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Kommentarer på inlupp 2 – Användningsfall 
Här kommer några allmänna kommentarer på inlupp 2.  
 
/Stefan Blomkvist 
 
 
Några vanliga fel 
 

Systemgränser 
• Inte identifierat systemgränser 
 

Aktörer 
• Inte identifierat eller missat vissa aktörer.  
• Ej skilt på primära aktörer (kund i det här fallet) och sekundära aktörer (övriga). 
 
• Felaktig beskrivning och användning av aktörer. 
En aktör är en roll, inte en individ. Enskilda användare kan ha flera roller och olika användare 
kan ha samma roll. En aktör är inte heller nödvändigtvis en användarroll. I användningsfall är 
en aktör något som finns utanför och interagerar med systemet. Det kan även vara andra 
system, inte nödvändigtvis mänskliga användare. Eftersom aktören är en roll beskrivs den 
med rollens egenskaper, vanligtvis kortfattat och inte utsmyckad med personliga detaljer, 
namn o.s.v. (då blir det en persona och inte en aktör). 
 
• Inte beskrivit målen för aktörerna. 
Målen för varje aktör är viktigt att beskriva, eftersom de bildar grunden för 
användningsfallen.  
 

Användningsfall 
Varje AF representerar något som systemet gör och som innebär ett värde för aktören. 
Tillsammans utgör AF:en alla möjliga sätt att använda systemet. Namnet på ett AF uttrycker 
vanligtvis det värde som AF:et ger aktören.  
 
• Användningsfallet innebär inte ett resultat av märkbart värde för aktören. 
Användningsfallet uppstår när man fokuserar på de värdefulla resultat som ett system ger en 
aktör och när man grupperar händelsesekevenserna som systemet utför för att åstadkomma 
dessa resultat. Ett bra sätt att tänka är att ett AF uppfyller ett speciellt mål för en aktör, som 
ska utföras av systemet. 
 
Användningsfallet bör vara en "hel" väg genom systemet som ger aktören ett visst VÄRDE 
och beskriven på ett generellt sätt. Tänk på bankomatexemplet: sätta in kortet och ange Pin-
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kod, ger det något värde för aktören? Knappast. Det är då inte ett lämpligt AF. Vi använder 
bankomaten för att ta ut våra pengar, först när vi fått våra pengar (uppfyllt vårt mål, fått ett 
"värde") är AF komplett. Att vi kan avbryta  eller inte få några pengar pga av noll saldo, får 
anses som ingå i fallet. 
 
Exempel på AF som inte innebär värde 
 

 
Flera har tagit upp ett AF som heter ”session” eller dylikt, som i princip är ett gemensamt AF 
för alla övriga och som innebär att gå in på webbsidan. Man kan fråga sig om det ger ett värde 
för aktören. Jag tycker det inte, och därför borde det inte vara eget AF. Överkurs: senare i 
arbetet kan man plocka ut gemensamma sekvenser ur flera AF. Det blir då inte ett komplett 
AF i sig. 
 
 
• Felaktigt sätt att beskriva användningsfallet 
Varje AF representerar något som systemet gör och som innebär ett värde för aktören. 
Tillsammans utgör AF:en alla möjliga sätt att använda systemet. Beskrivningen av AF ska 
vara generellt och abstrakt. Det ska ej beskrivas i konkreta termer som i ett scenario 
(scenarion är bra att formulera innan AF och ha som utgångspunkt för att definiera AF, men 
de ska inte förväxlas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel  på felaktiga sätt att beskriva AF: 
 

Kundsession 
Kundsessionen startas genom att kunden går in på resebyråns hemsida. Här kan kunden 
bl.a. välja att boka en biljett.  
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• Inget bra namn på användningsfallet 
Namnet på ett AF uttrycker vanligtvis det värde som AF:et ger aktören. Namnet på AF ska 
inte vara namnet på aktören eller namnet på en del av systemet. 
 
Exempel på felaktiga namn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AF1: Barnfamilj 
AF2: Systemadministratören 
AF3: Studenten 
 
AF1: Ny kund 
AF2: Bokare 
AF3: Sökare 
 
AF1: Bokningssystem 

I detta användningsfall är det Bosse som bokat en resa för honom och hans fru till Genève 
för att åka skidor. Tyvärr så bröt frun benet, redan innan resan, och han vill därför avboka 
båda biljetterna. Användaren kommer in på hemsidan där han går in på funktionen 
”Avboka biljett”.  
Alla biljettköp går att återköpa senast 30 dagar innan planerad avresedag, mot förlorat 
avbeställningsskydd á 150 kr per biljett. Har mer än 30 dagar gått krävs särskilt läkarintyg. 
I Bosses fall behövdes inget intyg (det var 45 dagar innan de skulle åka).  
Väl inne i funktionen ”Avboka biljett” uppmanas användaren att knappa in sitt 
bokningsnummer som finns på bokningsbekräftelsen. När detta är gjort kommer bokningen 
fram och Bosse uppmanas nu att kryssa i vilka biljetter som ska avbokas och vilket 
kontonummer han vill att Rea Jet ska sätta tillbaks pengarna på. När detta är gjort trycker 
han på ”Ok” och köpet är ångrat.  
En avbokningsbekräftelse bekräftelse kommer upp på skärmen, denna uppmanas 
användaren att spara som säkerhet till pengarna kommit in på kontot. Om användaren 
endast vill avboka någon av de bokade biljetterna så kommer det, efter 
avbokningsbekräftelsen, en ny bokningsbekräftelse med ett nytt bokningsnummer. Det är 
då den nya bekräftelsen som gäller.  
Användningsfall 2 är avslutat. 
 

AF2: Kalle har, efter sin marknadsundersökning, beslutat sig för att köpa flygbiljetter hos 
Rea Air. Han kan dock inte åka på fredag morgon om han säkert ska hinna i tid. Han blir 
därför tvungen att flyga ned på torsdagen och behöver därför ett hotellrum för en natt. Hem 
åker han efter kursens slut på fredagskvällen. 
Flöde AF2: 

• Startar webbläsaren 
• Anger adressen till Rea Air 
• Väljer boka-funktionen 
• Kalle väljer biljett-typ, tur och retur 
• Kalle anger att han har studentrabatt
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• Undvika att designa lösningar i AF / onödigt mycket detaljer 
Man bör undvika att låta AF:et beskriva designlösningar och för mycket tekniska detaljer. Det 
är i viss mån svårt att undvika att ”designa” interaktionen kommer, men man bör försöka låta 
bli att låsa sig i vissa lösningar på det här tidiga stadiet. Man ska också undvika att få med för 
mycket detaljer om systemet eller specifika tekniska lösningar (PIN-kod, klicka på högra 
knappen, osv.). Det är bättre att hålla det på en ganska hög och mindre detaljerad nivå till en 
början, annars riskerar man att fastna i funderingar kring HUR något ska designas, 
implementeras eller funka rent tekniskt. När alla användningsfall är klara, kan man sedan 
komplettera med mer detaljer och andra aspekter som designbegränsningar, prestanda, 
tillförlitlighet, säkerhet m.m. 
 
Exempel på onödig design och för mycket detaljer 
 

 
 

 
 
 

UML 
• UML-diagram för användningsfallen saknas.  
Komplettera med UML-diagram. Om det känns omöjligt att få fram ett UML-digram på 
datorn går en handritad bild också bra. 
 
• Felaktiga symboler eller fel UML-diagram 
UML är ett standardiserat sätt att göra modeller av olika slag. Det finns en standard för hur 
symbolerna ska ritas. För att alla ska förstå kan det vara viktigt att följa den gemensamma 
standard som finns. 
 

1. AF1 börjar när Sune väljer den pedagogiskt utformade knappen ”Sök resa” på Rea Airs 
hemsida. 

Händelseförloppet för A4/ Avboka biljett 
Användaren (Studenten) Kalle går ut på nätet och kommer in Rea Airs webbsida. 
Kalle har ändrat sig och vill inte åka längre. Därför letar han upp en knapp som heter 
AVBOKNING. 
När han trycker på den skickar då S honom till ett formulär, där han kan skriva in sitt 
bokningsnummer. 
Kalle skriver in bokningsnumret och trycker på OK. 
S tar då fram en sida med hans biljett och personliga information, som han kan kolla 
igenom, därefter om han vill gå vidare trycker han på knappen "GENOMFÖR 
AVBOKNING". 
Avbokningen är genomförd och S visar honom att summan som han har betalat för 
biljetten kommer att betalas tillbaka- en avbokningssumma. S visar också en knapp som 
Kalle kan trycka på för att komma tillbaka till startsidan. 
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Ett exempel på lösning 
Exemplet är inte fullständigt, men ni förstår säkert hur fortsättningen kan se ut. Känner ni igen 
några formuleringar från er uppgift är det för att jag har lånat det därifrån. Exemplet är bara 
en av möjliga lösningar, så andra sätt är också tänkbara. Jag har hållit det relativt enkelt och 
inget använt alla finesser som man kan göra för att t.ex. göra AF med gemensamma delar, arv 
m.m. Sådana varianter kan man utöka sin AF-modell med senare, och det är lite överkurs för 
den här uppgiften. 
 
Använda förkortningar:  
S = systemet, dvs. ReaAirs webbokningssystem 
AF = användningsfall 

Kortfattad beskrivning av processen, aktörer, system, mål 
 
Processen, från föreläsning 6: 
1. Dra upp systemets gränser 
2. Lista primära aktörer och ev övriga aktörer 
3. Lista aktörernas mål 
4. Skriv översiktliga scener för att nå målen 
5. Gå igenom scenerna och förfina dessa till användningsfall 
 

Systemgränser: 
• Kunder – Systemet. 
• Flygbolagens datorsystem – S. 
• Hotellens datorsystem – S. 
• ReaAirs personal – S. 
• Bank – S. 

Aktörer: 
• Primära 

o Kunder 
 Affärsresenär 
 Semesterresenär 
 Lågprisresenär/student/ungdom 

• Övriga aktörer 
o Säljare ReaAir 
o Systemadministratör ReaAir 
o Flygbiljettbokningssystem (flygbolagens) 
o Hotellbokningssystem (hotellens) 
o Banksystem 
o Hyrbilssystem 

 
Kunden är den primära aktören, övriga är sekundära. Det är också viktigt att identifiera 
mänskliga aktörer, dvs. riktiga användare, i detta fall kunder och resebyråns personal. I 
användningsfall är en aktör något som finns utanför och interagerar med systemet. Det kan 
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även vara andra system, inte nödvändigtvis mänskliga användare. Övriga aktörer är andra 
datorsystem. 
 
Hur man definierar aktören Kund kan se lite olika ut. Ett alternativ till ovanstående är till 
exempel: Sökare, bokare eller presumtiva kunder, köpande kunder. Tycker man att de olika 
kunderna är väldigt lika går det också att slå ihop dem till en och samma aktör – kund. 
Nackdelen eller fördelen med det är att man gör exakt samma AF för alla kunder, vilket leder 
till samma användargränssnitt för alla. Om det är en nackdel eller fördel, kan förstås 
diskuteras. 
 
Det kan också vara vettigt att ha skilda aktörer och först göra olika AF för var och en. När 
man sedan ser likheter i fallen, kan man bryta ut gemensamma delar och bara beskriva dem på 
ett ställe. 
 

Mål för primära aktörer 
 
• Lågprisresenären: Hans primära mål är att söka efter resor för att först och främst kunna 

jämföra priser med andra resebyråer och mellan olika destinationer. Om priset är ”rätt” 
vill resenären också kunna boka biljett. 

• Affärsresenären: Hans primära mål är att kunna boka en biljett till den destination han valt 
under den tid som han behöver åka. Affärsresenären vill också kunna boka hotell, om 
resebyrån har några sådana till vald destination. 

• Semesterresenären. Vill hitta resor och oftast boende, har ibland bestämt destination men 
har ibland bara önskemål om en sorts resa (t.ex. solresa, storstad, jorden-runt, långt bort). 
Har ofta ungefärliga resdatum (t.ex. vecka 29 eller 30), men ibland mer flexibel när det 
gäller exakta datum och resans längd. Intresserad av att jämföra priser.  

 

Alternativ 
Presumtiva kunder, mål 

• Kolla priser 
• Kolla lediga platser på flyget 
• Kolla vilka orter det finns hotell på via Rea Air 
• Kolla om det finns lediga rum en viss period 
• Kolla möjliga resmål/resrutter 

 
Köpande kunder mål 

• Köpa flygbiljetter 
• Köpa hotellvistelse 

 
 
Scener (scenarier) 
Ett exempel på scenario. Semesterresenär, boka resor. 
Pelle och Sara har sparat två semesterveckor till november för att åka långt bort från regn och 
rusk till något soligt ställe. Exakt vilka veckor de åker är inte så noga eftersom de är ute i god 
tid och kan ta sin semester när det finns billiga resor. De surfar runt bland olika resebolags 
webbsidor. När de kommer till Rea Air väljer de först vilken typ av resa de vill ha – solresa, 
exotiskt resmål. Därefter väljer de maxpris och möjliga veckor. Webbsidan visar ett antal 
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möjliga alternativ som kan sorteras efter resmål, tidpunkt eller prisklass. Pelle och Sara väljer 
Mexiko vecka 46, billigaste alternativet. Alla destinationer i Mexiko, hotell och priser för v. 
46 kommer upp.  Det finns mer information om varje plats och hotell. De läser mer om några 
hotell och väljer ett som verkar bra och prisvärt. De matar in personuppgifter och systemet 
bekräftar deras val. Bokningen är klar. 
 
 
Användningsfall 
Lista tänkbara AF för varje aktör: 
Aktör: semesterresenär 
• AF1: Sök paketresor och priser 
• AF2: Boka paketresa 
• AF3: Ändra bokad resa 
• fler finns… 
 
Aktör: affärsresenär … 
Aktör: lågprisresenär… 
 

AF 1 : Sök paketresor och priser 
Aktör: semesterresenär 
Händelseförlopp (huvudförlopp): 

1. Användningsfallet börjar när kunden har öppnar ReaAirs webbsida. 
2. S presenterar valmöjligheter: 

2.1. Sök resor i olika kategorier 
2.2. Boka resa direkt 
2.3. Ändra bokad resa 
2.4. Läs mer om olika resor 

3. Kunden väljer 2.1 och anger önskad typ av resa, tidpunkt och prisklass 
4. S söker och visar möjliga alternativ, dessa kan sorteras efter resmål, tidpunkt och pris 
5. Kunden väljer en föreslagen kombination av resmål, tid och pris. 
6. Systemet visar mer information om vilka alternativ som finns för vald 

kombinationen. 
7. Kunden väljer mer information om ett alternativ. 
8. Systemet visar mer information om ett alternativet. 
9. Systemet frågar efter vad kunden vill göra: söka mer, spara sökningen, skriva ut 

sökningen, boka biljett. 
10. Kunden väljer att skriva ut sökningen och avsluta. 
11. Användningsfallet avslutas. 

 
Alternativa förlopp: 
Kunden kan avbryta i samtliga steg och AF avslutas. 
10.1 Kunden väljer att göra om sökningen. Till steg 3. 
10.2 Kunden väljer att gå tillbaka för att välja annat alternativ. Till steg 5. 
10.3 Kunden väljer att… 
etc. 
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AF 2 : Boka paketresa 
Aktör: semesterresenär 
Använder: AF1 
Händelseförlopp (huvudförlopp): 

1. AF1, steg 1-9. 
2. Kunden väljer att boka resan. 
3. Systemet ber om personuppgifter, antal resenär och betalningssätt. 
4. Kunden anger personuppgifter, antal resenär och betalningssätt. 
5. Systemet visar en sammanfattning av vald resa och kundens info. 
6. Kunden bekräftar. 
7. Systemet skickar ut en bekräftelse på att resan är bokad med bokningsnummer. 
8. AF avslutas. 

 
 
 

UML 
Inte ett fullständigt diagram. Enbart några AF för semesterresenären finns med. 
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