutvecklare. Företag X utvecklar, säljer och 

förvaltar flera olika produkter där System Y är den största. System Y är ett 

multidisciplinärt laboratorie-informationssystem (LIS), som funnits sedan början 

av 90-talet. Det är ett LIS med fullt stöd från det att remissen registreras tills det 

att resultatet är skickat som svar och remissen kan faktureras (se 4.1 och 4.2 för 

närmare beskrivning).  Idag har System Y stöd för disciplinerna klinisk kemi och 

mikrobiologi, men inom kort kommer även stöd för patologi och cytologi 

implementeras.  

 

1.2 Problemformulering 

System Y är ett levande informationssystem som utvecklats kontinuerligt. Nya 

funktioner och program läggs till hela tiden till det befintliga systemet och var 

tredje månad kommer en ny version av systemet. Under de nästan 20 år som 

systemet varit i drift och utvecklats har problem kommit och gått. Lösningarna 

som arbetats fram har löst problemen för stunden, men sett ur ett längre perspektiv 

har de inte varit tillräckligt bra. Det som var ett problem då, för 20 år sedan, eller 

för fem år sedan, behöver inte det vara ett problem idag. Speciellt inte då 

utvecklingen av mjukvara såväl som hårdvara hela tiden går framåt med en 

rasande fart. Många av de tidigare tekniska och konceptuella lösningarna i 

Företag Xs system har nu utvecklats till att bli en flaskhals (hinder) i dagens 

vidareutveckling av systemet. 

Tidiga versioner av System Y hade prestandaproblem när databasen fylldes med 

stora mängder data. För att optimera produktionen på laboratoriet valdes en 

lösning där avslutade remisser helt enkelt flyttades till en annan databas för att 

avlasta produktionsdatabasen (PDB). Den nya databasen döptes till den Historiska 

databasen (HDB) och är precis som det låter en databas som innehåller historiska 

remisser och resultat på analyser. Dessutom hanteras de ekonomiska bitarna inom 



 

System Y i HDB samt att den vidmakthåller spårbarheten i systemet genom 

loggar.  

När en remiss är sparad i HDB kan inte någon information på den ändras, som till 

exempel att lägga eller ta bort en analys eller ändra kunden. Det som kan göras på 

en remiss som ligger i HDB är att skapa ett fakturaunderlag utifrån informationen 

den håller. Om en ändring på remissen ska göras måste den flyttas tillbaka till 

PDB. Se figur 1 nedan för exempel. 

Genom att minska datamängden i produktionsdatabasen kunde man undvika 

prestandaproblem i driften på laboratoriet. Den delade databasarkitekturen 

resulterade även i några negativa konsekvenser som uppenbarade sig vid 

vidareutveckling av systemet. Det tog längre tid att utveckla och underhålla två 

databaser än en. När en förändring eller ett tillägg görs i produktionsdatabasens 

struktur måste oftast samma sak göras i den historiska databasen. Det upplevs 

svårt att komma ihåg att ändra på båda dessa ställen. Program och logik för att 

flytta data från PDB till HDB måste också hanteras och utvecklas och det innebär 

mycket extra arbete enligt utvecklingsansvarige på Företag X. Det upplevs alltså 

att utvecklingen går långsammare än den skulle kunna göra. 

System Ys databaser är dessutom konceptuellt dåligt modellerade och i synnerhet 

HDB. Databaserna stödjer inte systemet fullt ut och vissa av de handlingar och 

objekt som finns i systemet, finns inte modellerade i databasen. När databasen 

modellerades från början gjordes det inte tillräckligt bra. Begreppen som skulle 

modelleras var inte tillräckligt klara och noga utredda vilket ledde till en 

missvisande och onormaliserad modell. En begreppsförvirring där olika objekt 

identifierats och modellerats som samma objekt är ett återkommande mönster i 

modellen. 

När systemet vidareutvecklats och expanderat har inte databasernas utveckling 

gått i samma takt vilket betyder att databaserna är underutvecklade i jämförelse 

med System Y. De oklara begreppen som fanns från början har därmed levt kvar i 

databasen och i verksamheten.  

Speciellt dåligt designades de delar i HDB som har med ekonomi och 

remissaktivering att göra. Databasmodellen följer inte tredje normalformen (3NF) 

vilket leder till redundant data i databasen. 

Idag är datorer och servrars prestanda betydligt bättre, det vill säga snabbare och 

kraftfullare än på den tiden då System Y fick sin delade databas. Företag X 

undersöker därför möjligheten till att integrera de två databaserna. Innan 



 

integrationsbeslutet tas måste en konsekvensanalys genomföras och en utredning 

av optimeringsmöjligheter göras.  

 

Figur 1: System Ys tvådelade databasarkitektur 
 

1.3 Syfte 

Vi kommer undersöka och beskriva vilka praktiska effekter begreppsförvirring får 

för en databasmodells konceptuella design. 

 

1.4 Avgränsning 

Vi avgränsar oss till att bara utreda vilka effekter begreppsförvirringen inom 

Företag X fått för System Ys databaser. 

 

1.5 Mål 

Målen med examensarbetet presenteras i följande punkter. 

 Att analysera vilka begrepp som är centrala i System Y och därför också 

centrala i Företag X verksamhet. 

 Förstå och kartlägga flödet av information och informationslagring. 

 Analysera problem och mål, att formulera förändringsbehov samt 

bestämma förändringsåtgärder. Fokus ska vara riktat mot databaserna och 

deras utveckling och drift. 

 Fastställa vilka förändringsåtgärder som bör implementeras. 

 Utföra en konsekvensanalys för att fastställa vilka effekter 

förändringsåtgärderna får för System Y. Vilka program som påverkas, och 

hur stor del av programmen som påverkas. 

 Modellera ett nytt designförslag för databasen med att handlingsorienterat 

synsätt och efter tredje normalformens riktlinjer. 



 

 

1.6 Metodöversikt 

Genom vårt uppdrag och syfte kommer vi genomföra ett antal faser (se figur 2 

nedan) och använda oss av ett antal olika metoder. Här ges en översikt av vårt 

tillvägagångssätt. En närmare beskrivning ges i kapitel 2. 

Vi kommer använda oss av en förstudie för att förstå verksamheten och kartlägga 

informationsflödet, delar ur en förändringsanalys där vi utreder de problem och 

mål som ska ligga till grund för förändringsbehoven samt bestämma 

förändringsåtgärder.  

Vi kommer att göra en analys för att fastställa vad som ska designas och en 

konsekvensanalys för att beskriva hur det nya designförslaget påverkar System Y.  

Litteraturstudier kommer löpa parallellt med de andra faserna. 

 

Figur 2: Metodöversikt 

 

1.7 Förtydligande 

Semantiskt genus 

I denna rapport kommer uteslutande maskulinum används för att beskriva en viss 

aktör som likaväl kan vara av båda könen. Detta används för att slippa skriva 

han/hon, honom/henne. 

Kund 

När vi pratar om kunder i denna studie syftar vi på användare av System Y. 

SQL-kommandon 

SQL-kommandon skrivs ibland med versaler och i fortsättningen kommer detta 

tillämpas i denna rapport.  

Databastabeller 

Tabeller i databaser kommer att identifieras med kursiv stil och versal som första 

bokstav. Exempel; Remiss. 



 

 

1.8 Definitioner  

Här förklaras i bokstavsordning de begrepp som förekommer i rapporten och kan 

verka oklara. 

 

Attribut 

Kan liknas med utmärkande egenskap eller kännetecken. I databaskontext kan en 

kolumn sägas vara ett attribut eftersom den kolumnens värde är ett kännetecken 

för posten den beskriver.  

Begreppsförvirring 

Med begreppsförvirring menar vi att centrala begrepp som används för 

kommunikation inom en organisation har flera betydelser, oklar betydelse eller att 

flera olika termer används för samma begrepp på ett oklart sätt (se kapitel 3.5 för 

förklaring av termer och begrepp). 

Biomedicinsk analytiker (BMA) 

En person som tjänstgör vid laboratorier, inom laboratorieinriktad forskning eller 

inom laboratoriemedicin.  Arbetsuppgifterna är i huvudsak provtagningar och 

analyser. Yrkesgruppen kan vara verksam vid laboratorier inom kemi, 

mikrobiologi, patologi, immunologi med mera. (Wikipedia, sökord BMA, den 6 

maj 2010)  

Konsekvensanalys 

När ett förslag framförs som kan medföra en förändring av betydelse − då skall en 

konsekvensanalys göras. Målet är att minimera de negativa konsekvenserna av den 

förändring som planeras. (http://www.uadm.uu.se 2010) 

Media 

Ett media är en platta ofta av plast som mikrobiologiska analyser som är av 

odlingstyp utförs på. 

Null 

Odefinierat, okänt värde, i databaser ej satt värde. Null är inte lika med noll. Null 

är ej lika med null.  

Prestandaproblem 

Med prestandaproblem i den här studien menar vi långa svarstider vid 

transaktioner och frågor mot databasen. 

Primärrör 



 

Det första provröret som provmaterialet från patienten förvaras i. Provmaterialet 

kan sedan delas upp i andra provrör eller på medier på laboratoriet. 

 

Spårbarhet 

Inom IT-säkerhet finns begreppet spårbarhet som en av de faktorer som belyses 

för att bedöma ett it systems säkerhetsnivå. Spårbarhet anger möjligheten att följa 

transaktioner och data.  

Utfasning 

Med utfasning av den Historiska databasen (HDB) menar vi att den kommer att 

integreras med produktionsdatabasen. 

 

 



 

 

2 Metod 
Detta kapitel syftar till att redogöra för vilka metoder och tillvägagångssätt vi 

kommer använda oss av under studien. Här kommer vi diskutera och motivera 

våra val av metoder. Vi har valt att dela upp tillvägagångssättet i olika faser för att 

på ett tydligt sätt åskådliggöra tillvägagångssättet. Vi beskriver också vilka 

vetenskapliga synsätt vi förhåller oss till och vilka metoder vi kommer använda 

för att samla in data. 

 

2.1 Åtagande 

I en överrenskommelse med Företag X har vi åtagit oss att göra de tre första 

stegen i en systemutveckling enligt Livscykelmodellen. Livscykelmodellen är en 

systemutvecklingsmodell som Andersen (1994) använder sig av för att beskriva 

ett systems livstid.   

Stegen förändringsanalys, analys och utformning kommer att genomföras. Med 

andra ord slutar vårt åtagande vid systemeringens slut (se figur 3 nedan). Dessa 

tre steg finns med som individuella faser i nedanstående beskrivning av metoden 

där analysen även innefattar konsekvensanalysen. 

 

 

Figur 3: Livscykelmodellen 
 
 

2.2 Fas 1 – Förstudie av System Y och 

verksamhetsbegrepp 

För att kunna modellera och förstå System Y och dess databasstruktur behöver vi 

skapa oss en bild och kartlägga flödet av information och informationslagring 

genom systemet. För att kunna förstå verksamheten och System Ys flöde behöver 

vi analysera vilka begrepp som är centrala i systemet och därför också centrala i 

Företag Xs verksamhet. Vi har därför valt att utföra en begreppsanalys. För att 



 

kartlägga flödet genom System Y har vi valt att skapa handlingsgrafer. Genom 

handlingsgrafer får vi en bild av de viktigaste handlingarna i verksamheten. 

2.2.1 Begreppsanalys 

I en verksamhetsanalys görs ofta en begreppsanalys. Man kan behöva klargöra 

innebörden av de (verksamhets) termer som används och skapa ett gemensamt 

språkbruk inom verksamheten. Denna begreppsanalys (termdefinitioner) 

dokumenteras ofta i en begreppslista, det vill säga ett slags ordlista. (Goldkuhl och 

Röstlinger, 1988) Ett annat dokumentationssätt som mer beskriver hur begrepp 

hänger ihop och relaterar till varandra är begreppsgrafer. Begreppsgrafer används 

primärt för att beskriva och analysera begrepp som har betydelse för 

verksamheten/delverksamhet. Syftet är att skapa en bild av verksamhetsspråket 

genom att identifiera olika begrepp samt att relatera begreppen till varandra. 

(Goldkuhl och Röstlinger, 2006) 

I vår begreppsanalys kommer vi göra en översiktlig begreppsgraf med centrala 

begrepp för att klargöra och förstå begreppen och deras relationer i verksamheten. 

2.2.2 Handlingsgraf 

Handlingsgrafer är ett notationssätt utvecklat av forskningsgruppen VITS med bas 

vid Linköpings universitet. (http://www.vits.org/) 

Detta verktyg ingår som en del av metoden FA/SIM som står för 

Förändringsanalys/Samverkan genom Ifrågasättande och Idéutveckling med stöd av 

Metodik. Handlingsgrafer är ett hjälpmedel för analys och beskrivning av komplexa 

verksamhetsmässiga sammanhang. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) Se figur 4 nedan 

för exempel på notationssätt. 

För att få en bra förståelse över processflödet genom System Y kommer två 

övergripande handlingsgrafer tas fram.  

 En handlingsgraf som täcker ett tänkt idealflöde från det att en remiss 

registreras tills det att den är svarad och avslutad och klar för flytt till 

HDB.  

 En handlingsgraf som täcker flödet från det att en remiss är kumulerad och 

klar för fakturering tills det att den på något sätt fakturerats och är helt klar 

och endast är en historisk remiss.  



 

Handlingsgraferna är ett bra visuellt redskap när vi vill bekräfta mot anställda med 

bra systemkännedom att vi fått en korrekt bild av flödet genom systemet och de 

handlingar som systemet har stöd för.  

 

 

    Figur 4: Notationssätt handlingsgraf  
 

2.3 Fas 2 – Förändringsanalys 

Förändringsanalys (FA) kallar vi det arbete som innebär att analysera problem och 

mål, att formulera förändringsbehov samt att bestämma förändringsåtgärder. 

Genom en förändringsanalys ställer man diagnos på problem och verksamhet, 

generar lämpliga förändringsåtgärder samt bedömer åtgärdernas konsekvenser. 

Den väsentliga poängen med FA är att inte ta några förhastade beslut om 

förändringsåtgärder, t ex starta ett datasystemutvecklingsprojekt utan tillräcklig 

problem- och verksamhetsanalys. (Goldkuhl och Röstlinger 1988) 

Företag X hade initialt identifierat några problem med verksamheten och 

föreslagit en åtgärd, det vill säga att integrera de två databaserna. Vi vill dock 

förstå och diagnosticera problemen och valde därför att göra en förändringsanalys 

för att få en djupare förståelse i de problem som identifierats och dessutom 

försöka täcka in de problem som eventuellt missats av uppdragsgivaren. Vi vill 

också förstå målen med utvecklingsarbetet och då passade metoddelarna 

problemanalys och målanalys ur FA/SIM att använda. En översiktlig styrkeanalys 

kommer att utföras för att undvika att några styrkor förändras bort. När dessa tre 

analyser färdigställts kan vi föreslå lämpliga förändringsåtgärder. 

Många gånger sker nämligen en för snabb fokusering på (tekniska) lösningar, 

istället för att förstå och diagnosticera problemen. Man inriktar sig på 



 

problemsymtom snarare än bakomliggande orsaker. (Goldkuhl och Röstlinger 

1988) 

2.3.1 Problemanalys 

Syftet med problemanalys är att utveckla kunskap inom valt 

problem/verksamhetsområde. En genomförd problemanalys ska ge svar på frågan: 

Vilka är de viktigaste problemen, problemorsakerna och problemeffekterna?  

(Goldkuhl och Röstlinger 1988)  

Vår problemanalys kan delas in i två arbetsmoment, identifiering av problem och 

problemområdesindelning. 

Problemområdesavgränsningen är för oss given från början av uppdragsgivaren. 

Fokus ska ligga på databaserna och problemen vid utveckling och drift. Med det 

uttalade fokus genomför vi en identifiering av problem via intervjuer och 

observationer. Vi sammanställer alla problem i en problemlista innan vi analyser 

problemsambanden med hjälp av problemgrafer. Problemanalysen ger en bra 

förberedelse för att komma vidare till målanalysen. För har problem identifierats, 

existerar även mål. 

2.3.2 Målanalys 

Syftet med målanalys är att fatställa de mål om skall gälla för den verksamhet som 

är aktuell för en FA. (Goldkuhl och Röstlinger 1988)  

Målidentifiering kan delvis göras utifrån de tidigare identifierade problemen. 

Många mål går att urskilja utifrån problemanalysen och andra identifieras under 

verksamhetsanalysen. I en vinstdrivande organisation är vissa mål självklara, till 

exempel ”God lönsamhet” och ”Nöjda kunder” och dessa behövs inte uttalas av 

organisationen. 

I vår målanalys kommer en mållista sammanställas där alla identifierade mål finns 

med. För att förstå målen och sambanden mellan dem kommer även här en graf i 

form av en målgraf att produceras. 

2.3.3 Styrkeanalys 

Enligt Goldkuhl och Röstlinger (2006) används styrkeanalysen främst för att 

beskriva och analysera styrkor inom den aktuella verksamheten. En styrka kan 

vara det som fungerar bra samt utgör positiva resultat och effekter i en 

verksamhet. Genom att identifiera och relatera styrkeorsaker går det att skapa en 



 

helhetsbild av styrkesituationen i verksamheten. På det viset går det att undvika 

att saker som fungerar bra förändras bort.  

Vi använder styrkeanalysen för att se de positiva effekter som databasens 

tvådelade arkitektur för med sig. 

2.3.4 Behovslista/förändringsförslag 

Med de två tidigare analyserna i FA som grund kan vi se företagets 

förändringsbehov inom problemområdet och deras mål. Utifrån dessa behov 

skapas en behovslista. På den listas flera förändringsbehov som skulle hjälpa 

företaget att komma till rätta med de problem som identifierats tidigare. 

Förändringsbehoven matchas mot problem och mål för att ge en översikt vad som 

löses med vilken åtgärd. Vi måste ta hänsyn till de styrkor vi sett så att de inte 

förändras bort. Detta görs i konsekvensanalysen. 

 

2.4 Fas 3 – Analys/konsekvensanalys 

Under analysen är frågorna ”vad-inriktade”. Här fastställs vad systemet eller den 

nyutvecklade delen ska ha stöd för, det vill säga vilka funktionaliteter som ska 

utvecklas runt den nya databasdesignen. Utifrån behovslistan kan vi se vilka 

förändringar som behövs för att förbättra systemet, databasen och verksamheten.  

De förändringar vi föreslår kommer konsekvensanalyseras för att undersöka vilka 

effekterna för System Y blir av ett sådant designförslag, det vill säga vilka 

program som påverkas och hur stor del av de som påverkas.  

Konsekvensanalysen är uppdelad på tre analysområden, programanalys, 

optimeringsanalys och datamängdsanalys. Dessa områden förklaras i kommande 

avsnitt. Genomförandet av konsekvensanalysen sker via kvalitativa intervjuer med 

systemkunnig personal samt genom studier av systemdokumentation. I 

datamängdsanalysen kommer information att anskaffas via SQL-frågor mot 

kunddatabaser. 

2.4.1 Programanalys 

Vid programanalysen vill vi undersöka vilka program inom System Y som 

påverkas vid en utfasning av HDB, men också hur stor påverkan för varje enskilt 

program blir.  



 

Utifrån en lista med alla ingående program i System Y kommer vi utföra 

intervjuer med systemkunnig personal. De ska hjälpa oss att identifiera av dessa 

program som berörs vid en utfasning av HDB.  

Nästa steg är att personalen får bedöma hur komplext programmet är 

(programkomplexitet) samt hur stor del av det som berörs och måste förändras 

(förändringsfaktor). 

De två egenskaperna, programkomplexitet och förändringsfaktor relateras till 

varandra och vi kan få en uppfattning om den totala påverkan kod.  

Komplexiteten beror av antalet funktioner ett program har. Desto mer 

bakomliggande programkod det finns desto komplexare program. 

Förändringsfaktorn kan beskrivas som stoleken av de delar av programmet som 

behöver förändras eller anpassas utifrån förändringsförslaget. När programmets 

komplexitet och de delar av programmet som måste förändras relateras till 

varandra får man en uppfattning om hur stor mängd kod som måste förändras. Ju 

mer kod som måste förändras, desto mer tid måste läggas på förändringen 

Vid bedömning av programmets komplexitet använder vi oss av en fem gradig 

skala. Är programmet mycket komplext sätts en femma medan om programmet är 

litet och enkelt sätts en etta. För att göra det lättare för de ur personalen som ska 

uppskatta programmets komplexitet kan programmen relateras mot varandra och 

därigenom får man fram en komplexitetsgrad. Är förändringsfaktorn för 

programmet stor sätts även här en femma, medan om det bara är en liten del av 

programmet som måste förändras sätts en etta. Vid undersökningen är vi 

medvetna om att det är personalens subjektiva bedömning och erfarenhet av 

programmet som styr graden av komplexitet.  

Svaren på komplexitet och förändringsfaktor multipliceras med varandra och 

resulterar i en påverkansprodukt det vill säga kostnaden för förändringen. 

Påverkansprodukten kan alltså ha ett värde mellan 1 och 25. Utifrån 

påverkningsproduktens intervall 1-25, delar vi upp den i liten, medel och stor 

påverkan. Liten påverkan har intervallet 1-8, medel påverkan 9-16 och stor 

påverkan 17-25. Valet av den tregradiga påverkningsskalan har utarbetats i 

samråd med utvecklingsansvarige på Företax X. Tillsammans tyckte vi att liten, 

medel och stor påverkan skulle räcka för att beskriva påverkan för ett program. 

 



 

 

Figur 5: Två egenskaper relaterade till tidsåtgången att förändra 
 

2.4.2 Datamängdsanalys 

För att modellera ett nytt designförslag är det viktigt att samla information om de 

faktorer som kan ha en avgörande roll.  En av dessa faktorer är mängden data som 

lagras i vissa tabeller. De tabeller vi väljer undersöka är de som vi identifierat 

tidigare som stora tabeller med mycket data. Datamängdsanalys kommer utföras 

på flera olika System Y-användares databaser för att ge större trovärdighet till 

resultatet. 

Med datamängdsanalysen hoppas vi få svar på frågan om redundansen i 

databaserna är ett problem. Vi kommer även få svar på hur stora kvantiteter av 

data som produceras och sparas i systemet hos kunderna under ett år. Dessa data 

kommer ha betydelse och måste övervägas vid en eventuell utfasning av HDB.  

2.4.3 Optimeringsanalys 

En del av konsekvensanalysen innebär att undersöka optimeringsmöjligheter för 

databasen. Eftersom den tänkta lösningen innefattar en integration av två 

databaser kan man räkna med större datamängder än vid två separata databaser. 

För att utreda vilka optimeringsmöjligheter som finns kommer vi analysera de 

kritiska SQL-frågor som ställs mot databasen idag för att se om dessa kan 

optimeras ytterligare. Vi kommer utreda om det finns index och vilka typer av 

index som används på de tabeller som kommer påverkas mest och hålla mest data 

efter integrationen.  Vi kommer via litteraturstudier skaffa information om index, 

lagrade procedurer och ytterligare optimeringsmöjligheter. 

 

2.5 Fas 4 – Utformning 

I den här delen av livscykelmodellen är frågorna ”hur-inriktade” enligt Andersen 

(1994). Här kommer själva modelleringen av databasen att ske. Vi kommer 



 

modellera med ett handlingsorienterat synsätt och efter tredje normalformens 

riktlinjer. Den nya designen av databasen kommer även att ske utifrån de 

fastställda kriterierna från analysen. Produkten från denna fas är ett 

relationsschema i tredje normalformen. 

 

2.6 Fas 5 – Kartläggning av databasens konceptuella 

design 

Vi kommer i den här fasen undersöka hur de centrala begrepp som vi identifierat 

och definierat i begreppsanalysen är modellerade i databasen, därigenom kan vi se 

hur begreppsförvirringen påverkat databasmodellen. 

För att kartlägga hur de centrala begreppen inom verksamheten är knutna till 

databasmodellens objekt kommer vi att intervjua personalen på Företag X och 

studera systemdokumentation.  

För att utreda de begrepp som finns modellerade i databasen kommer vi titta på 

modelleringen ur några olika perspektiv.  

 Vad är det för typ av objekt som modellen beskriver? Exempel kan vara 

handlingar, relationer, meddelanden, aktörer, produkter. 

 Är den rätt modellerad? 

 Stödjer modellen verksamheten på ett tillräckligt sätt? 

Utifrån dessa tre frågor kan vi sedan avgöra om relationsmodellen i databasen är 

korrekt avbildad. Med korrekt avbildad menar vi utifrån det perspektiv System Ys 

användare har. Att avbilda verkligheten helt objektivt är ointressant, utan det görs 

alltid utifrån ett visst perspektiv eller någon sorts värdering. Det viktiga är att 

systemet stöder den verksamhet det ska verka i. Eriksson (1993) beskriver det på 

följande sätt: 

”…när vi konstruerar ett informationssystem så avbildar vi inte objektivt 

verkligheten. Vi betraktar verkligheten från ett visst perspektiv och detta 

perspektiv styrs av de syften och mål som vi har. Det är utifrån detta perspektiv 

som vi skapar begrepp och termer som vi sedan använder i samband med 

kommunikation och handling.” 

 



 

2.7 Datainsamlingsmetoder 

För att införskaffa information och data finns en rad olika metoder. De metoder vi 

har valt för inskaffning av information är litteraturstudier, intervjuer och 

observationer. 

2.7.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder  

Vid rapportskrivande är det studiens syfte och frågeställningar som avgör vilken 

typ av information som eftersöks. Enligt (Backman, 1998) kan metoder för 

informationsinsamling delas upp i två huvudgrupper, kvantitativa och kvalitativa. 

Kvantitativa metoder är studier som omfattar information som kan mätas eller 

värderas numeriskt till exempel statistik. Till kvantitativa studier räknas enkäter 

och matematiska modeller.  

Kvalitativa studier används då man vill skapa en djupare förståelse för ett 

specifikt ämne, situation eller händelse. Till kvalitativa studier utförs ofta 

observationer och intervjuer. (Björklund och Paulsson 2003) 

I vår rapport kommer vi främst att använda oss av kvalitativa metoder då stora 

delar av undersökning bygger på kvalitativa intervjuer och observationer. Vi 

använder oss av kvantitativ metod endast då vi vill undersöka datamängder och 

mängden redundans i PDB och HDB hos kunder. 

2.7.2 Intervjuer 

Intervjuer kan beskrivas som en form av utfrågning mellan en eller flera personer. 

Utfrågningen kan ske vid ett direkt möte mellan intervjuaren och den/de som 

intervjuas eller via något kommunikationsmedium, till exempel telefon. Till 

skillnad från litteraturstudier som genererar sekundärdata genererar intervjuer 

primärdata. Primärdata är information som samlats in i syfte att användas i den 

aktuella studien. En intervju kan ha olika typer av struktur, de kan vara utformade 

som strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade. I en strukturerad 

intervju kan alla frågor vara bestämda på förhand och tas upp i en förvald bestämd 

ordning. En semistrukturerade intervjuer kan ha ett förutbestämt områden som 

intervjun ska hålla sig inom. Frågorna formuleras efterhand och tas upp när 

undersökaren anser det vara lämpligt t.ex. beroende på svar från respondenten. 

Den ostrukturerade formen av en intervju kan beskrivas som ett samtal där 

frågorna uppkommer efterhand (Björklund och Paulsson 2003).  



 

Den forskning som vi utför kommer att ha en kvalitativ inriktning och därför 

kommer de intervjuerna vi utför vara kvalitativa. Intervjuerna vi utför kommer 

vara semistrukturerade. Anledningen till valet av semistrukturerade intervjuer är 

för att vi vill skapa en dialog där vi kan ge klarhet i det som eftersöks samt att 

förklara frågeställningar så att missförstånd elimineras. Frågorna som ligger till 

grund för intervjun är öppna och har en inriktning inom det område som 

respondenten har störst kunskap.   

De intervjuer som kommer att genomföras sker i Företag Xs lokaler och tid för 

intervju bokas i förväg.  Då bokning av möte sker i förväg får respondenten en 

uppfattning om vad intervjun kommer att handla om. Samtliga intervjuer kommer 

att spelas in på band för att undvika informationsbortfall. 

2.7.3 Observationer 

Enligt Björklund och Paulsson 2003 kan observationer genomföras på en rad olika 

sätt. En observation kan vara av typen deltagande observation där observatören 

kan delta i den undersökta aktiviteten. Observatören kan även iaktta händelser 

utifrån den pågående aktiviteten. Observationer kan även ske diskret, det vill säga 

observationsobjektet har inte vetskap om pågående observation (Björklund och 

Paulsson 2003). 

De observationer vi utför på Företag X gör vi som iakttagare av det pågående 

arbetet. Under den tiden vi utför vårt arbete på Företag X har vi haft möjlighet att 

studera de utvecklingsteam som jobbar där. Det som är utav intresse att studera är 

hur de arbetar och samarbetar både inom och mellan teamen och vilka termer som 

används i kommunikationen. Informationen från våra observationer kommer ligga 

till grund för att beskriva hur utvecklingsarbetet inom organisationen fungerar 

samt problem som finns.  

2.7.4 Litteraturstudier 

Björklund och Paulsson (2003) förklarar litteratur som all form av skrivet 

material. Till skrivet material räknas t.ex. böcker och artiklar. Sekundärdata kallas 

den information som anskaffas fram vid litteraturstudier. Enligt Björklund och 

Paulsson 2003 kallas det sekundärdata av anledningen att informationen har från 

börjat tagits fram i ett annat syfte jämfort med det syfte som föreligger i den 

aktuella studien. 



 

I vår rapport kommer litteraturstudierna att lägga grunden för de teoretiska 

delarna. Vid litteraturstudier kommer vi hämta kunskap om databaser, optimering 

av databaser, begrepp samt teori om databasdesign för att sedan själva kunna 

modellera en ny databasmodell. 

Vi kommer att kontinuerligt att studera litteratur både traditionellt och 

elektroniskt under arbetets gång. Sökandet av litteratur kommer till stor del ske 

via sökmotorer på internet men även via Högskolan Dalarnas bibliotekssökmotor 

som är tillgänglig via Högskolan Dalarnas bibliotekshemsida (www.du.se/dalea).  

I vissa enstaka fall kommer vi söka information genom Wikipedia. I dessa fall 

kommer vi vara mycket noggranna med att säkerställa att informationen är korrekt 

genom att väga informationen mot vår egen kunskap och uppfattning samt 

jämföra med andra källor. Vår uppfattning är att informationen på Wikipedia i 

nästan alla fall är korrekt och skulle kunna jämföras med andra uppslagsverk som 

Nationalencyklopedin. 

2.7.5 Triangulering  

För att vi öka trovärdigheten i vår rapport har vi använt oss av triangulering. 

Triangulering innebär att flera olika metoder kombineras i samma 

forskningsprojekt för att ge en säkrare grund för tolkning. Några av dessa metoder 

är datatriangulering, teoretisk triangulering och metodtriangulering.  

 Datatriangulering: Innebär att flera olika datakällor används. Datakällor 

kan t.ex. vara böcker, intervjupersoner och observationer (Björklund och 

Paulsson 2003).  

 Teoretisk triangulering: Här används olika teorier på samma uppsättning 

data. (Björklund och Paulsson 2003)   

 Metodtriangulering: Innebär enligt Hultgren (2007) att olika typer av 

strategier, t.ex. intervjuer, observationer, enkäter, dokument och 

dokumentanalys används för att belysa en företeelse.  

I vårt projekt använder vi oss av datatriangulering och metodtriangulering. 

Metodtriangulering förekommer under faserna två, tre och fem Datatriangulering 

förekommer under faserna ett till tre. 



 

2.7.6 Objektivitet 

När vi genomförde vårt examensarbete jobbade vi nära personalen som arbetar 

där. Vi försökte i största möjliga mån vara objektiva i vårt utredningsarbete men 

det kan inte bortses från att viss personlig påverkan kan ha spelat in i arbetet. På 

Företag X finns det totalt fyra utvecklingsteam och under studiens gång arbetade 

vi nära två av dessa. Dessa två team fick mer observationstid än de andra två 

teamen.   

I vårt arbete har vi varit problemfokuserade redan från början då problem hade 

uttalats och vårt syfte var att försöka rätta till dessa.  

Under verksamhetsanalysen och förändringsanalysen intervjuades ett fåtal ur 

personalen. Deras åsikter kan inte antas gälla för allas syn av verksamheten och 

de problem som finns inom verksamheten men då deras individuella utsagor på 

väldigt många punkter stämde överrens med varandra, kan man anta de var nära 

sanningen.   

 

 



 

3 Teori 
I det här kapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för vår studie. Dessa 

kommer användas för att styrka våra analyser och slutsatser.  

 

3.1 Databas 

En databas kan sammanfattas som en stor förvaringsplats av logiskt 

sammanhörande data som kan delas av flera användare. Connelly och Begg 

(2000) definierar det som följande. 

“A shared collection of logically related data (and a description of this data), 

designed to meet the information needs of the company.” 

Svenska Nationalencyklopedin beskriver en databas som: 

”Mängd data som är systematiskt ordnad i dataregister för att underlätta 

sökandet efter uppgifter. Data organiseras i fält, poster och filer.” 

 

3.2 Relationsdatabaser och relationer 

Det finns idag många olika typer av datamodeller för att organisera data. En av 

dessa är relationsmodellen, som är den mest dominerande datamodellen i dagens 

databashanterare. Relationsmodellen har sin uppkomst i matematikens relationer 

som är en generalisering av funktioner. McCarthy och Risch (2005) beskriver att i 

en relationsmodell lagras data i relationer, där en relation är motsvarigheten till en 

tabell. Lägg märke här att det är tabellerna som kallas relationer och sambanden 

mellan dem kallas kopplingar. En tabell Patient, är kopplad till en tabell Remiss 

genom att den har sin primärnyckel (PK) representerad i remisstabellen (se figur 6 

nedan). För att en databas ska få kallas relationsdatabas måste den vara 

normaliserad (Se stycket 3.7). 

Connelly och Begg (2005) beskriver att en tabell består av rader, även kallat 

tupler och kolumner även kallat attribut. Raderna i en tabell innehåller data och 

kolumnerna anger en egenskap för data. Det är viktigt att det inte förekommer 

flera rader med samma värde i en tabell. För att undvika dubbletter av samma 

värde kan man deklarera nycklar vilka är kolumner med unika värden. Ett 

exempel på en kolumn som måste har unika värden är en kolumn som håller 

patient-id. Anledningen till att den måste ha unika värden är att det kan bli 



 

allvarliga konsekvenser om två personer får samma patientnummer på till 

exempel en vårdcentral.  

Exempel på databashanterare som hanterar relationsdatabaser är Oracle, MySQL 

och Microsoft SQL Server. 

 

Figur 6: Exempel på relationer med primär- och främmande nyckel 

 

3.3 Databasdesign 

Databasdesign involverar många steg som i slutändan, om allt går rätt, leder fram 

till en implementerad databaslösning.  

Det första steget innebär att man samlar information om vilken data som ska 

bearbetas, vad man ska kunna göra med dessa data och vem som ska kunna 

bearbeta data.  

Det andra steget brukar innefatta att ta fram en begreppsmodell över 

verksamheten. När information om organisationens behov och önskemål har 

samlats in gäller det att strukturera allt detta till en rationell och överskådlig 

beskrivning av alla de data som ingår och sambanden mellan dem. 

(http://internet.physto.se 2010) Se punkten 3.4 Databasmodellering nedan. 

Dessa två första steg genomförs praktiskt oftast parallellt och brukar kallas 

konceptuell design. Den logiska designen är steget som följer här näst. Det är när 

man översätter det konceptuella schemat till något som går att lagra i en 

databashanterare. Om man använder en relationsdatabas är det vanligt att man 

använder sig av relationsmodellen för att skapa ett relationsschema. Det sista 

steget i en databasdesign är den fysiska designen. När man efter den logiska 

designen nu vet vilka tabeller som databasen ska innehålla är det dags att fundera 

över fysiska lagringsstrukturer. (Pardon-McCarthy och Riech 2005) I det här 

steget skapar man fysiska tabeller ofta via språket SQL Data Definition Language. 

 

3.4 Databasmodellering 

Om man ska skapa en databas som ska vara ett stöd för till exempel ett företag, 

brukar man börja med att göra en beskrivning av hur det företaget ser ut och 



 

fungerar. Denna beskrivning på hög nivå kan kallas en konceptuell eller 

begreppsmässig beskrivning. I stället för beskrivning säger man ofta schema 

(Pardon-Mcarthy 2005). Det är också vanligt att detta schema benämns som 

datamodell. Det är då viktigt att vara tydlig med att specificera vad som menas för 

att inte en förväxling ska ske. Datamodell kan nämligen förekomma med två olika 

betydelser.  

”The term data model has two meanings in the field. Unfortunately, these two 

senses are quite often mixed which adds to the terminological confusion.” 

(Schmid 1983) 

I det ena avseendet med datamodell menas ett sorts konceptuellt språk med 

speciella notationsformer som används för att representera den del av den riktiga 

världen man försöker modellera.  

”A data model is a specification language for representation of the real world” 

(Mylopoulos 1981). 

I det andra avseendet menas modellen som tas fram vid användandet av ett 

datamodelleringsspråk.  

”...a data model means the outcome of using a data modeling language in some 

specific situation” (Hirchheim et al. 1995) 

Det här konceptuella schemat kan man säga är en tankebild över hur verkligheten 

fungerar. På samma sätt som en karta fungerar, en bild för att se hur verkligheten 

ser ut. Schemat har egentligen ingen hård koppling till datorer utan skulle lika 

gärna kunna användas av någon som vill se hur en verksamhet fungerar.  

Den konceptuella beskrivningen görs med hjälp av en konceptuell datamodell, 

och resulterar i ett schema i den modellen (Pardon-Mcarthy 2005). Därför brukar 

man kalla detta steg i databasdesign, datamodellering. 

Om relationsmodellen används för att modellera skapas ett relationsschema. 

Skapandet av ett relationsschema kan angripas på några olika sätt. Dessa kan vara; 

 top-down, 

 bottom-up, 

 eller handlingsorienterat. 

Top-down innebär att initialt identifiera entiteter och sedan knyta attribut till 

dessa entiteter. Bottom-up innebär att först identifiera attribut som ska lagras i 

relationsdatabasen och sedan knyta dessa till entiteter.  



 

Ett handlingsorienterat synsätt innebär att handlingar inom organisationen och 

handlingar informationssystemet ska ha stöd för identifieras. Sedan identifieras de 

entitet och attribut som behövs för att kunna utföra dessa handlingar. 

 

3.5 Begrepp  

Begrepp är otroligt viktigt vid kommunikation, eller snarare att man har 

gemensamma begrepp, framförallt inom en organisation där man måste 

samarbeta. Som Eriksson (1993) skriver ”För att vi som människor ska kunna 

kommunicera och förstå varandra måste vi ena oss om vilka begrepp som vi ska 

använda.”.  

Det kan tolkas det som att kommunikation blir bara meningsfull om vi förstår 

varandra fullt ut. Kommunikation är grunden till all samverkan. För en 

organisation är kommunikation avgörande. Utan kommunikationer skulle vi inte 

kunna vara en del av en gemenskap eller kunna samarbeta. (Hägerfors 1995) För 

att förstå begrepp och dess relationer kan man ta hjälp av Ogdens triangel (Ogden 

och Richard, 1949) eller den av oss modifierade version som kan ses nedan i figur 

7. 

 

 

Figur 7: Ogdens triangel 
 

För att i in tur förstå Ogdens triangel kan det vara på sin plats att reda ut just 

begreppen fenomen, begrepp och term. "Termer är språkliga uttryck för vissa 

begrepp. Våra begrepp är abstraktioner (konstruktioner) av och från fenomen i 

verkligheten. ”…det viktiga med Ogdens triangel är att den visar att relationen 

term - fenomen går via begrepp.” (Goldkuhl 1990)  



 

När man definierar begrepp innebär det att man studerar egenskaper hos fenomen 

som förenar dem eller skiljer dem från andra fenomen. De fenomen som vi till 

exempel kan kategorisera under begreppet "fordon" är lika varandra när det gäller 

vissa egenskaper, dessa betecknande egenskaper förenar alla fenomen som vi 

betraktar som fordon och särskiljer dem från fenomen som inte har dessa 

karaktäristiska egenskaper. (Goldkuhl, 1989) 

En viktig aspekt som man inte får glömma när det gäller kategorisering är att 

begreppen inte används för att objektivt beskriva verkligheten. När vi betecknar 

fenomen i verkligheten görs det alltid från ett visst perspektiv i ett visst syfte. 

(Eriksson 1993)  

Begrepp i förhållandet till databasmodellering 

Datamodellering har en stark anknytning till begreppsbildning. Datamodellering 

benämns till och med ibland som begreppsmodellering. All datamodellering 

börjar med att man modellerar meningen av data, alltså begrepp. Man måste ju 

veta vilka fenomen som ska modelleras och vilka egenskaper dessa fenomen har. 

”Data modeling start initially with modeling data meaning” (Hirchheim et. al 

1995). Man måste förstå delarna och byggstenarna för att kunna sätta ihop 

helheten. Goldkuhl (2002) beskriver det så här;  

“Before one can understand and describe the complex, one must first grasp the 

simple. From an understanding of what is simple, one can build more complex 

conceptual structures.” 

Modellering kan inte göras helt objektivt utan sker alltid från ett visst perspektiv. 

Det viktiga är att det perspektivet är noga utrett så begreppen (tabellerna) och dess 

egenskaper (kolumner, attribut) stöder verksamhetens perspektiv.  

Konstruktion av informationssystem innebär att vi aktivt indelar vår verklighet 

med hjälp av de begrepp som vi skapar, begreppsbildningen sker också alltid 

utifrån det perspektiv som vi väljer att betrakta verkligheten. Val av perspektiv 

styrs av de syften och mål som vi har för vårt handlande. Detta innebär att när vi 

konstruerar informationssystem så avbildar vi inte verkligheten vi skapar begrepp 

och termer som gör det möjligt att kommunicera med andra människor och att 

utföra handlingar. (Eriksson 1993) 

När vi skapar vårt informationssystem är det alltså viktigt att vi med eftertanke 

fastställer de termer som ska representera ett fenomen, för dessa kommer leva 

kvar i systemet. Hirschheim et. al (1995) skriver: 



 

”In other words data modelling produces changes in the representation form, 

structure, and use of linguistic constructs (language change) that form the 

environment for communications through information systems use.” 

 

 

Figur 8: Begreppsmodellering, databasmodellering och språk 
 

Begreppsmodelleringen påverkar alltså hur väl en databasmodellering kan utföras. 

Databasens påverkar i allra högsta grad informationssystemet runt omkring den då 

den är kärnan i ett IS och därigenom påverkar den språket och de språkhandlingar 

som existerar i en organisation. De språk och definitioner som finns inom en 

organisation används hela tiden för att sätta saker i sammanhang, alltså 

begreppsmodellera. Vad vi kan se här är en ond spiral som är svår att komma ur 

om felaktiga definitioner av begrepp finns (se figur 8).  

 

3.6 Kommunikationsmodellen 

Kommunikation kan beskrivas som en tvåvägsprocess för att överföra information 

från en punkt till en annan. Vid kommunikation kan informationsutbytet ske via 

olika medier till exempel tal och skrift. Kommunikation mellan två punkter kan 

beskrivas med nedanstående kommunikationsmodell (figur 9) som är tolkad fritt 

efter Shannon och Weavers kommunikationsmodell. (Wikipedia, sökord 

Kommunikation, den 20 maj 2010) 

 

Figur 9: Fritt efter Shannon and Weavers kommunikationsmodell 
 

En sändare kodar och sänder ett budskap genom ett medium. Sändaren kan till 

exempel vara en person som använder sig av tal som ett kommunikationsmedium. 

Budskapet kan störas av en bruskälla innan det avkodas av mottagaren.  Då 

budskapet mottagits ges med fördel respons till sändaren så att denne kan bekräfta 



 

eller avslå tolkningen. Detta eftersom bruskällan kan förvränga eller förvanska 

signalen så den misstolkas.  

 

3.7 Normalisering 

Normalisering är den process vid datamodellering när man avgör vilka attribut 

som ska grupperas tillsammans i en tabell. Reglerna för detta bygger på Ted 

Codds normaliseringsregler (Codd 1970). För att en relationsdatabas ska vara lätt 

att uppdatera och inte innehålla fysisk redundans ska den minst uppfylla den så 

kallade tredje normalformen. Tredje normalformen (3NF) uppfyller första (1NF) 

och andra normalformen (2NF) och definitionen är: 

 varje rad ska vara unik (1NF, 2NF, 3NF), 

 atomära värden i celler, endast ett värde i varje cell (1NF, 2NF, 3NF), 

 varje icke-nyckelattribut skall vara beroende av hela primärnyckeln i en 

tabell (2NF, 3NF), 

 en tabell får inte innehålla några inbördes beroenden mellan icke-

nyckelattribut (3NF). 

 

3.8 Redundans 

Nationalencyklopedin beskriver redundans som: ”..inom informationsteorin den 

del av ett meddelande som kan tas bort utan att information går förlorad” 

(www.ne.se, sökord: redundans 2010). 

Redundans är i databaser förknippat med att lagra samma data flera gånger, 

antingen i samma tabell eller i olika tabeller. Det finns två typer av redundans, 

fysisk och infologisk. Fysisk redundans är när samma data lagras flera gånger och 

infologisk när man lagra data som kan räknas fram av andra kolumner. Ett 

exempel på infologisk redundans vore om man för objektet Rektangel skulle lagra 

höjd, bredd och area. Area är i det här fallet onödigt att lagra eftersom det går att 

räkna fram av de andra två attributen. Redundans uppkommer ofta vid dålig 

databasdesign 

 

3.9 Structured Query Language 

Structured Query Language vanligen kallat SQL eller dess ursprungsnamn 

SEQUEL, är ett internationellt standardiserat frågespråk för relationsdatabaser 



 

(www.ne.se, sökord: SQL 2010). SQL ses nästan som det enda språket som 

förknippas med relationsdatabaser som Kokot, West 2005 skriver:  

”Ever since the first specification of SQL was approved in 1986 the terms SQL 

and relational database have been all but synonymous.” 

En select-sats i SQL där man hämtar och läser data från en tabell som heter kund 

skulle kunna se ut som följande: 

SELECT id, fnamn, enamn FROM kund WHERE id=123; 

SQL kan delas in i fem undergrupper: 

 SQL/DDL – Data Definition Language används när man vill skapa eller 

förändra objekt.  

 SQL/DML – Data Manipulation Language används när man vill lägga till, 

ta bort eller förändra data i tabeller med INSERT, UPDATE OCH 

DELETE. Hit räknas också SELECT språket då man vill läsa data.  

 SQL/TCL – Transaction Control Language används när man vill 

permanenta eller ångra transaktioner i databasen.  

 SQL/ DCL - Data Control Language används för att ge ut och ta ifrån 

användare rättigheter till objekt. 

Några exempel på databashanteringssystem som stöder SQL är Oracle, MySQL, 

DB2 och Microsoft SQL Server. SQL-kommandon skrivs ofta med versaler och i 

fortsättningen kommer det tillämpas i denna rapport.  

 

3.10 Att välja primärnyckel 

Alla tabeller i en databas ska innehålla ett fält eller en grupp med fält som unikt 

identifierar alla poster som lagras i tabellen. Dessa kallas för primärnycklar 

(Microsoft c). En primärnyckel måste alltså vara unik, det är grunden. Den får 

heller inte vara ”null” vilket säger att den måste existera när man skapar en post, 

den måste vara stabil över tid, värdet av den får inte förändras och dessutom borde 

den bestå av så få attribut som möjligt för att vara effektiv vid sökningar. När det 

är dags att välja nyckel borde man göra det med dessa regler i åtanke för att skapa 

en så stabil och prestandavänlig nyckel som möjligt.  

Den eviga debatten, där meningarna går isär är om det ska väljas en naturlig- eller 

surrogatnyckel som primärnyckel. En naturlig nyckel är en nyckel som består av 

naturligt förekommande unika värden i ontologin till exempel ett personnummer 



 

medan en surrogatnyckel är en skapad artificiell nyckel som saknar betydelse i 

världen, ofta en räknare.  

Vi hävdar att det finns klara fördelar med att välja en surrogatnyckel med tanke på 

de regler vi redogjort för tidigare eftersom naturliga nycklar bryter mot flera av 

dessa regler. Ett exempel är om vi antar att vi har en patient tabell vilken vi ska 

mata in data i, och vi har personnumret som naturlig primärnyckel. För det första 

måste vi ha tillgång till personnumret innan vi kan börja mata in data eftersom 

primärnyckeln inte får vara null. Om inte patientens personnummer finns 

tillgängligt, till exempel för att patienten är medvetslös eller är utländsk och har 

ett annorlunda personnummer, har vi inte då en patient? Jo men vi kan inte spara 

information om denne patient. Ett svenskt personnummer består av tio siffror och 

ett skiljetecken idag, men skulle det behöva ändras (som år 1967 då man införde 

den fjärde siffran i födelsenumret) skulle en till regel brytas eftersom en 

primärnyckel måste vara stabil över tid. En primärnyckel som består av ett 

personnummer är också sämre ur ett effektivitetsperspektiv, eftersom det måste 

lagras som ett bokstavsfält i och med skiljetecknet. Det är effektivare att söka på 

ett numeriskt fält och eftersom det är en primärnyckel är sannolikheten stor för att 

många sökningar kommer göras på den. Det är också stor sannolikhet att den 

kommer existera i andra tabeller som främmande nyckel. Naturliga nycklar måste 

oftast kombineras ihop av flera attribut för att de ska bli unika (en så kallad 

komposit nyckel) och det strider mot att en primärnyckel ska vara kompakt. 

(http://www.agiledata.org/ 2010) 

Surrogatnycklar kommer alltid vara unika, och de förhindrar mänskliga misstag 

eftersom primärnyckeln genereras automatiskt av databashanteraren. De är 

immuna mot förändringar i ontologin eftersom de inte har någon inbyggd mening 

eller betydelse. Den består av bara ett numeriskt fält vilket är optimalt vid 

sorteringar och sökningar. Det som är negativt med surrogat nycklar är att man 

ibland måste administrera de nummer som man genererar. Ifall man har två olika 

databaser men liknande objekt i dem vill man inte att två olika objekt ska få 

samma identifierare, samma nummer. Ett exempel är att om man flyttar en remiss 

med ett remiss-id från en databas till en annan och om man inte administrerat så 

att databaserna har olika nummerserier kan man få en konflikt om en remiss med 

ett sådant remiss-id redan finns i den databasen.  

 



 

3.11 Optimering 

Optimering av databaser innebär att man försöker göra svarstiderna så korta som 

möjligt vid frågor mot databasen med hjälp av att använda index och effektivisera 

SQL-frågor. 

3.11.1 Index  
I en databas där det finns stora mängder data eller där invecklade frågor ställs kan 

söktiden upplevas lång. Anledningen till lång söktid är oftast den stora mängd 

data som databashanteraren måste leta igenom. Många pratar då om att databasen 

har dålig prestanda (Pardon-McCarthy och Risch 2005).   

Ett av de vanligaste sätten att göra sökningar i databasen effektivare är att utnyttja 

indexeringsfunktionen. Ett index fungerar som registret i en bok. Om du har en 

tjock uppslagsbok och vill slå upp ett specifikt ord kan du givetvis läsa boken från 

början tills du finner ordet. Det är betydligt mer tidskrävande jämfort med att gå 

och söka efter ordet i bokens register. Genom att söka i bokens register får vi reda 

på sidan för ordet vi söker, och kan därmed direkt gå direkt dit. (Pardon-

McCarthy och Risch 2005) 

För att skapa och lagra ett index använder de flesta databashanterare b-träd som är 

en typ av binärt träd eller hashstrukturer. Ett binärt träd är en sorterad lista av 

nycklar, ordnade enligt ett visst mönster som håller data eller index. Trädet består 

utav en hierarki av noder. Inuti noder ligger informationen samt pekare till andra 

noder (Connolly och Begg 2005). Kortfattat kan man säga att meningen med att 

lagra data i trädstruktur är att söktiden förkortas även om datamängden 

fördubblas. Det förklarar varför indexsökningar är snabba.   

Ett index i en relationsdatabas fungerar som en extra tabell med pekare som pekar 

ut vart data ligger i huvudtabellen den indexerar. Pekarna in i huvudtabellen kan 

jämföras med sidhänvisningarna i en boks register. Genom att indexera en kolumn 

i en tabell med kommandot ”CREATE INDEX indexnamn ON patient(fnamn)” 

skapar databashanteraren en extratabell som den använder internt vid sökning 

efter namn i medlemstabellen. Index skapas oftast beroende på vilka sökningar 

som görs och vilka av dem som köras oftast. Därför bör man ta reda vilka 

kolumner som berörs. Oftast används kolumner som är primärnycklar och 

alternativnycklar vid utsökningar (Pardon-McCarthy och Risch 2005). 

Indexering har inte bara fördelar. Vid indexering av stora tabeller blir ofta indexet 

stort. Det betyder att indexet kommer att ta upp plats i databasen då det lagras. 



 

Transaktioner av typen SQL/DML blir långsammare vid indexering. Anledningen 

är att databashanteraren måste hålla både indexet och den indexerade tabellen 

uppdaterade, och måste därför göra förändringar i båda (Pardon-McCarthy och 

Risch 2005). I SQL server används främst två olika typer av indexeringar 

klustrade och oklustrade. 

Klustrade index i SQL Server 

Klustrade index skapas automatiskt då du skapar en primärnyckel på en kolumn. 

Ett klustrat index sorterar och lagrar data i tabellen baserat på deras nyckelvärde. 

Eftersom raderna i en tabell bara kan vara sorterade på en ordning går det bara att 

ha ett klustrat index per tabell. (http://msdn.microsoft.com/ b) Med väldigt få 

undantag borde alla tabeller ha ett klustrat index på en kolumn som har följande 

egenskaper: 

 används frekvent vid SQL-frågor,  

 har en hög grad av unikhet, 

 kan användas för intervall-frågor. 

Dessa kriterier hittar man ofta i en kolumns primärnyckel då den ofta används för 

att söka i den aktuella tabellen och den ibland förekommer som främmande 

nyckel i andra tabeller. En primärnyckel ska vara unik och helst vara någon form 

av sekventiell nummerföljd för att vara så effektiv som möjligt. Klustrade index är 

mycket effektiva då frågor körs som returnerar någon form av intervall det vill 

säga att man använder operatorer som ”<, >=, >, <= och BETWEEN”.  

Att använda sig av klustrade index ökar också prestandan då man vill sortera med 

ORDER BY eller GROUP BY på en kolumn där det klustrade indexet är 

specificerat. Det finns då inget behov av databashanteraren att sortera kolumnerna 

då den redan har blivit det per automatik vid skapandet av indexet. 

(http://msdn.microsoft.com/ a) 

Klustrade index är inte lämpade för de kolumner som ändras frekvent. 

Anledningen är att vid en ändring måste databashanteraren flytta om raden för att 

hela tiden hålla rätt ordning på data. Klustrade index är vid användning av 

komposita nycklar inte heller att rekommendera. Anledningen är att 

nyckelvärdena från klustrade index används av oklustrade index för att komma åt 

data. Om det klustrade indexet består av flera kolumner kommer de oklustrade 



 

indexen växa betydligt i storlek. Klustrade index ska därför användas på så få 

kolumner som möjligt i en tabell 

Oklustrade index i SQL Server 

Precis som klustrade index delar oklustrade index en liknande b-träds struktur 

men det skiljer sig dock på tre punkter. I ett oklustrat index är data inte lagrade 

och sorterade på sina nycklar. Varje rad i indexet håller istället bara nyckelvärdet 

och en pekare som talar om lagringsplatsen för tabelldata. En annan skillnad är att 

oklustrade index kan till skillnad från klustrade skapas flera gånger på en tabell. 

(http://msdn.microsoft.com d).  

Ett oklustrat index är designat för att förbättra prestandan på frågor som ställs ofta 

samt för de frågor som inte redan är inkluderade i ett klustrat index. De är även 

lämpade till frågor som inte returnerar stora datamängder samt använder sig av 

JOIN och GROUP BY. Helst ska frågorna vara WHERE baserade det vill säga 

returnera exakta matchningar. Anledningen till att det oklustrerade indexet lämpar 

sig för frågor med exakta matchningar är att indexet innehåller exakta platsen för 

de data som ska hanteras i en tabell (http://msdn.microsoft.com e). 

3.11.2 Optimera SQLfrågor 

Att sortera data vid en utsökning är ibland ett måste, t ex för att data ska bli lätt att 

utläsa. Dock bör man ha i åtanken att sortering av stora datamängder drar båda 

processorkraft och minne vilket kan leda till sämre prestanda. Därför bör man 

vara medveten om när sortering ska användas och hur den används på bästa sätt. 

De SQL funktioner som skapar sortering är bland annat GROUP BY, DISTINCT, 

CREATE [UNIQUE] INDEX och UNION (Karlström 2003). Det kan vara 

onödigt att sortera data med någon funktion då den kommer ifrån en redan 

sorterad kolumn som är indexerad.  

Enligt Karlström (2003) är det främst tre saker som påverkar 

sorteringshastigheten i en databashanterare. Det första är antalet rader som ska 

sorteras. Det andra är antalet kolumner som nämns i ORDER BY-satsen och till 

sist databredden på de kolumner som ska sorteras. Databredden bestämmer 

sorteringstiden då databashanteraren allokerar minne utifrån behov. En kolumn av 

typen varchar(20) kan variera i bredd det vill säga hur många tecken kolumnen 

kan innehålla. Om textsträngen ”hej” finns i en kolumn som är definierad som 

varchar(20) är den aktuella bredden på tre tecken. Databashanteraren allokerar 



 

minnesutrymme för 20 tecken även fast det bara finns tre tecken i kolumnen vilket 

är ett slöseri av minne.  

DISTINCT 

Enligt Karlström (2003) kan även användning av DISTINCT skapa 

prestandaproblem. Sorteringsfunktionen DISTINCT används för att ta bort kopior 

av ett visst värde vid en utsökning. DISTINCT bör användas med försiktighet då 

problemet med DISTINCT är att den läser och hämtar alla rader där den får träff 

och sedan sorterar bort kopiorna. (http://www.databasejournal.com) Denna extra 

sortering tar mycket extra tid om resultatet är stort. Om det är möjligt borde 

istället en sub-query i WHERE-klausulen användas som specificerar exakt det 

man vill ha träff på. Om DISTINCT måste användas är det ofta en signal på att 

något inte står rätt till och att databasdesignen inte gjorts korrekt. (onlamp.com) 

Många gånger används DISTINCT som en fallskärm, utifall flera träffar fås. I 

nästan alla fall så lägger DISTINCT en extra arbetsbörda på SQL Server så om 

man har tid och kunskap borde man lägga lite mer tid på att optimera SQL-frågan, 

vilket blir lönsamt i slutändan. (webbtechsolutions.com) 

IN- eller EXISTS-operatorn 

Genom att använda IN eller EXISTS kan man i de flesta fall uppnå samma 

resultat. En fråga som ser ut som följande med IN-operatorn: 

 

SELECT fnamn, enman  

FROM patient  

WHERE pop_id IN (SELECT pop_id FROM remiss) 

 

skulle lika gärna kunna se ut som följande med EXISTS-operatorn: 

 

SELECT fnamn, enamn 

FROM patient  

WHERE exists(SELECT null FROM remiss WHERE 

patient.pop_id=remiss.pop_id); 

 

Att använda EXISTS resulterar alltid i en ”full table scan” av den yttre tabellen 

(Patient) först innan den jämför med subfrågan, medan om IN används så 

exekveras frågan in ifrån subfrågan och ut.  



 

Frågan ur optimeringssynpunkt blir då vilken operator som är snabbast. Svaret är 

inte entydigt utan beror på de förutsättningar som ligger till grund för frågan.  

Välj EXISTS om resultatet/kostnaden av subfrågan ”SELECT FROM remiss” är 

stor men tabellen Patient är relativt liten. Välj istället IN om resultatet/kostnaden 

från subfrågan är liten men Patient är stor. Om båda tabellerna är lika stora, spelar 

valet av operatorn ingen roll. (http://asktom.oracle.com/) 



 

4 System- och 
Verksamhetsbeskrivning 

 
I det här kapitlet beskriver vi Företag Xs verksamhet och deras System Y. Vi 

redovisar begreppsanalysen och informationsflödet samt informationslagringen 

genom systemet. Vi beskriver databasernas arkitektur och en skalad datamodell 

för de centrala begreppen. 

 

4.1 Begreppsanalys 

För den miljö som System Y är tänkt att stödja finns ett antal centrala begrepp. 

Vissa är klassiska begrepp inom sjukvård och laboratorieverksamhet medan andra 

är relativt nya begrepp skapade av Företag X. För att illustrera hur dessa centrala 

begrepp hänger ihop har en begreppsgraf arbetats fram. Se figur 10 nedan. 

 

Figur 10: Begreppsgraf över centrala begrepp 
 



 

4.1.1 Remiss 

Remissen är det som en beställare, ofta en läkare fyller i och skickar till 

laboratoriet. Remissen är ett klassiskt begrepp inom sjukvård och syftar vanligen 

till en skriftlig begäran från en läkare till en annan läkare, till en sjukhusavdelning 

eller dylikt om att en patient skall undersökas (bedömas), en laboratorieanalys 

genomföras eller speciella behandlingsåtgärder (t.ex. sjukgymnastik) vidtas 

(www.ne.se, sökord remiss 2010). Remissen kan sägas vara ett fysiskt objekt. 

Remissen inom System Y kan liknas vid ett orderblad (se figur 11). Där 

specificerar läkaren en eller flera beställningar genom att ange vilka analyser han 

vill ha svar på, till exempel om det finns bakterier av typen streptokocker i ett 

halsprov från patienten. Analyserna skulle kunna liknas vid produkter som 

beställaren anger att han vill beställa.  En remiss består av ett remisshuvud där 

remissinformation anges. Exempel på sådan information kan vara vilken patient 

det är fråga om och vem beställaren är. Den innehåller även svarstyp, remisstyp, 

kommentar, samt uppgifter om det är en eller flera beställningar. Det som kan 

beställas på en remiss i dagsläget är en analysbeställning, en profil samt en 

undersökning.  

 

 

Figur 11: Modell av en remiss 
 

4.1.2 Beställning 

En analys kan inte finnas utan en beställning och en beställning kan inte finnas 

utan en remiss. En remiss skulle kunna beskrivas som hållaren av en eller flera 

beställningar som är hållaren av en analys, profil eller undersökning. Beställning 

är en handling inom verksamheten, ”att beställa en analys” vilket skulle kunna 

jämföras med att lägga en vara i en kundvagn som man vill köpa. 



 

4.1.3 Analys 

En analys innebär att undersöka ett prov för att fastställa vad det innehåller eller 

hur mycket av ett ämne det innehåller, eller både och. I dagslaget har System Y 

stöd för klinisk kemisk analys och mikrobiologisk analys. I den kemiska analysen 

kan man dela in analysen i kvalitativ och kvantitativ typ. I den kvalitativa 

analysen undersöks vilket eller vilka ämnen ett prov innehåller. I den kvantitativa 

analysen undersöks hur mycket av ett visst ämne som ett prov innehåller.  

Odling kallas den vanligaste mikrobiologiska aktiviteten där man odlar ett 

provmaterial på en platta för att undersöka vilka bakterier, svampar eller virus 

provmaterialet innehåller. I Företag Xs verksamhet syftar termen på att man utför 

en kvalitativ analys, man vill undersöka vilka bakterier provet innehåller. 

Frågeställningen är mer öppen än vid en analys och resultatet är alla avvikelser av 

bakterier i provet. 

4.1.4 Prov 

För att kunna utföra en analys måste det finnas ett material att undersöka vilket är 

provet. Provet kan vara av många olika substanser, till exempel blod och urin. I 

laboratoriemiljö och inom Företag Xs verksamhet är det underförstått att när man 

pratar om ett prov, att detta också har någon sorts behållare som ”bär” provet, till 

exempel ett provrör eller en platta.  

Nationalencyklopedin definierar prov som;  

”föremål eller liten mängd av något som tagits från större mängd för 

undersökning eller annat ändamål. (www.ne.se, sökord: prov 2010) 

4.1.5 Profil 

En profil är en grupp av analyser som man vill beställa vid samma tillfälle. En 

bestämd samling analyser under ett gemensamt namn. Begreppet är skapat av 

Företag X och när profilen beställs expanderas den till ett antal 

analysbeställningar som tillhör den beställda profilen. En vanlig tillämpning av 

profilbegreppet är vid analyser på gravida. Dessa analyser grupperas ihop till en 

samling av relaterande analyser som brukar utföras. Profilbegreppet har några 

olika tillämpningsområden, bland annat kan det styra hur analysbeställningarna 

ska svaras ut. Det kan även styra på vilket vis laboratoriet ska debitera beställaren 

samt att det används för viss statistik. Profiler fanns inte i System Y ursprungligen 

utan funktionaliteten har utvecklats senare under systemets livstid. 



 

4.1.6 Undersökning 

En undersökning kan liknas vid en öppen frågeställning där många parametrar 

styr vilka analysbeställningar som behöver göras, och det kan vara olika 

analysbeställningar beroende på dessa parametrar. Det betyder att beställaren kan 

beställa en undersökning med analyser eller en helt utan analyser. Ett exempel är 

blodbrist som kan ge många olika symptom hos en patient, då kan man använda 

begreppet undersökning för att fastställa om det är anemi(blodbrist) eller inte. I 

detta fall börjar man med en analys och beroende på dess resultat väljer man 

sedan nästa analys, och så vidare. På labbet finns BMA och läkare som tittar på 

och bedömer parametrarna och avgör vilka analyser som ska göras på remissen. 

Det går att beroende på utförda analysers resultat, löpande beställa och utföra 

ytterligare analyser på undersökningen. När det går att ge ett svar på 

undersökningen kommer svaret att ges och då baseras det på utförda analyser och 

ingående parametrar. I detta fall besvaras alltså inte analyserna utan det 

sammanslagna resultatet av alla ingående analyser. 

4.1.7 Resultat/fynd 

Resultatet är slutprodukten av analysen. Det kan vara ett värde, till exempel 1.15 

mmol Na/liter eller ett konstaterande positivt eller negativt, eller en text som 

beskriver resultatet. För kemiska analyser utförs analyserna i omgångar, det vill 

säga att ett prov kan analyseras i flera omgångar och varje omgång får ett resultat. 

Därför benämns ofta resultat som omgång eller resultatomgång och detta gäller 

även för vissa mikrobiologiska analyser som inte är odlingar, medan resultat av 

mikrobiologiska odlingar kallas fynd. 

4.1.8 Svar 

Ett svar på en analys eller remiss kan vara en tolkning av många saker, en så 

kallad bedömning utifrån analysen/analysernas resultat. Bedömning utförs av 

personer med speciell kompetens till exempel en läkare eller en BMA. Svaret 

skickas till beställaren och ibland också till andra specificerade svarsmottagare. 

 

4.2 System Ys produktionsflöde 

System Ys produktionsflöde kan beskrivas överskådligt via de processer som 

presenteras i figur 12 nedan. För en mer detaljerad bild över flödet, se bilaga 1 

och 2, Handlingsgraf System Ys flöde.  



 

Det förkommer ofta integrerat med andra system inom sjukvården.  System Y 

stöder även ekonomi i det avseende att det finns möjlighet att producera 

fakturaunderlag utifrån en remiss. Systemet kan existera som ett pre-LIS och då 

menas att systemet används från remissregistrering till det att provet kommer till 

laboratoriet. Sedan används ett annat LIS från analysprocessen och framåt. 

Systemet kan integreras med analysinstrument som utför analyser och levererar 

tillbaka resultatet till systemet. Systemet är multidisciplinärt och två typer av 

laboratorieverksamheter stöds. Dessa är klinisk kemi och mikrobiologi. 

System Y kan beskrivas som ett system bestående av flera individuella mindre 

program som på något sätt behandlar data och samverkar genom lagringen av data 

i databaserna. Ett program kallas också modul. Programmen har kategoriserats i 

System Y beroende på typ av funktion och beroende på vilken del av flödet de 

tillhör. 

 

Figur 12: Produktionsflöde genom System Y 
 

4.2.1 Remissregistrering 

För skapande av remiss, se punkt 4.1.1. En remissregistrering kan ske på olika 

sätt. Är remissen skapad som en klassisk pappersremiss kan den registreras 

manuellt, genom att värdena från remissen skrivs in i System Y. Den kan även 

registreras maskinellt i vissa fall. Det vanligaste idag är dock att man får en 

elektronisk remiss som man registrerar, en så kallad EDI-remiss. 



 

4.2.2 Provtagning 

Efter att remissen har registrerat går det att skriva ut provrörsetiketter. Om det är 

en pappersremiss finns ibland färdiga etiketter som kan användas. På etiketterna 

finns vanligen ett prov-id eller patientens personnummer för att identifiera provet. 

Sedan tas ett prov från patienten som till exempel kan vara blod, urin eller sekret. 

Det första provet som tas kallas primärrör. Man kan senare på laboratoriet välja 

att dela upp provet i flera olika rör för att utföra olika analyser. De rören kallas 

sekundärrör. Idag finns inte stöd för ett laboratorium att debitera beställaren för en 

provtagning. Man har istället löst det genom att ta betalt för en ”tom” analys. 

Detta kallas en debiteringsanalys.  

4.2.3 Ankomstregistrering av prov 

För att kunna se och komma åt en remiss med dess beställningar och kunna börja 

analysera på laboratoriet måste provet först ankomstregistreras. 

Ankomstregistrering kan göras i samband med remissregistreringen om provet 

redan då finns på laboratoriet eller i ett senare skede av processen när 

provet/proven anlänt. När ankomstregistreringen sker varierar från labb till labb 

beroende på olika rutiner. Den kan göras direkt när remissregistreringen sker eller 

i ett senare skede innan analysen. Det går alltså att ankomstregistrera innan provet 

har kommit till laboratoriet. Det normala och tänkta flödet är dock att 

ankomstregistreringen ska göras efter provet anlänt till laboratoriet och innan man 

börjar analysera.  

4.2.4 Klinisk kemisk analys/ Mikrobiologisk analys 

Beroende på vilken sorts analys som är angiven på remissen att det ska utföras så 

görs antingen en klinisk kemisk analys eller en mikrobiologisk analys. 

Mikrobiologisk analys kallas vanligen odling eller odlingsanalys fast en 

mikrobiologisk analys inte behöver vara av odlingstyp. Den kliniskt kemiska 

analysen kan göras manuellt eller av ett instrument. Det vanligaste är att analysen 

utförs av ett instrument som sköter förberedelserna och undersökningen av provet. 

Instrumentet kan vara fristående eller kopplat till System Y. Om analysen görs av 

ett instrument som är kopplat till System Y kan resultatet registreras automatiskt. 

Om analysen görs manuellt eller av ett instrument som inte är kopplat till System 

Y måste resultatet registreras manuellt. 



 

En odlingsanalys tar normalt längre tid än en kemisk analys att utföra. Det är en 

process i vilken man odlar ett prov eller egentligen bakterierna i ett prov, ibland i 

många steg. Om det hittas en bakterie registreras den manuellt i System Y. 

Beroende på om fyndet var svaret på frågeställningen tas ett beslut om odlingen 

ska fortsätta eller avslutas. 

4.2.5 Teknisk bedömning 

För att ett resultat ska kunna svarsrapporteras måste det ske en teknisk 

bedömning. Genom teknisk bedömning vill laboratoriet säkerställa att resultatet 

av analysen är tillförlitligt. Den tekniska bedömningen kan göras av en BMA eller 

ske via automatik av systemet. Instrumenten kör analyser med referensprover som 

har ett förväntat resultat för att säkerställa att resultatet av de ”riktiga analyserna” 

är tillförlitliga. Det kallas kontroller och om inte kontrollerna stämmer (värdet 

ligger utanför det förväntade referensvärdet) måste instrumentet kalibreras.  

När en BMA godkänner resultat tekniskt kan kommentarer läggas till på 

resultaten. Odlingsanalyser bedöms tekniskt i programmet Odling. Om den 

tekniska bedömningen resulterar i ett godkännande (G) kan man välja om ett svar 

ska gå ut eller om resultatet ska bedömas medicinskt av en laboratorieläkare innan 

svaret går ut. Om resultatet ska bedömas av en laboratorieläkare sätts status T. 

4.2.6 Medicinsk bedömning 

En medicinsk bedömning kan göras av en laboratorieläkare eller en BMA. Det 

kan behövas göras om resultatet behöver tolkas av någon med medicinskt 

kunnande för att kunna svaras ut. För att bedöma ett resultat medicinskt måste den 

användaren ha speciella rättigheter i System Y. När bedömningen är gjord sätts 

status till G. 

4.2.7 Svarsrapportering 

System Y stödjer data-, skriv- (pappers), fax- och kumlistsvar. För skriv- och 

faxsvar finns möjligheten att beställa kundanpassade rapporter. Extrasvar kan 

även beställas. Svarshanteringen är automatiserad och styrs via konfigureringar i 

System Y. Flera program samverkar för att skapa svarsrapporter och de körs på en 

systemgemensam batchdator. 

 



 

4.3 System Ys ekonomi och historia  

Här presenteras de handlingar System Y historiska och ekonomiska del har stöd för i 

dagsläget. För en visuell beskrivning av handlingarna se bilaga 3, Handlingsgraf System Ys 

ekonomi. 

4.3.1 Kumulering och prissättning 

Kumulering kallas den handlingen då man flyttar färdigbearbetade remisser och 

kontroller till HDB, samt rensar bort data som inte behövs längre. Ej beställda 

resultat raderas när de är äldre än ett dygn. Några kriterier som måste vara 

uppfyllda för att kumulering av en remiss ska få ske är: 

 remissens samtliga beställda analyser ska vara godkända (status G), 

 remissens samtliga svarssätt ska vara besvarade, 

 alla analyser skall ha uppnått kumuleringsdatum, det vill sägas det datum 

då resultatet för analysen godkändes plus eventuella fördröjning i dagar 

räknat (godkännandedatum + x antal dagar), 

 remissen får inte innehålla beställningar med godkänt resultat som saknar 

Statistikenhet, Godkännandetid och/eller Godkännandesignatur. 

 

Om kriterierna för kumulering är uppfyllda kan kumulering ske och samtidigt 

räknas ett pris ut på beställningen samt att remissen får en debiteringskod. 

Debiteringskoden används vid faktureringen för att till exempel styra utskrifterna 

av fakturaunderlagen till olika adresser. Analysens pris hämtas i en prislista som 

är definierad i en debiteringsregel som sedan är kopplad till remissbeställaren. Det 

sätts även en flagga som visar om remissen är fakturerbar eller inte. På remissen 

ska det finnas information om vem som ska betala samt mottagare av betalning. 

4.3.2 Fakturering 

För att en remiss ska kunna faktureras låter man batch-programmet 

Fakturaunderlag söka igenom HDB efter remisser som ska faktureras för en vald 

tidsperiod. Vissa beställningar ligger inte till grund för debitering och om en 

remiss innehåller bara sådana beställningar kommer inte remissen ligga till grund 

för att skapa ett fakturaunderlag. Fakturaunderlagsprogrammet skapar en 

fakturafil för det som ska faktureras som sedan läses in i det externa 

ekonomisystemet. Det externa ekonomisystemet sköter all hantering med 



 

fakturering av debiteringar och krediteringar. I System Y syns det om en remiss 

fakturerats. 

4.3.3 Remissaktivering 

Då remissen är kumulerad och befinner sig i HDB kan man säga att den är 

avaktiverad, det vill säga att inga ändringar kan göras på den. Ibland händer det 

att någon vill göra en förändring av en remiss som redan flyttats till HDB. En 

förändring kan till exempel vara att prisoberoende information ska ändras eller att 

en svarsmottagare ska läggas till. Det kan också vara till exempel att läkaren vill 

lägga till ytterligare en analys till remissen som genererar en extra kostnad.  

För att en förändring ska kunna genomföras måste remissen flyttas från HDB till 

PDB. Flytten görs med programmet Remissaktivering. Efter att eventuella 

ändringar genomforts arkiveras remissen på nytt. Dock kommer den att behandlas 

olika beroende på om den fakturerats tidigare eller inte. Om remissen inte har 

fakturerats tidigare kommer den ursprungliga remissen markeras som icke 

fakturerbar och den nya remissen som skapas kommer att arkiveras som vanligt. 

Om remissen tidigare har fakturerats och ändringen som gjorts inte har påverkat 

debiteringen kommer den nya remissen att arkiveras som vanligt enligt 

föregående beskrivning. Om det har skett ändringar som påverkar debitering 

kommer det att skapas en kreditfaktura som är motsvarande ursprungsremissen. 

Samtidigt arkiveras den nyskapade remissen och resulterar i en ny debetfaktura. I 

detta fall kommer det finnas tre nästan identiska remisser i den Historiska 

databasen. 

 

4.4 Databaserna i System Y 

I de två föregående avsnitten (4.2 och 4.3) gavs en generell beskrivning av hur 

System Y fungerar. I detta kapitel kommer vi att gå in lite djupare på System Ys 

databas. Kapitlet baseras på intervjuer och studier av System Ys databaser och 

dokumentation. För att se informationslagringens uppdelning, se figur 13 nedan. 

4.4.1 Databasarkitektur 

Som vi tidigare beskrev är System Y databas delad i två logiska delar. De två 

logiska delarna kan kombineras i en gemensam fysisk databas eller i två fysiskt 

skilda databaser. De fysiskt olika databaserna kan placeras på en eller flera 

servrar. 



 

PDB innehåller i dagsläget runt 303 tabeller medan HDB innehåller 57 tabeller 

som standard. När databaserna är fysiskt skilda finns ytterligare fem tabeller i 

HDB för att upprätthålla referensintegriteten. PDB håller generellt mycket mindre 

mängd data än HDB trots att den har mycket fler tabeller. Det var syftet från 

början när delningen gjordes för att PDB skulle belastas mindre och att frågor som 

ställs mot den skulle kunna processas snabbare. Nästan alla de tabeller som finns i 

HDB är kopior av tabeller som finns i PDB för att kunna lagra liknande data. Om 

en tabell finns i HDB kan man räkna med att den finns i PDB. Det finns dock 

vissa kolumner som finns i HDB som inte existerar i PDB. Det är kolumner i 

tabellerna Remiss och Bestall som har med ekonomi att göra. Det kan sägas att en 

historisk remiss, också är en ekonomisk remiss eller ett fakturaunderlag. Det är 

alltså två egentligen skilda objekt som är modellerade tillsammans. Det finns även 

kolumner som fungerar som flaggor och beskriver om en remiss, beställning eller 

prov är aktiv eller inte i den Historiska databasen. Det finns tre tabeller i HDB 

som inte finns i PDB. Två av dessa är hjälptabeller till sökningar medan den tredje 

är en tabell för fakturakontroll av skickeprover, prover som skickas till externa 

laboratorier för analys.  Det skulle kunna sägas att HDB är en komprimerad 

modell av PDB med de viktigaste och centrala begreppen modellerade för att 

kunna behålla referensintegriteten för de arkiverade remisserna. 

 

Figur 13: Databasarkitektur och informationslagring 
 

4.4.2 Tabeller och nycklar 

I figur 14 nedan visas hur de centrala begreppen i verksamheten är modellerade i 

produktionsdatabasen i ett förenklat schema. Överst på varje tabell står namnet på 

tabellen och under syns primärnyckel och främmande nycklar. Inga andra 

kolumner syns. Primärnyckeln har en gul nyckelsymbol i första kolumnen. Om en 

sådan symbol finns på flera rader betyder det att tabellen har en komposit 



 

primärnyckel. Kopplingarna mellan tabellerna har en gul nyckel i ena änden. 

Nyckelsymbolen visar att det är från den tabellen som nyckeln pekar på som en 

främmande nyckel kommer ifrån. 

 

Figur 14: Relationsmodell från PDB 
 

4.4.3 Karläggning av databasens konceptuella design 

En remiss är representerat i databasen genom tabellen Remiss. Det är ett 

informationsmeddelande som har attribut som ska beskriva vem patienten är, vem 

läkaren är, svarsmottagare, svarstyp, vilken typ av debiteringsstatus remissen har 

med mera. Remissen kan liknas med en order, som det är specificerat på vilka 

typer varor som är beställda. Modellen är giltig i det avseendet att den har en 

remiss alla egenskaper. Däremot är den inte rätt modellerad då svarsmottagare är 

definierade med tre kolumner i remisstabellen. Detta betyder att endast tre och 

inga fler svarsmottagare kan finnas till en remiss. Dessa borde istället modellerats 

i en egen tabell eftersom en svarsmottagare kan finnas på flera remisser och en 

remiss uppenbarligen kan ha flera svarsmottagare.  

En analys är en handling som har egenskaper. Egenskaperna för en analys är 

modellerade genom tabellen Ana. Exempel på attribut som är definierade där är 



 

vilka typer av provmaterial en analys kan utföras på och till vilken disciplin 

analysen tillhör. I Ana finns kolumner som identifierar om analysen är av 

odlingstyp. Mikrobiologiska analyser som är av odlingstyp har sina egenskaper 

modellerade i tabellen Odling. Själva handlingen, att utföra en analys finns inte 

modellerad i en egen tabell. En analys kan inte existera utan en beställning av en 

analys. Handlingen att beställa och handlingen att analysera är modellerade i 

samma tabell. 

En beställning är en handling som är representerad i tabellen Bestall. En 

beställning är starkt kopplad till en analys eftersom primärnyckeln i beställ är en 

komposit nyckel av ana_analyskod från Ana. Den är inte giltig eftersom det enda 

som kan beställas är en analys. En beställning skulle kunna vara en undersökning 

eller en provtagning.  

Undersökning är en produkt som består av sammanhållna analyser, som kan 

beställas. Tabellen Investigation_order kopplar ihop analyser till en 

undersökning. Det finns två liknande tabeller som kopplar ihop en undersökning 

med en remiss och prov till en beställd undersökning. De heter 

Investigation_referral och Investigation_sample. Denna modell är tvingad att se 

ut på detta viset då man inte bara kunde lägga en undersökning som en 

beställning. 

Profil är också en produkt som består av ett bestämt antal analyser och den är 

modellerad genom tabellen Profil. Det finns en kolumn i Bestall som beskriver 

om beställningen ingår i en profil.  

Resultat är i dagsläget ett tvådelat begrepp. Ett resultat för en kemisk analys och 

de mikrobiologiska analyser som inte är odlingar finns i en tabell som benämns 

Omgang. Ett resultat från en analys kan även rapporteras via en kommentar. De 

resultat som kommer från odlingsanalyser kallas fynd och de finns modellerade i 

Finding.  

Prov har modellerats genom tabellen Prov och några andra tabeller omkring som 

är kopplade till den. Provet har ett primärrör som är det första provkärlet 

provmaterialet förvaras i. Själva handlingen provtagning finns inte modellerad. 

Det är handling som i vissa fall är en vara, något som ska betalas för. Det går inte 

i dagsläget att ta betalt för en provtagning utan det har lösts genom att ta betalt för 

en ”tom” analys, en så kallad debiteringsanalys. 

 



 

4.5 Observation 

Under denna punkt kommer vi inleda med att kort beskriva hur personalen är 

grupperade i utvecklingsteam för att sedan ge en bild av hur utvecklingsarbetet 

bedrivs inom teamen. 

4.5.1 Utvecklingsteamen 

Företag X har fyra utvecklingsteam. Teamen består av fyra stycken 

programmerare som har kombinerats ihop beroende på erfarenhet och kunskap.  

Enligt utvecklingsansvarige på företaget är grundtanken med kombinationen att 

teamen ska vara balanserade och inneha olika erfarenheter. I varje team ska det 

finnas en person med mera erfarenheter kring databaser och en person med mera 

kunskap kring programmeringsteknik. Dessa personer är stöd för de andra i 

teamet när det uppstår frågor inom deras kunskapsområde. Utvecklingsansvarige 

menar att om varje team har ett brett kunskapsområde ska de kunna åta sig en 

utvecklingsuppgift oberoende av område inom systemet. Gärna ska kunskaperna 

för att lösa en utvecklingsuppgift finnas inom teamet.  Grundtanken med teamen 

är att de ska vara fasta, men när nya personer tillkommer och gamla erfarna 

försvinner finns det behov av att omforma teamen för att utjämna 

kunskapsfördelningen.  

Under den period vi har jobbat med vårt projekt har vi fått möjlighet att sitta 

tillsammans med två av utvecklingsteamen då omstruktureringar inom teamen 

gjorts. Det har gett oss möjlighet att studera dessa två team närmare än de övriga.  

4.5.2 Observation av utvecklingsarbete 

Inom teamen finns personer med mer eller mindre erfarenhet av arbete inom 

Företag Xs verksamhet.  Det säger ingenting om hur bra utvecklare eller 

programmerare de är. Vissa kan ha jobbat länge ute på fältet mot kunder och 

därigenom fått kunskaper om System Y och produktionsflödet medan andra bara 

arbetat med programmering in-house. Det finns också fall där personal på Företag 

X tidigare jobbat i en laboratoriemiljö och därigenom fått kunskap om ett typiskt 

laboratorieflöde och begrepp som används där. De personerna med mer kunskap 

om System Y och flödet genom systemet är generellt de som har bra översikt på 

terminologin inom verksamheten. De är nästan uteslutande de personer som 

jobbat en längre tid på Företag X.  



 

Många ur Företag Xs personal är relativt nyanställda. De har olika bakgrund vad 

gäller kompetens och specialområde men det de har gemensamt är att de saknar 

mycket av kunskapen om flödet genom System Y. De saknar mycket av 

begreppen för att kunna relatera en term till ett fenomen. När de ser eller hör en 

term vet de inte vad termen beskriver. De personer med lång erfarenhet inom 

Företag X hjälper ofta de som är relativt nya inom verksamheten. Dessa 

nyckelpersoner är idag ganska få. De agerar stöd inom sitt egna team men också 

stöd för annan personal ur andra team. Nyckelpersonerna verkar många gånger 

upptagna i andra team än sitt eget och får ofta frågor och funderingar kring flöden, 

arbetsgång och termer i systemet.  

Många av de som jobbat länge i Företag Xs verksamhet och alltså kan mycket om 

System Y och flödet har idag högre positioner inom företaget och därmed kommit 

bort lite från utvecklingen och utvecklingsteamen.  

Det finns en centraliserad kunskap runt några få personer som vet väldigt mycket 

om System Ys flöde. Man kan relatera till hur de flesta delarna i System Y 

används praktiskt och genom att ha den helhetsbilden kan man skilja på olika 

termer som för andra kan uppfattas som samma begrepp.  

Det finns ytterligare en nyans av den centraliserade kunskapen. Det är att många 

kan extremt mycket inom en viss del av System Y. Detta kan bero på ett de är 

duktiga inom det språk som används för just den delen. En annan orsak till detta 

är att tidigare innan man började arbeta i team var en person i princip specialist på 

en eller flera programdelar av System Y. 

 

4.6 Termer 

De centrala begreppen och deras termer används dagligen inom verksamheten i 

kommunikation, både internt på Företag X mellan personalen och externt mellan 

Företag Xs personal och kunder. I många av fallen finns flera termer som används 

för samma fenomen och samma term som används för olika fenomen. Det gäller 

både för kommunikationen internt och när man kommunicerar med kunder. Vid 

kommunikation med kunder gäller det för personalen på Företag X att hela tiden 

försöka tolka och sätta termer i sammanhang för att inga missuppfattningar ska 

ske då kunderna ofta använder en lite annorlunda terminologi än personalen på 

Företag X. De fenomen som har fler termer knutna till sig kan ses i tabell 1 nedan.   

Centralt begrepp Termer som används till begreppet 
Remiss Remiss, beställning, remissbeställning 



 

Beställning Beställning, analys 

Analys Analysbeställning, beställning, analys 

Odling Mikrobiologisk analys, odlingsbeställning, odling, 
beställning  

Provrör Provrör, primärrör, rör, prov, provkärl 

Prov Prov, rör, provmaterial 

Mikrobiologiskt media Platta, prov, media 

Resultat Resultatomgång, omgång, fynd, resultat, 
analysresultat, undersökningsresultat 

Tabell 1: Termer i kommunikation 



 

5 Resultat 
 
Här presenteras resultat av vårt praktiska arbete hos Företag X. Resultatet av 

förändringsanalysen tas upp och därefter presenteras det nya designförslag som vi 

tagit fram. Kapitlet avslutas med att vi konsekvensanalyserar det nya 

designförslaget i tre steg. 

 

5.1 Förändringsanalys 

Här presenteras vilka problem, mål och styrkor som identifierades i verksamheten 

som har med databaserna att göra 

5.1.1 Problemanalys 

Problemanalysen är uppdelad i två delar. Den ena delen är inriktad mot utveckling 

av System Y med fokus på databaserna och den andra delen är inriktad på 

problem kring drift. Vi ville visa att databasens design resulterar i problem i båda 

situationerna, därför återkommer vissa problem i båda problemanalyserna. Se 

bilaga 4 och 5, Problemgraf, System Ys databaser i utveckling, och Problemgraf, 

System Ys databaser i drift för en bild av problemsamband. 

Problem vid utveckling 

Under intervjuer har det framgått av att det finns problem med fysiskt skilda 

databaser. Ett av de problemen som uppstår är att konfigurationsdata bara finns 

lagrade i produktionsdatabasen. Konfigurationsdata kan till exempel vara 

inställningar för hur systemet ska fungera.  Då konfigurationsdata bara finns i 

PDB måste det replikeras för att det ska bli möjligt att jobba med HDB. Fysiskt 

skilda databaser gör även att man måste sätta upp kommunikationen mellan dem. 

Båda tidigare beskrivna problem upplevs som ett extra arbete.  

System Ys databaser är i nuläget alltid konceptuellt skilda, vilket även det leder 

till problem. Anledningen till problemen är att vid implementering i PDB 

(exempelvis en ny tabell) måste matchande del också implementeras i HDB. 

Modellering måste alltså göras två gånger då den görs i ett separat program innan 

implementering samt att dubbla scriptbibliotek och synonymbibliotek måste 

implementeras. Dessa problem upplevs som ett extra arbete i jämförelse mot att 

bara ha en databas.  



 

Förutom problem med konceptuella och fysiskt skilda databaser upplevs att den 

utvecklingsplattform som används inte stödjer utvecklarna så bra. Bakomliggande 

orsaker till problemet är att det finns många utvecklingsmiljöer och språk som 

används vid utvecklandet av systemet samt att databasmodellen är svår att förstå. 

Vissa av språken är också föråldrade och det är bara några få ur personalen som 

kan de. Då utvecklingsplattformen inte stödjer utvecklarna tillräckligt leder det till 

att det upplevs svårt att kontrollera att inga fel uppstår i databaserna och 

programmen, samt en centraliserad kunskap inom företaget runt de personer som 

kan de föråldrade språken. Det i sin tur leder till att tid som borde läggas på 

nyutveckling istället får läggas på att rätta de fel som uppstår och att de ur 

personalen som kan de föråldrade språken får dra hela den bördan själva. 

Vid intervjuer och studier av systemdokumentation har det framgått att System Ys 

databaser inte är normaliserade. De onormaliserade databaserna upplevs svåra att 

jobba med och mot vid utveckling av System Y och det upplevs också svårt att 

bygga ut systemet. Det leder till att nödlösningar arbetas fram vid utbyggnad av 

systemet, som till exempel att tabeller växer på bredden (nya attribut läggs till 

objekt) eller att verksamhetskritiska funktioner och objekt blir dåligt eller fel 

modellerade. Inom System Y har de onormaliserade databaserna bidragit till att 

historiska resultat och ekonomiska underlag lagras i samma tabell. Dessa 

konsekvenser leder till en otydlig databasmodell. Till den onormaliserade 

databasmodellen kan även redundans härledas, som till exempel vid aktivering av 

en remiss då det skapas en kopia. Ett annat problem som kan härleds till 

redundansen är att en remiss som är krediterad bara skiljer sig från en aktiv remiss 

i en kolumn. Det gör det svårt att se skillnad på en aktiv och en deaktiverad remiss 

och utvecklarna måste tänka på den lilla skillnaden när de skriver kod och arbetar 

mot HDB. Den otydliga databasen leder till en centraliserad kunskap till de få 

personer som utvecklar/utvecklat den. 

Ett problem som har identifierats inom verksamheten är den allmänna 

begreppsförvirringen. Den kan bland annat härledas utifrån problemet att 

verksamhetskritiska funktioner blir dåligt modellerade. Dessa benämnas med 

andra namn än de rätta. En annan bidragande faktor till begreppsförvirring är att 

det inte finns någon gemensam begreppskatalog. Begreppsförvirring leder i sin tur 

till problem som att blir det svårt att kommunicera internt eller att 

inlärningströskeln för systemet blir hög.  



 

Begreppsförvirring, en hög inlärningströskel samt att utvecklingsplattformen inte 

stödjer utvecklarna tillräckligt kan knytas till problemet med centraliserad 

kunskap. Att Företag X dessutom har många nyanställda bidrar också till 

problemet med centraliserad kunskap. Både centraliserad kunskap och 

kommunikationsproblem leder till att utvecklingen tar längre tid än den borde. 

Den centraliserade kunskapen skapar ett beroende av vissa individer samtidigt 

som det lägger en extra börda på dem. 

Att utvecklingen tar lång tid leder till ökade utvecklingskostnader samt fördröjda 

leveranser. Fördröjda leveranser leder till missnöjda kunder. Missnöjda kunder 

uppstår även då problem med nya versioner uppenbarar sig. Problemet med nya 

versioner som innehåller buggar har sin grund i att utvecklingsplattformen inte 

stödjer systemutvecklarna fullt ut. Då utvecklarna inte får tillräckligt med stöd av 

utvecklingsplattformen finns det risk att förändringar som görs i ena databasen 

glöms av att göras i den andra databasen. Höga utvecklingskostnader och 

missnöjda kunder ger i slutändan en sämre lönsamhet än vad som är möjligt.  

Problem vid drift 

De konceptuellt skilda databaserna framkallar problem vid drift av System Y. Ett 

av problemen uppstår då man vill göra en ändring på en kumulerad remiss, det vill 

säga en remissaktivering. Remissen måste då flyttas från HDB till PDB, plus att 

aktiveringen skapar en kopia. Ett likande problem med kopior uppstår även vid 

kreditering av en faktura. Gemensamt för dessa problem är att de skapar 

redundans i HDB.  

Ett annat problem som finns är att det inte satts någon tidsbegränsning för hur 

länge det är relevant att lagra historiska resultat och remisser. Det betyder att all 

data som lagras i HDB kommer ligga kvar för evigt. Det leder till att kunder som 

kört systemet länge får problem med stora datamängder i HDB.  

I och med de konceptuellt skilda databaserna ligger aktiva och historiska remisser 

i två olika databaser. När en sökning på en patients alla remisser och resultat ska 

göras betyder det att programmet Sök måste ställa frågor mot två databaser vilket 

leder till långa svarstider i programmet. Långa svarstider kan härledas från 

tidigare beskrivna problemet med stora datamängder. Stora datamängder kan även 

leda till låsningar i systemet (timeouts).  Problem med långa svarstider och 

låsningar i systemet gör att kunderna blir missnöjda och upplever systemet som 

segt.  



 

Det finns många parametrar och regler som måste ställas in, för när en kumulering 

får göras. Det har hänt att användare har fel konfiguration inställd och det leder 

till att remisser inte kumuleras när användare vill, samt att användarna inte förstår 

varför det inte går att flytta dem. För att hjälpa användarna att hitta felet går det åt 

mycket tid till supportarbete på Företag X, vilket i sin tur kostar mycket pengar. 

Att remisserna inte går kumulera betyder att de kommer ligga kvar i 

produktionsdatabasen. Det kan då bli problem med stora datamängder och i sin tur 

sega ner produktionssystemet. När en remiss inte går att kumulera resulterar det i 

problemet att remissen inte går att fakturera.  

5.1.2 Målanalys  

Dessa mål anser vi att man borde sträva efter att uppnå i verksamheten. Utav de 

mål som vi har identifierat (se bilaga 6, Målgraf, utveckling databas eller figur 15 

nedan för en förenklad graf) kan många härledas till att System Ys databaser 

måste normaliseras och integreras för att öka verksamhetens lönsamhet.  

För att uppnå huvudmålet med en ökad lönsamhet bör delmålen formuleras. 

Delmålen ska styra verksamheten mot huvudmålet. Två av dessa delmål är 

effektivare utvecklingsarbete och nöjda kunder. Dessa två mål anser vi är centrala 

för att uppnå huvudmålet. Effektivare utvecklingsarbete gör att man kan utveckla 

saker snabbare och nöjda kunder leder till att kunderna behåller systemet och 

köper nya versioner.  

Ett annat delmål att sträva mot är mindre supportarbete. Supportarbete tar idag 

upp mycket av utvecklarnas tid då de måste leta och rätta till fel. Mycket 

supportarbete innebär underförstått att kunderna inte är nöjda. Därför anser vi att 

delmålet, mindre supportarbete är viktigt på flera sätt.  

I problemanalysen beskrev vi tidigare problemet med centraliserad kunskap bland 

Företag Xs personal. Att motverka den centraliserade kunskapen är ett viktigt 

delmål. Mindre centraliserad kunskap kan främst sammankopplas med delmålet 

med effektivare utvecklingsarbete då det bidrar till att utvecklarna får en bredare 

kunskap.  

Ett av de delmål som Företag X varit tydliga att uttala sig om är att slippa jobba 

mot två databaser. Genom att slippa en av databaserna skulle delmålet med 

mindre merarbete uppfyllas och i slutändan bidra till effektivare 

utvecklingsarbete. 



 

Ett av de delmålen som kanske mest lägger grunden för övriga delmål är att sträva 

efter en normaliserad databasdesign. Jobbar man efter att normalisera databasen 

lägger man grunden för många andra delmål som i sin tur bidrar till att man når 

huvudmålet. Två av dessa mål är tydligare struktur på systemet samt 

gemensamma verksamhetsbegrepp. Via dem blir det lättare att förstå systemet 

som i sin tur också leder till mindre centraliserad kunskap bland personal. 

 

Figur 15: Förenklad målgraf 
 

5.1.3 Styrkeanalys 

Vid intervjuerna som genomfördes identifierades ett antal styrkor i verksamheten 

och systemet (Se bilaga 7, Styrkegraf, databaser System Y). En av dessa styrkor är 

att en acceptans till System Ys systemarkitektur finns bland de anställda. De är 

vana att jobba på det nuvarande sättet. Vad vi hört har alla 

laboratorieinformationssystem en liknande logisk delning av databaserna. Det 

som är bra med arkitekturen är att det finns en logisk uppdelning av aktiva och 



 

inaktiva remisser samt att HDB endast används för ekonomi och historiska 

resultat. Styrkor som att ekonomi är skiljd från produktion gör det enklare att 

hålla reda på vilka remisser som kan faktureras.  

Den logiska uppdelningen ger också fördelar som att det blir en relativt liten 

mängd data i PDB. Detta leder till en snabbare produktionsdatabas i jämförelse 

om all data som System Y producerar skulle sparas i produktionsdatabasen.  

5.1.4 Förändringsbehov 

Utifrån de problem och mål som vi identifierat i de tidigare analyserna gjordes en 

behovsanalys där åtta förändringsbehov togs fram som vi tror skulle innebära att 

arbetet inom verksamheten skulle underlättas. I det här skedet fokuserades mest 

på behovet och vilka problem det skulle lösa och inte så mycket på hur behovet på 

ett praktiskt sätt skulle lösas. Förändringsbehoven nedan är listade i 

prioritetsordning. 

 

1. Fasa ut den Historiska databasen och integrera den i 

produktionsdatabasen 

För att kunna komma till rätta med det dubbelarbete som Företag X upplever som 

ett tidskrävande problem måste databaserna integreras med varandra. Om de 

integreras så kommer man samtidigt till rätta med de problem som orsakades av 

att databaserna ibland också är fysiskt skilda. Den här åtgärden skulle ta bort 

problem som har med replikering att göra, att vid nyutveckling behöva 

implementera matchande delar och även arbetet med att sätta upp kommunikation 

mellan fysiskt skilda databaser. Detta skulle troligtvis leda till att utvecklingen 

skulle gå snabbare eftersom stegen blir färre och systemdelar som måste förändras 

också blir färre. Det skulle antagligen även leda till att fel vid utveckling skulle 

uppstå mindre ofta. Denna åtgärd skulle också bidra med att redundansen skulle 

minska i systemet då det idag finns mycket data som är lagrad både i PDB och 

också i HDB. Det är konfigurationsdata och annat som behövs när databaserna är 

delade.  

En integrering av databaserna skulle leda till att den ekonomiska biten som 

System Y nu har stöd för i HDB måste hanteras i PDB. Detta skulle med fördel 

modelleras om med ett handlingsorienterat synsätt för att ge fullt stöd åt 

verksamhetens handlingar. De handlingarna har vi kartlagt i kapitel 4.3. Med det 

synsättet kommer vi behöva skilja på remisser och deras resultat och det som 



 

faktiskt ligger till grund för ekonomiska handlingar. Alla beställningar ligger som 

sagt inte till grund för debitering. Om de delarna normaliserades skulle problemet 

med att databasen skapar redundans lösas. I och med normaliseringen skulle även 

problemet med att ekonomi och historiska remisser lagras tillsammans lösas. 

 

2. Att utreda hur länge det är intressant att spara historiska remisser 

och resultat i System Y  

I dagsläget finns ingen tidsgräns för hur länge en avslutad så kallad historisk 

remiss sparas i System Y. Detta leder till att de kunder som använt systemet länge 

får väldigt stora datamängder i den Historiska databasen. Om de två databaserna 

ska integreras borde en utredning göras för att fastställa hur gamla remisser och 

resultat kunderna tycker det är intressant att kunna se i systemet. Genom att 

fastställa en tidsgräns kan mängden data i den nya integrerade databasen kunna 

hållas på en relativt jämn och rimlig nivå. 

 

3. Definiera gemensamma verksamhetsbegrepp i en begreppskatalog 

och utbilda personal i dessa begrepp.  

För att kunna kommunicera effektivt behövs ett gemensamt verksamhetsspråk 

arbetas fram. Detta görs förslagsvis i en begreppskatalog där noga utredda 

begrepp och termer är definierade. Utredningen borde göras tillsammans med 

personalen och även med användarna för att täcka in olika språkbruk och begrepp. 

När begreppen är definierade med tillhörande termer är det viktigt att alla i 

personalen får ta del av dessa och får en förståelse för vikten av att vara tydlig i 

sitt språk för att inte missuppfattningar ska uppstå vid kommunikation. Någon 

form av utbildning borde alltså ske.  Det är också viktigt att uppdatera 

begreppskatalogen efter hand som nya begrepp kommer in i verksamheten. 

I och med att begrepp skulle bli klargjorde skulle de bli lättare att förstå 

verksamheten och att arbeta i den. Systemet och den kontext det existerar är 

komplext. Vår uppfattning är att man måste förstå systemets byggdelar innan man 

kan förstå hela systemet. Om förståelsen för systemet och miljön skulle bli 

bredare skulle den centraliserade kunskapen kunna minskas och därmed skulle 

utvecklingsarbetet bli effektivare.  

 



 

4. Normalisera databasen för att få bort redundans, göra systemet 

utbyggbart och tydligare så att det är lättare att utveckla mot  

Att normalisera de delar av systemet som är onormaliserade skulle skapa ett 

tydligare system som skulle vara lättare att bygga ut, underhålla och förvalta. I 

och med att modellen normaliseras så skulle den centraliserade kunskapen runt 

databasen kunna minskas. Det skulle också antagligen bli lättare att utveckla mot 

den.  

Ju längre Företag X väntar med att utföra denna åtgärd, desto större kommer 

konsekvenserna bli för omstruktureringen då systemet hela tiden växer omkring 

databaserna. 

4. Se till så att konsistenta begrepp finns genom systemets alla delar, 

dessa bör vara samma som man definierat i begreppskatalogen 

I och med att man har definierat begrepp och termer borde man se till så att dessa 

termer används för att beskriva samma fenomen igenom systemets delar. Finns 

olika termer och benämningar för samma begrepp i systemet bidrar det till 

förvirring hos både utvecklare och användare. Det är även viktigt att 

dokumentationen av systemet och verksamheten är uppdaterad med rätt språk. 

Med den här åtgärden skulle systemet bli lättare att förstå för utvecklare och 

därigenom minska kunskapscentraliseringen kring systemet. Nyanställda skulle ha 

lättare att komma in i verksamheten då inlärningströskeln antagligen skulle bli 

lägre. Användare skulle också uppfatta systemet som tydligare och mer lättanvänt 

om konsistenta termer användes. 

 

6. Utveckla funktionalitet för verksamhetskritiska funktioner 

När databasen är normaliserad kan önskvärd funktionalitet lättare implementeras 

eftersom databasen då stödjer verksamheten och är anpassad efter dess funktioner 

och handlingar. Att modellera funktionalitet för att kunna ta betalt för provtagning 

är en av de viktiga funktioner som saknas i dagens modell.  

 

7. Fasa ut SQL Windows till förmån för .Net 

SQL Windows är ett gammalt programmeringsspråk som har relativt liten 

utbredning idag. Det är därför svårt att hitta information och utvecklingshjälp då 

antalet användare av språket är få.  



 

Dessutom kan inte många ur Företag Xs personal språket vilket leder till en 

centraliserad kunskap runt de få som kan det. Ett nyare ramverk som .Net har flera 

ur personalen kunskaper inom, det har fler användare och alltså en större 

utvecklingscommunity vilket gör det lättare att hitta hjälp när problem uppstår. 

Denna åtgärd skulle leda till att utvecklingsbördan skulle kunna delas av flera 

utvecklare och därmed effektivisera arbetet. En annan positiv effekt är att 

säkerheten för företaget skulle öka i och med att utvecklingen kan hanteras av 

flera personer, för vad skulle hända om de som kan språket skulle bli sjuka eller 

av annan anledning behöva ta ledigt? Den här åtgärden är i linje med målet att få 

bort den centraliserade kunskapen som finns inom företaget. 

 

 

8. Göra systemet mer handlingsbart i avseendet att ge tydlig feedback 

vid ekonomikörningar 

När kunder har försökt kumulera remisser har de ibland upplevt problem. 

Remisser de försökt flytta från PDB till HDB har inte gått att flytta. Flytta 

remisser kommer inte behövas i och med det nya designförslaget men en handling 

då färdigbehandlade remisser identifieras och en kontroll görs om remissen ligger 

till grund för fakturering kommer behövas. Vid det steget är det då viktigt att 

användaren får information om varför det eventuellt inte gått att köra remisser i 

ekonomikörningen. Annars är det lätt hänt att användaren drar slutsatsen att något 

i systemet är fel. Med en tydligare feedback skulle användarnas förståelse öka för 

systemet och därmed skulle problemen kunna undvikas. Mindre av Företag Xs tid 

skulle behöva läggas på support och därmed skulle mer tid kunna läggas på 

utveckling. 

 

5.2 Designförslag 

För att komma till rätta med många av de problem som identifierats inom 

verksamheten borde en integrering av databaserna ske enligt förändringsbehov 1, 

som kan ses i föregående kapitel 5.1.4. Vi har bekräftat att det förändringsbehovet 

är nödvändigt genom utförandet av förändringsanalysen. Konsekvensanalysen (se 

kapitel 5.3 nedan) identifierar vilka effekter förändringen kommer få för System 

Y. 



 

Vid integrering av databaserna vill Företag X behålla den funktionalitet och 

möjliggöra de handlingar som fanns utvecklade i System Y innan integrationen. 

Det måste alltså gå att hantera ekonomi i den meningen att det ska kunna gå att 

skapa ett fakturaunderlag som är av antingen debiterings- eller krediteringstyp, 

kunna se om fakturering gjorts och även om ändringar på remisser gjorts. Det är 

runt dessa tre handlingar som vi skapat designförslaget. 

En annan aspekt vi tagit hänsyn till i modellen är spårbarhet då det är väldigt 

viktigt för Företag Xs kunder. Det går därför att se när en handling utförts och 

vem den utförts av. En funktion som modellen skulle ha stöd för var att remisser 

som är färdigbehandlade ska kunna döljas i produktionsprogrammen. Den 

funktionen kan uppfyllas genom att färdigbehandlade remisser kollas i 

ekonomikörningarna och därefter döljs. 

En remiss ändring (Changed_request) sker då något påverkar det aktuella priset 

på en remiss(se kap 4.3.3 för med info). Handlingen skapande av faktura underlag 

(Derive_invoice_data) sker då remissen är färdig i produktion och redo för att 

kolla om den ska ligga tillgrund för fakturering. Det här är vad vi tidigare kallat 

en ekonomikörning. En fakturering (Invoicing) sker oftast en gång i månaden hos 

kunden och tar ett debetfakturaunderlag (Invoice_data) eller ett 

kreditfakturaunderlag (Credit_invoice_data) och skapar en faktura (Invoice) eller 

en kreditfaktura (Credit_invoice). 

I den tidigare modellen var det logiken runt förändringar av remisser som skapade 

redundans i databasen. Vårt mål var att skapa ett nytt schema som är i tredje 

normalformen och därmed inte skapar någon redundans. Målet var också att skilja 

på en remiss och fakturaunderlag. Dessa åtgärder gör att databasmodellen blivit 

tydligare. 

Under modelleringen har vi gjort medvetna val utifrån den teori om optimering, 

databasmodellering och val av primärnycklar som studerats.  

Vi har tänkt på val av namn för handlingar och tabeller. Företag X håller på att 

konvertera databasen till engelska så namngivningen av både tabeller och attribut 

har skett på engelska.  Den nya modellen ”hängs på” den befintliga 

databasmodellen via tabellen Remiss (blåmarkerad). Se modell nedan i figur 16. 

 



 

 

Figur 16: Ny ekonomisk modell 
 

5.3 Konsekvensanalys 

I denna punkt presenteras de data vi samlat in under konsekvensanalysen. Här 

redogör vi för vilka delar av System Y som kommer påverkas av det nya 

designförslaget och hur stor påverkan blir. Vi analyserar också hur stor mängd 

data de två databaserna hos fyra systemanvändare håller. Vi utreder också vilka 

optimeringsmöjligheter som kan tänkas finns för databaserna och vissa av 

programmen som arbetar mot dem. 

5.3.1 Programanalys 

I programanalysen undersöker vi vilka program som berörs vid en utfasning av 

HDB och hur stor påverkan de får. Nedan visas resultatet av undersökningen:  

Program 
Tillhörighet i  
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Export till KPP  Batch 2 5 10 



 

Kumulering Batch 4 5 20 
Importera patientdata Batch 3 5 15 

Fakturaunderlag Batch 2 5 10 

Svar Batch 5 4 20 

Uppdatera – 
patienttabell 

Batch 1 1 1 

Smittskyddsexport Batch 4 3 12 

Provhantering Preanalys 5 1 5 

Loggsökning - Remiss Produktion 1 3 3 

Tekniskbedömning Produktion 5 3 15 

Odling Produktion 5 1 5 

Medicinsk bedömning 
– Analys 

Produktion 4 2 8 

Medicinsk bedömning 
– Remiss 

Produktion 4 2 8 

Medicinsk bedömning 
– Läkemedel 

Produktion 4 1 4 

Parallellsätt Produktion 2 4 8 

Fakturakontroll Postanalys 2 4 8 

Sök Postanalys 5 5 25 

Remissaktivering Postanalys 1 5 5 

Biobank Postanalys 3 2 6 

Biobank för studier Postanalys 3 2 6 

Lagerlista Postanalys 4 3 12 

Smittskyddsrapporter Postanalys 5 3 15 

Återskapa svar Postanalys 4 3 12 

Dagligkontroll Kvalitetskontroll 3 1 3 

Långtidskontroll Kvalitetskontroll 3 1 3 

Rapporter EARSS Rapporter-etiketter 3 5 15 

Rapporter - 
Egendefinierade 

Rapporter-etiketter 4 5 20 

Rapporter Ekonomi Rapporter-etiketter 4 5 20 

Rapporter Rondlista Rapporter-etiketter 4 3 12 

Rapporter - Speciella Rapporter-etiketter 2 5 10 

Rapporter statistik Rapporter-etiketter 3 4 12 

Summarisk 
smittskyddsrapport 

Rapporter-etiketter 4 4 16 

Resultattexter Tabeller/ 
administration 

2 1 2 

Fyndtexter Tabeller/ 
administration 

2 1 2 

Tabell 2: Programanalys 
 



 

Påverkningsprodukten hamnar som vi ser i ett intervall mellan 1-25. Beroende på 

vart i intervallet påverkan hamnar, kan vi klassificera påverkan som liten, medel 

eller stor.  

Skalan är utformad enligt följande: 

 liten påverkan (1-8) 

 medel påverkan (9-16) 

 stor påverkan (17-25) 

Vad man kan se utifrån denna sammanställning är att bara fem program får stor 

påverkan vid en utfasning av HDB. De program som enligt personalen kommer få 

störst påverkan är Kumulering, Sök, Svar och två rapportprogram. Kumulering 

kommer så klart påverkas mycket eftersom det är det programmet som i dagsläget 

flyttar färdigbehandlade remisser till HDB. Det steget skulle inte behövas i och 

med det nya designförslaget.  

Programmet Sök tror personalen kommer påverkas mest. Med programmet kan 

man söka på alla remisser i systemet. Alltså även de som är färdigbehandlade och 

i dagsläget ligger i HDB.  

Överlag kan vi se att de program som tillhör Batch i System Y kommer påverkas 

mycket. Ett annat block som kommer påverkas mycket är rapportblocket då den 

bygger statistik och ekonomirapporter utifrån de data som finns i HDB. 

De program som ligger under postanalys får relativt liten påverkan förutom just 

Sök medan kvalitetskontrollblocket påverkas i väldigt liten utsträckning. 

5.3.2 Datamängdanalys 

Vid utförandet av datamängdsanalys har vi avidentifierat användarna av System Y 

på deras egen begäran. De data vi har samlat in är antal remisser och beställningar 

System Y hanterar hos kunderna under ett år. Samt hur många aktiva remisser och 

beställningar som finns i databaserna vid en given tidpunkt. 

Nedan följer resultatet av datamängdsanalysen: 

Systemanvändare 1 
Datamängdsanalys HDB   Antal 
Historiska remisser 163372 
Deaktiverade remisser  41 
Historiska beställningar 882986 
Deaktiverade beställningar 319 
Krediterade beställningar 48 



 

Datamängdsanalys PDB  Antal 
Aktiva remisser i produktion 621 
Aktiva beställningar i produktion 3529 

Tabell 3: Datamängder systemanvändare 1 
 

Systemanvändare 2 
Datamängdsanalys HDB  Antal 
Historiska remisser 714607 
Deaktiverade remisser  1259 
Historiska beställningar 5190883 
Deaktiverade beställningar 9895 
Krediterade beställningar 1660 
Datamängdsanalys PDB  Antal 
Aktiva remisser i produktion 79633 
Aktiva beställningar i produktion 520415 

Tabell 4: Datamängder systemanvändare 2 
 

Systemanvändare 3 
Datamängdsanalys HDB  Antal 
Historiska remisser 304129 
Deaktiverade remisser  33 
Historiska beställningar 2351467 
Deaktiverade beställningar 329 
Krediterade beställningar 0 
Datamängdsanalys PDB  Antal 
Aktiva remisser i produktion 409828 
Aktiva beställningar i produktion 4480881 

Tabell 5: Datamängder systemanvändare 3 
  

Systemanvändare 4  
Datamängdsanalys HDB  Antal 
Historiska remisser 1605446 
Deaktiverade remisser  170312 
Historiska beställningar 17051755 
Deaktiverade beställningar 1636103 
Krediterade beställningar 499840 
Datamängdsanalys PDB  Antal 
Aktiva remisser i produktion 19135 
Aktiva beställningar i produktion 256226 

Tabell 6: Datamängder systemanvändare 4 

 

Utifrån resultatet i tabellerna ovan kan vi urskilja att det är en stor variation i 

mängden data som finns aktiv i PDB hos de olika användarna. Jämför vi 

systemanvändare ett med systemanvändare tre, har vi en skillnad på ca 410 000 

remisser. Utifrån de data vi samlat in kan vi också se att systemanvändare tre hade 

flest antal remisser i produktion (ca 410 000). Genom att undersöka mängden 



 

aktiv data i PDB får vi en fingervisning om hur stora datamängder PDB kan 

innehålla hos en systemanvändare. Tittar vi på antalet remisser och beställningar 

som lagrats i HDB under ett år, kan vi se att systemanvändare fyra har flest 

remisser och beställningar, och systemanvändare ett har minst.  

Under examensarbetets gång har vi vid ett antal tillfällen fått uppfattningen att 

mängden redundant data i HDB skulle vara ett problem. Redundant data i HDB 

utgörs bland annat av deaktiverade remisser och deaktiverade beställningar. 

Deaktiverade beställningar består delvis av krediterade beställningar. Tar vi 

systemanvändare ett som ett exempel är 48 stycken beställningar krediterade utav 

319 deaktiverade. Den resterande delen är dem som har ändrats utan att priset har 

påverkats, det vill säga en kreditering behövdes aldrig göras. Vid analys av 

redundant data i HDB kunde vi se att tre av fyra systemanvändare hade en mycket 

lite andel redundant data (mindre än 0,5 %). Den fjärde systemanvändaren var 

dock avvikande jämfört med de tre första då den hade en redundans som uppgick 

till cirka 10 %. 

 

Optimeringsanalys 

En översiktlig optimeringsanalys utfördes och den första delen av denna analys 

var att identifiera om några generella mönster som används i SQL-frågorna som 

skulle kunna vara orsak till de ibland långa svarstiderna i System Y. Två stycken 

mönster identifierades vid undersökningen av programmet Sök.  

 Vid SELECT-satser mot databasen används vid väldigt många tillfällen 

aggregatfunktionen DISTINCT. 

 IN-operatorn används uteslutande i de frågor som ställs mot databasen.  

Den andra delen i optimeringsanalysen innebar att se över de index som fanns 

definierade till olika kolumner i de tabeller vi undersökte. Många av de tabeller vi 

undersökt i den här punkten är de som kommer hålla de största datamängderna i 

hela systemet efter implementering av det nya designförslaget. Vad vi kunde se 

vid vår analys så hade alla tabeller ett klustrat index på primärnyckeln, precis 

enligt rekommendationerna från Microsoft.  

Problemet är snarare primärnyckelns utformning. Enligt teorin ska det klustrade 

indexet vara satt på en primärnyckel med så få kolumner som möjligt och 

dessutom ska helst primärnyckeln vara av numerisk typ. Det är endast tabellerna 

Remiss och Prov som uppfyller dessa kriterier för en bra primärnyckel med 



 

tillhörande klustrat index. Andra tabeller vi undersökte som har en enkel 

primärnyckel bestående av en kolumn var Ana och Profil. Deras primärnycklar 

var dock inte av numerisk typ utan istället av typen varchar. 

De andra tabellerna vi undersökte som var Bestall, Odling, Investigation_order, 

Investigation_referral, Investigation_sample, Omgang, Finding och Svar hade 

alla komposita primärnycklar vilket inte är något man rekommenderar från 

Microsoft.   

 



 

6 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel kommer vi att presentera våra slutsatser och vad vi kommit fram till 

under den här studien. Vi kommer sedan diskutera resultatet av examensarbetet 

där vi redogör för våra egna reflektioner och intryck. 

 

6.1 Slutsats 

Vårt syfte med studien var att undersöka och beskriva vilka praktiska effekter 

begreppsförvirring får för en databasmodells konceptuella design.  

Att inte ha rätt uppfattning om vilka begrepp eller rätt definition av de begrepp 

som finns inom en verksamhet, kan vid databasmodellering leda till en 

onormaliserad och dåligt modellerad databas. Att inte uppdatera och utveckla 

databasen i takt med verksamheten och systemet ger även det en missvisande och 

onormaliserad modell. Effekterna av en onormaliserad databasmodell kan bli 

följande; 

 

 Flera objekt kan vara modellerade tillsammans och vissa inte alls. 

Konsekvensen av detta blir en otydlig databasmodell. Den beskriver inte 

hur verksamheten fungerar eller alla objekt den innehåller.  

En otydlig databasmodell kan leda till en centraliserad kunskap kring de 

personer som varit med att utveckla/utvecklar databasen. Är företaget litet 

och där de flesta varit med i utvecklandet av databasen kan det fungera 

med en otydlig modell. När ett företag expanderar och andra som inte varit 

med att utveckla databasen kommer in i verksamheten blir det svårt för 

dessa att förstå och jobba mot databasen. Den genomsnittliga 

produktiviteten och utvecklingstakten kan då sjunka på företaget.  

 Den otydliga modellen med flera objekt modellerade tillsammans kan leda 

till att skilda objekt ses som samma objekt. De är hybrider av flera olika 

objekt. Detta leder till att dessa benämns tillsammans och i vissa fall som 

synonymer vilket bygger på begreppsförvirringen inom organisationen 

ytterligare. Det kan göra det svårt att kommunicera om databasen och även 

att kommunicera allmänt om objekt och handlingar i verksamheten. 

 En onormaliserad databas är svår att bygga ut vilket gör det svårt att 

utveckla systemet. Om inte databasmodellen ligger i fas med 

verksamheten blir det svårare och svårare bygga ut databasen ju längre 



 

tiden går. Eftersom den är svår att bygga ut, arbetas konstlade lösningar 

fram då inga andra går att implementera. När sedan systemet ska byggas ut 

ytterligare blir det svårare och svårare för varje gång. Komplexiteten ökar 

för varje utbyggnad och det bildas en ond spiral. 

 

Lösningen på alla ovanstående problem är en normaliserad databas. Grunden till 

en normaliserad databas är begreppsmodellering, där man modellerar meningen 

av data utifrån verksamhetens perspektiv. Görs inte det på rätt sätt är risken stor 

att datamodellen blir otillräcklig i syftet att stödja organisationen och svår att 

bygga ut. I en onormaliserad databasmodell är det svårt att se hur verksamheten 

ser ut och fungerar och därigenom svårt att se hur modellen fungerar. Om det 

uppenbarar sig att modellen inte stödjer verksamheten är våra ledord att göra om 

och göra rätt direkt, eller åtminstone så snabbt som möjligt. Systemets och 

verksamhetens utveckling och databasens utveckling måste gå hand i hand. Ju 

längre man väntar och ju större informationssystemet runt databasen växer sig, 

desto större kommer konsekvenserna vid en förändring av databasen att bli. 

 

6.2 Diskussion 

I det här kapitlet kommer vi diskutera resultatet av examensarbetet i några olika 

punkter. 

6.2.1 Förändringsanalys 

Under förändringsanalysen kunde vi identifiera en hel del problem och mål i 

verksamheten. Utifrån dem formulerades ett antal förändringsbehov. Ett av de 

förändringsbehov som enligt oss är av högsta prioritet är som sagt att fasa ut HDB 

och integrera den med PDB. Anledningen är att vid integration av de två 

databaserna blir det möjligt att lösa många av de problem som identifierats i 

förändringsanalysen. Ett av de mer centrala problemen som då går att lösa är allt 

dubbelarbete som förekommer.  

Redundansen i systemet skulle också minskas då många av de tabeller som ligger 

i HDB har exakt samma data lagrad som dem som ligger i PDB. Dessa skulle nu 

bara behöva lagras på ett ställe vilket är en fördel. 

Några av de följdeffekter som en utfasning av HDB får är att PDB numera måste 

hantera de ekonomiska handlingar som System Y innan hade stöd för i HDB. 

Eftersom den ekonomiska delen i HDB skapade redundans och var dåligt 



 

modellerad, ger utfasningen nu möjligheten att rätta till dessa problem med det 

nya designförslaget.  

En annan följdeffekt av utfasning är att datamängderna i PDB skulle öka, viket 

förr eller senare kommer ge en negativ konsekvens för prestandan beroende på 

datamängderna kunderna producerar. Ökade datamängder i PDB gör det intressant 

att diskutera förändringsbehov två, som är att utreda hur länge det är intressant att 

spara historiska remisser och resultat i System Y. När blir ett resultat så gammalt 

att det blir ointressant och därmed onödigt att spara i databasen? Kanske finns 

lösningen i ett externt datalager där helt färdiga remisser som aldrig behöver 

ändras kan lagras. Där kan man då söka de enstaka gångerna ett så gammalt 

resultat skulle vara intressant.  

Förutom databasrelaterade problem identifierade vi även under 

förändringsanalysen problem gällande gemensamma verksamhetsbegrepp. Vi har 

konstaterat att avsaknaden av en begreppskatalog är en faktor som bidrar till en 

inkonsekvent användning av termer. Det ger negativa effekter som 

kommunikationsproblem, problem för nyanställda att förstå och komma in i 

verksamhetsspråket och dessutom en centraliserad kunskap. Dessa problem kan i 

sin tur leda till att utvecklingsarbetet tar längre tid än det skulle behöva. Att 

definiera gemensamma verksamhetsbegrepp i en begreppskatalog samt utbilda 

personalen i dessa, är ett förändringsbehov som vi anser att Företag X måste ta tag 

i.  

6.2.2 Designförslaget  

Det nya designförslaget innebär att de två databaserna i System Y integreras med 

varandra. Vi modellerade med ett handlingsorienterat synsätt och tredje 

normalformens riktlinjer som grund för att modellen skulle stödja de handlingar 

som existerar i verksamheten.  

En liknande funktionalitet för att skilja på aktiva och färdigbehandlade remisser 

som fanns innan var modellen tvungen att ha stöd för. Vi löste detta genom att se 

vilka remisser som tagits med i en så kallad ekonomikörning. När de är medtagna 

i ekonomikörningen är de klara i produktion och har uppfyllt alla de krav som 

finns för en färdigbehandlad remiss. Dessa remisser kommer då finnas 

representerade i Derive_Invoice_Data_Rem och kan därigenom döljas i 

produktionsprogrammen om man vill.  



 

Spårbarhet var en annan väldigt viktigt aspekt för Företag Xs kunder och därför 

går det med modellen att identifiera vem som utfört en handling och när den 

utförts, allt enligt den spårbarhets konvention som finns i hela systemet. 

De handlingarna som modellen är modellerad runt är; 

 skapande av fakturaunderlag, 

 förändring av remiss, 

 och fakturering. 

 

Modelleringen gjordes med stöd från de teoretiska kunskaper vi inhämtat om 

optimering, databasmodellering och val av primärnycklar vilket lett fram till en 

tydlig, optimerad och funktionell modell. Vi valde surrogatnycklar som 

primärnycklar för att inga naturliga nycklar fanns och enligt oss är det bäst ur ett 

optimeringsperspektiv att ha surrogatnycklar. 

6.2.3 Konsekvensanalys 

I uppdraget från Företag X ingick det att utföra en konsekvensanalys, det vill säga 

undersöka vilka effekterna blir av ett nytt designförslag. Ingen av oss hade någon 

som helst erfarenhet av att göra en sådan analys och i början var osäkerheten stor i 

frågan om hur vi skulle gå till väga. 

Konsekvensanalysen som utfördes var uppdelad på tre analysområden, 

programanalys, datamängdsanalys och optimeringsanalys. 

Programanalys 

Vi insåg att vi var först tvungna att kartlägga vilka programdelar av System Y 

som skulle påverkas och sedan efter det försöka få någon sorts uppfattning om hur 

mycket varje programdel skulle påverkas. Eftersom vi omöjligt kunde bilda oss en 

uppfattning om hur lång tid det skulle ta att förändra ett påverkat program var det 

enda storleksmåttet vi kunde ge av påverkan förhållandet av påverkan mellan 

programmen. 

Eftersom programmen är olika stora så skulle den totala mängden kod som skulle 

behöva förändras variera mycket mellan programmen. Vi ansåg att faktorn hur 

stort och komplext programmet är skulle spela in på påverkan samt hur stor del av 

programmet som skulle behöva förändras. 

Genom att vi kombinerade dessa två faktorer fick vi en uppfattning om den totala 

påverkan programmen skulle få i förhållande till varandra. Vi tyckte det gav en 

bra och rättvis uppfattning om storleken på påverkan. 



 

Utifrån resultatet av programanalysen kunde vi dra slutsatserna att vid en 

utfasning av HDB får programblocken Batch och Rapporter-etiketter stor 

påverkan eftersom många av programmen i de blocken fick ett resultat med stor 

eller medel påverkan. Om vi också tittar på enskilda program så är Kumulering 

och Sök några av de program som påverkas mest. Kumulering påverkas eftersom 

programmet i dagsläget flyttar färdigbehandlade remisser till HDB. Det steget 

skulle inte behövas då det nya designförslaget implementerats. Istället skulle bara 

en handling där färdigbehandlade och ändrade remisser identifieras behövas och 

för dessa remisser skapas ett eventuellt fakturaunderlag. När en färdig remiss 

identifierats i den handlingen döljs den i produktionsprogrammen.  

Det var inte så många program som fick stor påverkan och eftersom detta var en 

subjektiv bedömning gjord av Företag Xs personal, drar vi slutsatsen att de inte 

tror att förändringarna kommer dra med sig allt för stora förändringsåtgärder. 

Eftersom detta är de förväntade konsekvenserna, betyder det inte att de faktiska 

framtida konsekvenserna kommer vara detsamma. Det är en dock fingervisning. 

Effekterna på programmet Sök, som kunder tidigare upplevt ha långa svarstider, 

kommer antagligen bli positiva. Den stora skillnaden efter integrationen innebär 

att sökningarna bara behöver göras mot en databas vilket borde ha positiva 

effekter för svarstiderna i programmet. 

Datamängdsanalys 

Innan utförandet av datamängdsanalysen hade vi en uppfattning om att 

redundansen av data i HDB skulle var ett problem i avseendet att det tog upp 

mycket lagringsutrymme. Då vi jämförde redundant data, det vill säga 

deaktiverade remisser och beställningar med mängden lagrad data under ett år i 

HDB, såg vi att det var en väldigt liten mängd redundans hos tre av användarna. 

Redundansen av data var under en halv procent. Dock fanns en mycket stor 

mängd redundans hos en systemanvändare, där drygt tio procent av alla remisser 

som sparats under ett år i HDB var redundanta. När en systemanvändare kommer 

upp i den kvantiteten med redundant data, kan vi bekräfta att det finns ett problem 

med lagringsutrymme hos vissa användare. Det skulle i så fall kunna påverka 

svarstiderna. Att redundansen är ett stort problem gällande kvantiteten hos vissa 

användare, gav ännu mer slagkraft till behovet att lösa problemet med att HDB 

skapar redundans. Dock är alltid redundans ett problem, även om den inte tar upp 

mycket lagringsutrymme. Utvecklarna som designar program runt en databas som 

skapar redundans måste hela tiden tänka på att dölja redundant data och bara visa 



 

den aktuella informationen för användarna. Det här är en tänkbar felkälla vid 

utveckling. 

Då vi undersökte mängden aktiv data i PDB, kunde vi konstatera stora skillnader 

bland systemanvändarna. Vi har kunnat identifiera tre olika förklaringar till 

skillnaderna.  

Då SQL frågorna ställdes mot systemanvändarens PDB, kan det ha varit kort efter 

att en kumulering genomförts. Det kan ge förklaringen till att vissa 

systemanvändare har en liten mängd data i PDB och andra inte.  

Storleken på systemanvändaren spelar också en viktig roll. Med storlek menar vi 

hur många patienter den kunden har i sitt upptagningsområde. Fler patienter bör 

leda till flera remisser och beställningar.  

En annan faktor som kan påverka resultatet är att alla systemanvändare inte har 

samtliga discipliner i sin verksamhet. Då de olika disciplinerna generera olika 

mycket data kan detta ha en avgörande faktor för resultatet. Har 

systemanvändaren bara en disciplin har de generellt mindre antal remisser än om 

de hade haft två discipliner. 

Ett av syftena med datamängdsanalysen var att se hur stora datamängder en PDB 

kunde innehålla vid ett givet tillfälle och hur mycket data som kan produceras 

under ett år. Vi kunde se att en produktionsdatabas kan innehålla upp till 400 000 

remisser samt att det kan produceras upp till 1 600 000 remisser på ett år hos de 

allra största systemanvändarna.  

Om 1 600 000 remmisser adderas till PDB varje år kan man anta att det skulle 

innebära längre svarstider för produktionsprogrammen ju längre tiden går. Det är 

fyra gånger så mycket data som vi sett att en PDB kan innehålla. Ju mer 

dataposter vi har att söka igenom desto längre tid tar sökningen generellt. Det 

gäller då att ha en bra modell att luta sig mot med effektiva nycklar och index. I 

fallet med Företag X finns inte det alla gånger, vilket antagligen är anledningen 

till att det ibland uppfattas ta lång tid redan idag för vissa sökning i databaserna.  

Programmet Sök som kunder tider upplevt ha långa svarstider kommer dock ha 

samma mängd data att söka igenom som tidigare men med den stora skillnaden att 

sökningen nu bara görs mot en databas vilket borde innebära positiva effekter för 

svarstiderna. Dock kommer en liten mängd data försvinna med det nya 

designförslaget. Då det nya designförslaget är normaliserat efter 

tredjenormalformen kan vi få bort redundant data. Att redundant data försvinner 

betyder att den totala datamängden blir mindre vid hopslagningen av databaserna. 



 

Effekterna av att redundant data försvinner kommer troligtvis bli olika beroende 

på systemanvändare då de har olika mycket redundans. 

Optimeringsanalys 

Under optimeringsanalysen undersökte vi vilka optimeringsåtgärder som redan 

fanns implementerade i databaserna. I de tabeller vi undersökte kunde vi 

konstatera att det fanns ett klustrat index på primärnyckeln, vilket också var enligt 

rekommendationerna från Microsoft. Dock fann vi att det fanns mer att åtgärda 

angående primärnyckelns utformning. De dåligt utformade primärnycklarna 

bestående av flera kolumner och detta tror vi kan vara en av de största 

anledningarna till att sökningar ibland upplevs ta lång tid. 

Vi fann även under optimeringsanalysen två generella mönster i System Ys 

lagrade procedurer som enligt litteraturen är prestandakrävande. Det första 

mönstret vi fann är att vid SELECT-satser mot databasen används vid väldigt 

många tillfällen aggregatfunktionen DISTINCT. I regel sägs det att när man är 

tvungen att använda DISTINCT kan det bero på att fel har begåtts vid 

modelleringen. Genom att DISTINCT används ofta, styrker vi resultatet från 

problemanalysen där vi bland annat kommer fram till att databasen har brister i 

modelleringen och i utformningen av dess primärnycklar.  

Det andra mönstret är användningen av IN-operatorn för frågor mot databasen i 

programmet Sök. Att använda IN-operatorn är inte alltid det effektivaste sättet, 

ibland är EXISTS-operatorn effektivare. Om IN-operatorn används uteslutande i 

programmet Sök är frågan hur resten av System Ys SQL-frågor ser ut. Används 

bara IN-operatorn? Har det gjorts ett aktivt val av operator? Finns det ställen där 

EXIST-operatorn skulle vara snabbare att använda?  

6.2.4 Effekter på databasens konceptuella design och 

verksamheten  

Som vi sett kan begreppsförvirring leda till att databasmodellen blir dålig. En 

dålig databasmodell är synonymt med en onormaliserad databasmodell som är 

svår att bygga ut.  

Det uppenbarade sig för Företag X i deras modell när de ville lägga till profil och 

undersökning som varor att beställa. Det gick då inte att göra på ett smidigt då det 

enda som kan läggas som en beställning är en analys. Lösningen här hade varit att 



 

modellera om objektet beställning, tabellen Bestall så att det respresenterar en 

generell beställning och inte bara en analys. 

Det gick heller inte att lägga till funktionalitet för att ta betalt för en provtagning i 

modellen på ett smidigt sätt av samma anledning. Där blev nödlösningen att ta 

betalt för en ”debiteringsanalys”. Att kalla ”debitera provtagning” för 

”debiteringsanalys” utökar begreppsförvirringen ytterligare. Med förutsättningen 

att Bestall hade modellerats om borde man modellerat en provtagning som en 

handling i systemet som det ska gå att ta betalt för genom att lägga det som en 

beställning.  

Företag X har bestämt att två nya discipliner ska läggas till i System Y. Om det 

upplevs svårt att bygga ut databasen nu, är en gissning att det kommer bli ännu 

svårare när dessa två nya discipliner ska modelleras i databasen och läggas till i 

systemet. 

En onormaliserad databas där flera objekt är modellerade tillsammans som ett 

objekt gör det svårt att hålla reda på vilket objekt som är vilket. I System Ys 

modell är som vi sett beställning och analys modellerade tillsammans. Detta har 

lett till att man pratar om analysbeställning fast egentligen det är två helt skilda 

saker nämligen en beställning, att beställa något och en analys, att analysera 

något. 

När systemets utvecklades för 20 år sedan var en beställning synonymt med en 

analys i den meningen att det enda som kunde beställas var just analyser. När 

systemet sedan växte och utvecklades, följde inte utvecklingen av databasen med i 

samma takt. Detsamma gäller tyvärr också språket och begreppen. Att fortfarande 

benämna en analys med termen beställning är inte korrekt då en beställning idag 

kan vara andra saker än just en analys. Det finns många liknande exempel på 

termer som används för att beskriva olika begrepp inom verksamheten. Det här 

tror vi är en konsekvens av att det inte finns en gemensam begreppskatalog och att 

de alltså inte kommit överens om vilket språk och termer som ska användas. 

I frågan om begreppsförvirringen och de effekter den fått på databasens design 

finns alltid frågan om vad som kom först, hönan eller ägget. När modellen för 

nästan 20 år sedan skapades måste vissa begrepp ha varit oklara för utvecklarna. 

Dessa utvecklare jobbar inte längre i verksamheten men begreppsförvirringen 

finns fortfarande kvar. Är det den konceptuellt dåliga modellen som sprider 

begreppsförvirringen genom systemet till utvecklarna och användarna, eller har 

begreppsförvirringen kommit från de som skapade systemet för 20 år sedan? Har 



 

deras sätt att benämna saker och deras termer fått så stor inverkan att det 

fortfarande lever kvar i verksamhetens språk. Kan begreppsförvirringen ha 

kommit från att systemet byggts ut kontinuerligt och blivit stort och komplext, 

utan att begrepp för de nya delarna definierats i en begreppskatalog? Är det 

glappet mellan systemet och modellen som orsakar och förstärker 

begreppsförvirringen? 

Under vår studie har vi sett att begreppsförvirringen inom verksamheten har fått 

effekter på andra områden än databasens modell. 

Vi har sett att gemensamma begrepp är otroligt viktigt för att kommunikation ska 

bli meningsfull. Finns inte gemensamma begrepp inom en organisation kan 

konsekvenserna bli stora och avgörande för organisationens produktivitet. I en 

verksamhet som Företag Xs, som har programmering, systemutveckling och 

problemlösning som arbetsuppgifter försöker man ofta förklara saker och problem 

för varandra. Dessutom bedrivs arbetet i team där man hjälps åt och samarbetar 

mycket. Det är då av största vikt att det finns ett gemensamt språk så en förståelse 

mellan sändarna och mottagaren av informationen kan bildas vid kommunikation. 

Använder sändaren av information termer som inte mottagaren förstår kommer 

informationen/hjälpen vara värdelös. Eventuellt tror mottagaren att den förstår 

vad sändaren säger men i själva verket är det enda som bildats en 

missuppfattning. I kommunikation är det viktigt att mottagaren ger respons så att 

sändaren av informationen kan verifiera att rätt information gått fram, precis 

enligt kommunikationsmodellen som är beskriven i punkt 3.7. Runt en stor och 

komplex miljö med många olika liknande objekt och olika klasser av objekt måste 

sändaren av informationen i sin tur vara noga med vilka termer den väljer för att 

kommunicera. Sändaren måste också vara noga med att sätta begrepp i rätt 

sammanhang för att förtydliga vad denne menar.  

Kraven på funktionalitet på systemet kommer oftast från kunderna. Finns det en 

skillnad mellan termers betydelse hos användarna och Företag Xs personal är det 

lätt att missuppfatta vad kunderna kräver och menar. Kravspecifikationer kan bli 

feltolkade och då kan fel eller otillräcklig funktionalitet utvecklas och mycket tid 

gå till spillo. När kunder kontaktar Företag X för support är det också viktigt att 

man ”pratar samma språk” så supporten blir effektiv och problemen kan lösas. 

Därför borde en gemensam begreppskatalog framtagen tillsammans med kunderna 

skapas. 

I en stor och komplex organisation där ingen gemensam begreppskatalog finns 

blir man beroende av de personer som uppfattas ha god kännedom om begreppen i 



 

verksamheten. De personerna fungerar som levande begreppskataloger och 

därigenom får de mindre tid till sina egna arbetsuppgifter. Effekten av detta är en 

långsammare utvecklingstakt. 

När man kommer till en ny miljö som nyanställd är det viktigt att man får en 

korrekt bild av verksamheten och hur den fungerar. Med många oklara begrepp 

blir det väldigt svårt att sätta sig in i miljön. Om de personer som redan jobbar på 

företaget inte har ett gemensamt verksamhetsspråk kan intrycken från olika håll 

gå isär. Den nyanställde blir ett offer för begreppsförvirringen och får svårt att 

förstå verksamheten och dess uppbyggnad. 

Att utveckla ett IS till en verksamhet blir svårt om man inte förstår verksamhetens 

miljö och perspektiv. Det blir svårt att arbeta effektivt om man är osäker på 

uppgiften och har svårt att sätta den i sammanhang. Då sjunker produktiviteten.  

Utan förståelse för terminologin och definitionerna för begrepp blir det svårt att 

skapa sig en helhetsbild av något. Som professor Göran Goldkuhl beskriver det;  

“Before one can understand and describe the complex, one must first grasp the 

simple. From an understanding of what is simple, one can build more complex 

conceptual structures.”  

Det är ett synsätt vi delar. Sjukvård och laboratoriemiljö är stora och komplexa 

miljöer och inget programmerare och utvecklare normalt har större kunskaper om. 

Därför är det viktigt att förstå dess byggstenar och terminologi innan man kan 

skapa sig en helhetsbild.  
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