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Abstract 

Purpose – The purpose of this paper was to identify and describe models that help 

developers choosing a system development methodology. Furthermore the purpose was to test 

the models on some common system development methodologies. In order to do so a simple 

example project was created.  

 

Methodology - This paper was conducted through a literature review. A literature review 

collects and compiles research on a subject to create new perspectives.  The literature for this 

paper was collected from science journals, conference papers and books.  

 

Analysis and conclusions – This paper delimited itself to only examine three models 

for choosing a development methodology. The models were: SDM-ES, Big-M and CUQuP. 

SDM-ES is a rule based expert system that draws conclusions bases on user input. In its 

simplest form, Big-M uses a matrix in order to decide which development methodology that 

should be used. Based on estimations of system criticality and project size the user can decide 

were in the matrix the project belongs. With the help of a formula CUQuP calculates a score for 

each considered development method. The methodology that receives the highest score is 

generally considered to be most suitable for the project. All models have a common 

characteristic. In one way or another they all use factors, such as system criticality and project 

size, to decide which development method that should be used.  

 

In order to test the models three development methodologies were used. Those were Extreme 

Programming (XP), Rapid Application Development (RAD) and the waterfall model. To make 

the test meaningful it was necessary to create an example project. The result showed that all 

three models chose RAD as the best development methodology for the example project. 

Furthermore two out of three models considered the waterfall model to be the second best 

option. In other words it seems to be a high degree of coherence between the models. However 

the scope of this paper is too narrow to decide if that’s true.         

 

Keywords: System development, system development methodologies, models for choosing 

development methodologies, SDM-ES, Big-M, CUQuP  

 



 
3 

Sammanfattning 
 

Syfte - Syftet med den här uppsatsen var att via befintlig litteratur undersöka vilka modeller 

som finns för att välja systemutvecklingsmetod. Vidare syftade uppsatsen till att testa 

modellerna på några av de vanligast förekommande utvecklingsmetoderna. Detta skedde med 

hjälp av ett förenklat exempelprojekt. 

 

Metod – Metoden till den här uppsatsen var en litteraturstudie. En litteraturstudie 

sammanställer tidigare forskning kring ett ämne för att skapa nya perspektiv. Litteraturen till den 

här uppsatsen inhämtades från journalartiklar, konferenser och böcker.  

 

Analys och slutsatser – Omfånget av den här uppsatsen sträckte sig till att se på tre 

modeller för att välja systemutvecklingsmetod. Dessa var SDM-ES, Big-M och CUQuP. SDM-

ES är ett automatiserat expertsystem som drar slutsatser utifrån uppskattningar av användaren. 

Big-M består i sin enklaste form av en matris. Användaren plottar in det aktuella projektet i 

matrisen. CUQuP väger ihop tre olika faktorer för varje utvecklingsfas som anses viktig i ett 

projekt. Dessa faktorer matas sedan in i en formel som genererar en poängsumma. Den 

utvecklingsmetod som får högst poäng är bäst lämpad för projektet. Gemensamt för modellerna 

är att de baserar sina val av utvecklingsmetod på ett antal faktorer. Några av dessa faktorer är 

gemensamma för modellerna medan andra skiljer sig åt. 

  

För att testa modellerna applicerades de på utvecklingsmetoderna: Extreme Programming (XP), 

Rapid Application Development (RAD) och vattenfallsmodellen. För att appliceringen skulle bli 

meningsfull var det nödvändigt att skapa ett exempelprojekt. Resultatet visade att samtliga 

utvecklingsmetoder valde RAD som den mest lämpliga utvecklingsmetoden för 

exempelprojektet. Två av tre valde vattenfallsmodellen som näst mest lämplig. Med andra ord 

fanns det en relativt hög grad av samstämmighet mellan modellerna. De skulle emellertid 

krävas en mer omfattande studie för att klarlägga om detta stämmer.     

    

Nyckelord – Systemutveckling, systemutvecklingsmetoder, modeller för att välja 

systemutvecklingsmetod, SDM-ES, Big-M, CUQuP 
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Förord 

I början av det här projektarbetet hade vi en klar uppfattning om hur uppsatsen skulle 

genomföras. Efterhand stod det klart att det var nödvändigt att avgränsa arbetet och justera 

syftet och frågeställningarna. Ämnesområdet hade i annat fall blivit för brett. Vi har sinsemellan 

fört långa diskussioner om hur arbetet med uppsatsen skulle fortskrida.        

 

Vi vill med detta förord dessutom passa på att tacka våra handledare Torsten Palm och Illona 

Heldal för ovärderligt stöd i processen att skriva det här arbetet. Vi vill även tacka vår opponent, 

Anna Andersson, för insiktsfulla synpunkter på uppsatsen. Slutligen vill vi tacka Turi Sjödin för 

att hon tog sig tid att korrekturläsa uppsatsen.   
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1. Inledning 
I det här kapitlet presenteras uppsatsen problembakgrund, syfte och avgränsningar. Viktiga 

begrepp och språkliga överväganden diskuteras även i detta kapitel. 

1.1 Problembakgrund 
“Miljarder och åter miljarder i sjön” (Jerräng, 2009). Orden tillhör KTH-professorn Torsten 

Cegrell som menar att många IT-projekt är dömda till att misslyckas innan de ens har börjat. En 

undersökning utförd av Standish Group visade att endast 32 procent av de undersökta IT-

projekten lyckades. Ytterligare 44 procent slutfördes förvisso, men inte i tid. 24 procent av 

projekten misslyckades helt.(Jerräng, 2009)   

 

Det verkar uppenbarligen svårt det här med systemutveckling. Men vad är problemet? Saknas 

det metoder och andra riktlinjer för hur man lyckas med ett systemutvecklingsprojekt? Svaret på 

frågan är ett rungande nej. Faktum är att redan 1996 beskrev Rossi och Brinkkemper utbudet 

av metoder för systemutveckling som en djungel. Idag, 15 år senare, har vi dessutom sett 

födelsen av flertalet nya metoder. De så kallade agila metoderna är de mest framstående. Agila 

metoder fungerar som ett paraplybegrepp för ett stort antal utvecklingsmetoder, däribland XP, 

Scrum och Lean development. (Abrahamsson, Salo, Ronkainen & Warsta 2002) Det har 

uppskattats att det finns över tusen olika systemutvecklingsmetoder (Fitzgerald, Russo & 

O’Kane 2000). 

 

Systemutvecklingsmetoder används för att effektivt kontrollera, övervaka och hantera projekt 

inom systemutveckling. Det finns dock inga entydiga bevis på att användningen av 

systemutvecklingsmetoder förbättrar kvaliteten av systemen de genererar. Enligt forskarna 

beror det dels på att metoderna generellt används felaktigt och dels på att fel metod används 

vid fel tillfälle (Maryati, Zarina & Azlan 2011). De flesta verkar dock vara eniga om att en metod 

är nödvändig. Det gäller framförallt vid utvecklingen av stora och komplexa system (se bland 

annat Yaghini, Bourouni & Amiri 2009).     

 

Att välja systemutvecklingsmetod är svårt och det omfattande utbudet av metoder gör det inte 

lättare. Maryati et al. (2011) anser valet av utvecklingsmetod sällan grundar sig i det som är 

bäst för ändamålet. Istället tenderar valet att ske utifrån vilken metod som utvecklarna känner till 

och är bekväm med. Carrol (2003) menar att osäkerheten kring krav och önskemål från kunden 
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är avgörande för vilken metod som utvecklarna väljer. Om osäkerheten är stor ökar behovet av 

vägledning. Dennis, Wixom och Roth (2006) instämmer i att det är svårt att välja 

utvecklingsmetod. Det beror på att det inte finns någon metod som passar till alla tillfällen. De 

skriver även att ett vanligt sätt för företag att välja metod är att ha en policy. Policyn kan till 

exempel innehålla ett antal “godkända” metoder eller ett antal alternativ som finns att välja 

mellan.   

 

I litteraturen finns ett antal modeller för att välja utvecklingsmetod. Några exempel är CUQuP 

(Maryati et al. 2011), Big-M (Cockburn 1999) och SDM-ES (Ahmar 2005). Gemensamt för de 

flesta är att de väger ett antal faktorer som till exempel komplexitet, projektstorlek och 

utvecklingstid mot varandra. 

 

Valet av utvecklingsmetod verkar uppenbart skapa huvudbry. Detta trots att det finns modeller 

för att hjälpa utvecklare att välja metod. En genomgång av såväl den vetenskapliga litteraturen 

som facktidningar inom ämnet visar att modellerna för att välja utvecklingsmetod sällan nämns. 

Med andra ord verkar det finnas ett behov av att klargöra vilka valmodeller som står till buds och 

sätta de i perspektiv till existerande utvecklingsmetoder. Som en viktig del i det ingår att 

redogöra för vilka faktorer som är viktiga att överväga. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att via befintlig litteratur undersöka vilka modeller som finns för 

att välja utvecklingsmetod. Vidare syftar uppsatsen till att testa modellerna på några av de 

vanligaste utvecklingsmetoderna. Det sker med hjälp av ett förenklat exempelprojekt. 

Ovanstående leder oss fram till följande frågeställningar:  

 

● Vilka modeller finns för att välja utvecklingsmetod? 

● Hur fungerar modellerna i praktiken? 

1.2.1 Motivering till syfte och frågeställningar 

Som nämnts verkar det finnas ett behov av att undersöka vilka modeller som finns för att välja 

systemutvecklingsmetod. För att en sådan studie ska vara intressant och användbar bör den 

även ge exempel på hur modellerna används i praktiken. Av den anledningen testas modellerna 

på med hjälp av ett exempelprojekt.  
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1.3 Avgränsningar  
Den här uppsatsen avgränsar sig framförallt till att enbart se till tre av de modeller som finns för 

att välja systemutvecklingsmetod. Anledningen till det är tredelad. För det första är tiden för 

denna studie begränsad. För det andra vill vi bara redovisa valmodeller som tar upp olika 

aspekter på valet av utvecklingsmetod. För det tredje tror vi att valmodellerna bör uppnå en viss 

komplexitetsnivå för att vara något sånär precis i valet av utvecklingsmetod. Exempelvis 

beskriver Dennis, Roth och Wixom (2006) en modell för att välja utvecklingsmetod. Den är dock 

mycket grund och kan inte anses ge djupgående vägledning kring valet av utvecklingsmetod. 

 

Vidare testas bara ett fåtal utvecklingsmetoder på valmodellerna. Studiens begränsade tidsram 

är även här en viktig orsak.  

 

Den här studien avgränsar sig även till att inte försöka avgöra hur bra valmodellerna är på att 

välja utvecklingsmetod. En sådan studie vore intressant, men mycket svår och tidskrävande att 

genomföra.   

1.4 Begreppsförklaringar  
Process En process är ett fortgående förlopp som passerar igenom olika faser av en 

aktivitet. I den här uppsatsen är aktiviteten ofta ett projekt.  

Metod En uppsättning regler, riktlinjer och rutiner för att uppnå ett visst resultat. 

Modell Ett exempel eller mall för att framställa något. En modell kan även beskrivas 

som ett förenklat tankeschema eller en förebild för ett visst handlande. Vid en 

jämförelse med ordet metod är en modell ofta mindre detaljerad.   

Informationssystem Flera delar som är sammansatta till en meningsfull helhet. Informationssystem 

samlar in, analyserar och lagrar data.    

Kravspecifikation Dokument som sammanställer vilka krav kunden ställer på ett projekt. Kraven är 

ofta svåra att definiera. 

Systemkritikalitet Systemkritikalitet avser graden av skada som oupptäckta fel eller defekter kan 

ge upphov till.   

Iterativ systemutveckling Ordet iterativ betyder upprepade handling. Inom systemutveckling syftar iterativ 

på en utvecklingsstrategi som går ut på ofta utveckla och släppa nya versioner 

av ett system. Varje version utgör en iteration.  

Tabell 1 Begreppsförklaringar (Nationalencyklopedin 2011; Cockburn 1999) 
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1.5 Språkliga överväganden 
Eftersom ämnet svämmar över av engelska termer är det nödvändigt att skriva ett avsnitt om 

hur det hanteras. I den mån det varit möjligt har engelska begrepp översatts till svenska. 

Troligtvis underlättar det för läsaren eftersom uppsatsen blir lättare att förstå och texten flyter 

bättre. En nackdel är att begreppsförvirring kan uppstå. För att förebygga det skrivs den 

engelska termen inom parantes.   

 

Det är lätt att blanda ihop systemutvecklingsmetoder och modeller för val av 

systemutvecklingsmetod. Skillnaden mellan en metod och en modell är inte glasklar. Det är 

därför lämpligt att skapa en terminologi som används konsekvent genom uppsatsen. I den här 

uppsatsen benämns systemutvecklingsmetoder som utvecklingsmetoder. Modellerna för val av 

systemutvecklingsmetod benämns som valmodeller. Anledningen till att de kallas för modeller 

och inte metoder är att de inte är tillräckligt detaljerade. 
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2 Tillvägagångssätt 
I det här kapitlet avhandlas uppsatsens metod, källor och uppbyggnad. Vidare granskas 

metoden och källorna kritiskt.   

2.1 Undersökningsstrategi 
Undersökningsstrategin för den här uppsatsen är en så kallad litteraturstudie. En litteraturstudie 

kan beskrivas som en studie som sammanställer tidigare forskning för att skapa nya perspektiv 

på området (Torraco 2005). Webster och Watson (2002) skriver att en litteraturstudie 

förkroppsligar ämnets nuvarande status. Vidare menar de att litteraturstudier fungerar som 

riktmärken för andra som vill forska i ämnet.  

2.1.1 Motivering till val av undersökningsstrategi 

Det finns en mängd studier som berör utvecklingsmetoder. En sökning efter vilka modeller som 

finns för att välja utvecklingsmetod ger åtminstone ett tiotal träffar. Med andra ord är ämnet 

relativt välutforskat. Av den anledningen är det tveksamt om det går att tillföra något värde med 

hjälp av till exempel intervjuer, enkätundersökningar eller fallstudier. Däremot verkar det finns 

ett behov av att sammanställa vilka modeller som finns för att välja utvecklingsmetod.  

 

Det finns bland annat stöd för valet av forskningsmetod hos Webster och Watson (2002). De 

menar att litteraturstudiens främsta ändamål är att stänga kunskapsluckor. På så sätt upptäcks 

behov av fortsatt forskning. De skriver även att det genomförts relativt få litteraturstudier inom 

ämnet informationssystem. Därför önskar de se fler studier som sammanställer forskningsläget 

och därigenom skapar nya teorier. Torraco (2005) skriver att det finns två anledningar till varför 

en litteraturstudie är en lämplig forskningsmetod. Den ena är när ämnet är välutforskat. Då är 

det lämpligt att sammanställa forskningen för att ta reda på om den eventuellt behöver ändra 

riktning. Den andra är när området är nytt. Sammanställning syftar då snarare till att fastställa 

en riktning för forskningen kring ämnet. 

 

I fallet med den här uppsatsen går det att argumentera för att ämnet både är välutforskat och 

nytt. Som tidigare nämndes finns det en rik flora av artiklar, böcker och andra vetenskapliga 

dokument. I förhållande till många andra ämnen är å andra sidan forskningen kring 

utvecklingsmetoder relativt ny (Galliers & Currie 2011).  
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2.1.2 Diskussion om litteraturstudier som forskningsmetod 

Litteraturstudier anklagas ofta för att vara mindre rigorösa och enklare att skriva och utföra än 

andra forskningsmetoder. Torraco (2005) menar tvärtom att litteraturstudier ställer höga krav på 

författaren. Till svårigheterna hör att välja ämne, motiverar varför en litteraturstudie är det bästa 

tillvägagångsättet, söka lämplig litteratur, analysera och kritisera litteraturen samt skapa en ny 

förståelse av ämnet. Webster och Watson (2002) menar även att litteraturstudier är mer 

tidskrävande än andra forskningsmetoder. 

2.3 Källor 
Källor till en litteraturstudie kan hämtas från många olika ställen. Några exempel är böcker, 

artiklar i vetenskapliga tidsskrifter, konferensartiklar och kataloger. Några anses ha ett större 

värde än andra. De källor som anses ha högst värde är de som kommer från journalartiklar. De 

granskas av andra forskare innan de publiceras. Även artiklar till konferenser anses vara av 

högt värde. Nackdelen är dock att det är svårt att veta vilken kvalitet konferensen håller. Böcker 

är oftast en bra källa, men man bör se upp med att de inte är för gamla. Information från 

Internet, exempelvis Wikipedia och forum, bör undvikas om det inte finns en naturlig orsak till 

varför de används (Oates 2006; Webster & Watson 2002). 

2.3.1 Datainsamling 

Teorin till den här uppsatsen kommer huvudsakligen från databaser som till exempel ACM, 

Springerlink och ScienceDirect. I den mån det varit möjligt kommer teorin från journalartiklar. 

Eftersom det inte alltid varit möjligt kompletteras uppsatsen med böcker och artiklar till 

konferenser. Det finns dock ett viktigt undantag. Det är när utvecklingsmetodernas och 

valmodellernas principer och uppbyggnad beskrivs. Då används istället upphovsmakarnas 

beskrivningar. Anledningen är att upphovsmakarna borde vara de som är lämpligast att beskriva 

sina egna metoder och modeller. Det bör observeras att andra källor används för att exempelvis 

granska för- och nackdelar. 

 

I största möjliga utsträckning undviks sekundärkällor, det vill säga källor som refererats till från 

andra uppsatser. Istället används den refererade källan. Det bör noteras att detta inte alltid varit 

möjligt.  
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Beträffande källornas ålder används så aktuella källor som möjligt. När den historiska 

utvecklingen beskrivs har det varit nödvändigt att använda äldre källor. I några fall har det 

dessutom inte varit möjligt att hitta ny information.    

2.3.2 Källkritik 

Stora delar av källorna kommer från journalartiklar, böcker och konferensartiklar. Det är därför 

troligt att den här uppsatsen vilar på en trovärdig teoretisk bas. Det som går att ifrågasätta är 

källorna som beskriver utvecklingsmetoderna och valmodellerna. Dessa är inte alltid att anse 

som vetenskapliga. Framförallt beror det på att de flesta av de populära utvecklingsmetoderna 

inte riktar sig mot akademiska kretsar. Istället riktar de sig mot systemutvecklingsbranschen. 

Det är först när de blivit populära som forskare börjat studera dem. Med utgångspunkten att 

upphovsmännen bäst beskriver sina egna metoder och modeller är det dock svårt att komma 

ifrån. Några av källorna i uppsatsen är gamla, särskilt med tanke på att utvecklingen inom 

området är snabb. Som nämnt har det ibland varit nödvändigt, men i vissa fall har det inte varit 

möjligt att hitta tillräckligt aktuella data. Det är beklagligt och sänker möjligtvis reliabiliteten av 

uppsatsen.    

2.4 Disposition 
Kapitel Titel Beskrivning 

1 Inledning I det här kapitlet presenteras uppsatsen problembakgrund, syfte och 

avgränsningar. Viktiga begrepp och språkliga övervägningar diskuteras även i 

detta kapitel. 

2 Tillvägagångssätt I det här kapitlet avhandlas uppsatsens metod, källor och uppbyggnad. Vidare 

granskas metoden och källorna kritiskt.   

3 Teoretisk bakgrund I det här kapitlet presenteras det teoretiska ramverket som uppsatsen bygger 

på. Kapitlet inleds med en introduktion till utvecklingsmetoder. Efter det följer 

en presentation av några av de vanligaste utvecklingsmetoderna. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse av uppsatsens valmodeller.  

4 Analys I det här kapitlet sammanfattas och jämförs valmodellerna. Vidare appliceras 

valmodellerna på de olika utvecklingsmetoderna. Appliceringen sker med hjälp 

av ett förenklat exempelprojekt. 

5 Diskussion och 

slutsatser 

I det här kapitlet sammanfattas och jämförs valmodellerna. Vidare appliceras 

valmodellerna på de olika utvecklingsmetoderna. Appliceringen sker med hjälp 

av ett förenklat exempelprojekt. 

6 Källförteckning I det här kapitlet redovisas källorna till uppsatsen. 

Tabell 2 Uppsatsens disposition 
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2.4.1 Kategorisering av utvecklingsmetoder 

Utvecklingsmetoderna har delats in i två kategorier: Sekventiella och agila metoder. Utöver 

dessa är ytterligare en utvecklingsmetod upptagen i uppsatsen, nämligen RAD. Den har visat 

sig svår att kategorisera. I litteraturen menar vissa att den är agil medan andra anser att den 

inte är det. Ibland anses RAD vara ett sorts första steg mot agila metoder. (Beck et al 2001; 

Abbas, Gravell & Wills 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Noura+Abbas
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3. Teoretisk bakgrund 
I det här kapitlet presenteras det teoretiska ramverket som uppsatsen bygger på. Avsnittet 

inleds med en introduktion till utvecklingsmetoder. Efter det följer en presentation av några av 

de vanligaste utvecklingsmetoderna. Kapitlet avslutas med en redogörelse av uppsatsens 

valmodeller.  

3.1 Utvecklingsmetoder 
Utvecklingsmetoder som koncept daterar tillbaka till mitten av 1950-talet (Bennington, 1956). 

Det var dock inte förrän under 1970-talet som utvecklingen av metoder tog fart ordentligt. 

Anledningen var att datorer och datorprogram blev tillgängliga för en bredare publik. Med 

utvecklingen kom även krav på att system skulle uppfylla vissa användar- och affärskrav. Sedan 

dess har utvecklingen varit explosionsartad av såväl datorer och mjukvara som 

utvecklingsmetoder. (Fitzgerald, Russo & Stolterman 2002).  

 

Definitionen av metoder för systemutveckling är omtvistad (Gasson 2005). Jayaratna (1994) 

anser att en metod ska berätta när och hur olika steg ska utföras. Emellertid är det främsta 

syftet att berätta varför stegen ska utföras. Avison och Fitzgerald (2003) definierar begreppet 

som en uppsättning rekommenderade tillvägagångsätt som baseras på logik och specifika 

filosofier. Gemensamt för definitionerna är att en utvecklingsmetod bör innehålla konkret 

vägledning för bland annat aktiviteter, regler och tekniker. Det finns dock en antydan om att en 

metod är något mer än bara en “metodlogi”. Anledningen är de delvis tycks baseras på 

ideologiska och filosofiska grunder. (Gasson 2005)  

3.2 Sekventiella utvecklingsmetoder 
De tidiga datorsystemen från 1960- och början 1970-talet byggdes ofta utan någon uttalad 

utvecklingsmetod. Utvecklarna fokuserade i första hand på programmeringsproblemen som 

uppstod med tidens begränsade hårdvara. Med tiden ökade emellertid kraven på systemen. 

Som ett svar växte det under 1970- och början på 1980-talet fram ett antal strukturerade 

utvecklingsmetoder. Resultatet blev det vi i dag kallar sekventiella, traditionella eller 

strukturerade utvecklingsmetoder. Sekventiella metoder sammankopplas ofta med 

vattenfallsmodellen, men innefattar även många andra metoder (Avison & Fiztgerald 2003). 

De sekventiella metoderna kännetecknas av stegvis utveckling. Varje steg måste vara 

fullständigt avklarat innan utvecklingen går vidare till nästa steg. Stegen varierar, men de 



 
16 

vanligaste är: analys, design, utveckling, implementation och underhåll. Sekventiella metoder 

förknippas även med ett antal verktyg, exempelvis flödes- och entitetsdiagram. (Dennis, Roth & 

Wixom 2006) 

 

Sekventiella metoder i allmänhet och vattenfallsmodellen i synnerhet har fått utstå hård kritik. 

Bendelius och Jönsson (2005) ser modellens bristande förmåga att hantera förändringar som 

det största problemet. Det gäller framförallt förändringar i kravspecifikationen, men även 

förändrade resurser och tekniska förutsättningar. Vidare anser de att sekventiella metoder i för 

hög grad fokuserar på att producera dokument istället för att utveckla informationssystem. Det 

här menar de även är nära sammankopplat med att sekventiella metoder är alltför tekniskt 

inriktade. Därmed utesluts kunder och andra intressenter från utvecklingsprocessen. Petersen, 

Wohlin och Baca (2009) skriver att kritiken mot sekventiella metoder sällan bygger på 

vetenskapliga grunder. Huvudorsaken anses vara att modernare utvecklingsmetoder fångat 

forskarnas intresse. Bristen på forskningen har lett Petersen et al. (2009) till att undersöka om 

kritiken mot sekventiella metoder stämmer. Resultatet av deras forskning tyder på att det finns 

fog för kritiken. Dessutom identifierar de fyra nya problem: förvirring om vem som implementerar 

vilken version av systemet, arbetskrävande underhåll, fokus på specialistkompetens och 

kommunikationsproblem.  

 

Det finns många mer eller mindre sekventiella utvecklingsmetoder. Några exempel är 

vattenfallsmodellen, Structured analysis, design, and implementation of informations systems 

(STRADIS), Jackson System Development (JSD), parallel development och Yordon Systems 

Method (YSM). Nedan presenteras vattenfallsmodellen som den här uppsatsen avgränsar sig 

mot.  

3.2.1 Vattenfallsmodellen 

Ett tidigt embryo av vattenfallsmodellen beskrevs redan 1956 av Herbert D. Bennington. Äran 

för metoden brukar dock tillskrivas Royce (1970). Ingen av de ovannämnda använder emellertid 

termen vattenfall. Trots att vattenfallsmodellen har fått utstå mycket kritik används den 

fortfarande och kommer förmodligen fortsätta användas under en överskådlig framtid (Petersen 

et al. 2009). Vattenfallsmodellen används ibland även som ett paraplybegrepp för andra 

metoder. Ett exempel på det är den brittiska utvecklingsmetoden SSADM (Rundle & Dewar 

2006).   
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Figur 1 visar hur Royce beskriver vattenfallsmodellen, det vill säga som en stegvis förflyttning 

mellan de olika faserna i utvecklingsprocessen. Varje steg färdigställs fullständigt innan 

processen går vidare till nästa steg. Med andra ord kan ett steg inte korrigeras i efterhand. 

Royce förspråkar vidare att alla stegen i utvecklingsprocessen noggrant dokumenteras. För att 

säkerställa kvaliteten i varje steg delas de upp i två faser: ett som verkställer steget och ett som 

i efterhand kontrollerar det utförda arbetet. Kunden involveras endast i början av projektet när 

system- och mjukvarukrav analyseras.  

 

Det bör noteras att det råder viss oenighet om modellen i Figur 1 är vattenfallsmodellen. 

Bendelius och Jönsson (2005) benämner den som “den sekventiella modellen” och menar att 

vattenfallsmodellen tillåter tillbakagång till tidigare steg. I de flesta fall beskrivs dock 

vattenfallsmodellen i enlighet med Figur 1 (se exempelvis Dennis et al. 2006). Fortsatta 

hänvisningar till vattenfallsmodellen i den här uppsatsen syftar således på metoden i Figur 1. 

 

 

Figur 1 Vattenfallsmodellen (egen konstruktion efter Royce 1970) 

 

Royce (1970) såg själv stora faror med vattenfallsmodellen som han menar är riskfylld och 

bjuder in till problem. Han menar att de största problemen uppstår när en fas är avklarad. 

Anledningen är att det finns lite eller inget utrymme för att gå tillbaka och korrigera eventuella 

brister. Därför föreslog han en alternativ modell som tillåter tillbakagång till tidigare steg i 

utvecklingsprocessen. Dennis et al. (2006) instämmer i kritiken. De lägger även till att det i 

dagens förändliga affärsvärld ofta framkommer nya krav under projektets gång. Vidare ser de 

den långa tiden mellan analys och leverans som problematisk. Det leder till att kunden inte är 

involverad under större delen av projektet. Kennedy (1998) nämner modellens linjära natur som 
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ett problem. Han menar att problem med delar av ett utvecklingssteg kan blockera resten av 

projektet från att fortskrida. Dennis et al. (2006) anser emellertid att nackdelarna med 

vattenfallsmodellen även kan vara fördelar under vissa omständigheter. Om design och krav 

inte kommer att förändras under projektets gång kan det vara en fördel att fastställa dessa tidigt. 

Vattenfallsmodellen är även enkel att implementera. Den tillhandahåller även en tydlig struktur 

för att organisera och kontrollera projekt (Cusumano och Smith 1995). Tabell 3 sammanfattar 

vattenfallsmodellens förmåga att utveckla olika typer av projekt. I Tabell 4 redogörs det 

generella för- och nackdelarna med metoden.  

 

 

Tabell 3 Vattenfallsmodellens förmåga att hantera olika typer av projekt (Dennis et al. 2006) 

 

 

Tabell 4 Sammanfattning av för- och nackdelarna med vattenfallsmodellen (Royse 1970; Petersen 

et al. 2009; Dennis et al 2006; Cusumano & Smith 1995) 



 
19 

3.3 Rapid Application Development (RAD) 
Termen Rapid Application Development användes för första gången av James Martin 1991. 

Den är särskilt lämpad för system som ska utvecklas snabbt. I dagens samhälle ändras 

användarnas krav på informationssystemen ofta. Det innebär att det finns behov av snabba 

utvecklingsmetoder. RAD påminner mycket om agila metoder. De bygger båda på snabb och 

iterativ utveckling. I båda fallen är dessutom utvecklingslagen små och utvecklarna är erfarna. 

Emellertid skiljer det sig hur de använder så kallade tidskomponenter, mer kända som 

timeboxar. I RAD syftar termen på hela konstruktionsfasen. I de agila metoderna avser en 

tidskomponent en av många iterationer. Tidskomponentens omfång förminskas om inte alla 

krav hinner bli klara i tid. Nedan följer åtta delar som tillsammans utgör RAD. (Abbas et al. 2008; 

Avison & Fitzgerald 2003). 

 

Successiv utveckling 

En viktig aspekt med RAD är att inte nödvändigtvis se på systemkrav som fulländade. Filosofin 

grundar sig i att det på förhand är svårt att definiera alla systemkrav. Avison och Fitzgerald 

(2003) menar att nya krav framkommer när användarna arbetar med systemet. Därför definieras 

bara de viktigaste systemkraven som sedan förfinas och utökas. Justeringen av systemkraven 

sker i iterationer som ingår i utvecklingsprocessen. (Avison & Fitzgerald 2003) 

 

Tidskomponenter (timeboxing) 

Konstruktionen av systemet sker i en tidskomponent, även kallade timebox. De mest väsentliga 

systemkraven utvecklas omgående för att snabbt levereras till kunden. Tanken är att företaget 

och användarna omgående ska få tillgång till de mest väsentliga delarna i det nya systemet. Om 

systemkraven i ett senare skede förändras kan nya funktioner implementeras utan större 

bekymmer. Implementationen av kvarvarande systemkrav sker iterativt inom tidskomponenten. 

(Avison & Fitzgerald 2003) 

 

Pareto-principen 

Principen bygger på att man delar upp systemfunktionaliteten i två delar. Den ena delen består 

av 80 procent. Den andra delen består av 20 procent. De första 80 procenten anses kunna 

levereras med 20 procent av den totala arbetsinsatsen. De resterande 20 procenten av 

systemfunktionaliteten tar följaktligen betydligt längre tid att utveckla. Det hör ihop med att det 

oftast är den sista delen som innehåller de komplexa problemen. Avison och Fitzgerald föreslår 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Noura+Abbas
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att 80 procent av systemfunktionaliteten ska levereras i ett tidigt skede av tidskomponenten. 

Resterande funktionalitet levereras vid ett senare tillfälle. (Avison & Fitzgerald 2003) 

 

MoSCoW-regler 

MoSCoW-regler används för att utvecklarna ska kunna kategorisera och prioritera systemkrav. 

Med hjälp av reglerna kan utvecklarna sortera önskelistorna som uppstår när systemkraven ska 

definieras. Det sker genom kategorisering av varje önskemål i enlighet med nedanstående 

regler (Avison & Fitzgerald 2003): 

● M står för Måste ha (must have) och beskriver minimumkraven på systemet. 

● S står för Ska ha (should have) vilket är krav som optimerar lönsamheten, men projektet 

står inte och faller med dessa funktioner. 

● C står för Kanske ha (could have) vilket beskriver funktioner som kan levereras om tid 

och resurser tillåter det. Dessa funktioner kan utelämnas utan att projektets 

huvudsakliga funktionalitet påverkas. 

● W står för Ska inte ha (won’t have) och innefattar funktioner och krav som är onödiga 

och inte ska levereras till kunden. 

 

JAD-möten 

JAD står för Joint Application Development och är ett sätt för utvecklare och intressenter att 

mötas. Metoden är speciellt användbar när ett projekt kräver att kunder och andra intressenter 

är involverade i utvecklingen. JAD förenklar mötestillfällena och överkommer de problem som 

kan uppstå vid traditionella kravmöten. Ett JAD-möte samlar alla relevanta intressenter. 

Gemensamt går intressenterna igenom systemkraven och kategoriserar dem med hjälp av 

MoSCoW-reglerna. Oftast hålls JAD-möten tidigt i utvecklingsprocessen. På så sätt kan 

systemkraven och förväntningarna på systemet klargöras från början. Även tidskomponentens 

innehåll och längd bestäms under JAD-mötena. (Avison & Fitzgerald 2003) 

 

Prototyper 

Prototyper är en viktig del av RAD eftersom det går ut på att snabbt leverera nya versioner av 

systemet till kunden. De är speciellt bra när kunderna inte riktigt vet vad de vill ha innan de ser 

lösningar som förenklar och förbättrar deras verksamhet. Det är inte ovanligt att en av 

prototyperna blir det färdiga systemet. (Avison & Fitzgerald 2003) 
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Sponsorer och mästare (champion) 

För att ett projekt ska kunna fortlöpa krävs det att kunden övertygas att det nya systemet 

kommer att skapa mervärde för företaget. Kunden brukar i det här sammanhanget kallas för 

sponsor. Projekt brukar även förses med en så kallad mästare. En mästare är en person som 

oftast har en lägre position än sponsorn. Denne ska förstå hur RAD-processen fungerar och 

vara engagerad i projektet. Mästaren ska även verka för att överkomma byråkratiska och 

politiska hinder. (Avison & Fitzgerald 2003) 

 

Verktygslådor (Toolsets) 

För att utvecklingsprocessen ska vara produktiv och snabb använder utvecklarna så kallade 

verktygslådor. Tidskrävande processer automatiseras med hjälp av systemutvecklingsverktyg. 

De kan exempelvis vara så kallade integrerade utvecklingsmiljöer som underlättar för 

programmerare att underhålla och återanvända kod. Det existerar specifika utvecklingsverktyg 

för RAD och dessa utvecklas i rask takt. (Avison & Fitzgerald 2003) Tabell 5 sammanfattar 

RAD:s förmåga att utveckla olika typer av projekt. Tabell 6 visar generella för- och nackdelarna 

med modellen. 

 

Tabell 5 RADs förmåga att utveckla olika typer av projekt (Avison & Fitzgerald 2003) 

 

Tabell 6 Sammanfattning av för- och nackdelarna med RAD (efter Avison & Fitzgerald 2003) 
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3.4 Agila metoder 
Begreppet agila metoder har sitt ursprung i det agila manifestet som publicerades 2001 av en 

grupp systemutvecklare (Beck et al. 2001). Begreppet har funnits i ungefär ett decennium, och 

många av de agila koncepten i runt 30 år. Trots det finns ingen standardtolkning för vad 

begreppet innebär (Greer & Hamon 2011; Awad 2005). Det finns inte heller någon mall för att 

kategorisera en utvecklingsmetod som agil. Agila metoder kännetecknas av nära samverkan 

med kunden. Det sker bland annat genom att ofta släppa nya versioner av mjukvaran, så 

kallade iterationer. Andra agila koncept är små självorganiserade projektgrupper, testdriven 

utveckling och fortskridande designförbättringar. (Abrahamsson et al. 2002) Cockburn och 

Highsmith (2001) menar att de nya med agila metoder inte är hur de används, utan synen på 

människan som den viktigaste faktorn för ett lyckat projekt.  

 

De huvudsakliga budskapen i det agila manifestet är: 

● Individer och interaktion före processer och verktyg. Förespråkare för det agila 

arbetssättet anser att relationer och kommunikation mellan människor är viktigare än 

strukturerade processer och verktyg. Det här tar sig exempelvis uttryck i olika aktiviteter 

som förstärker lagkänslan inom projektgruppen (Abrahamsson et al. 2002).  

    

● Fungerande mjukvara före omfattande dokumentation. Det primära arbetssättet för att 

uppfylla det här budskapet är att ofta ge ut nya versioner. Ibland sker det varje timme, 

men vanligtvis på vecko- eller månadsbasis. Poängen är att kunden ofta får en ny 

version att testa och komma med synpunkter på. Dessutom kan kunden enkelt följa 

utvecklingsprocessen. Det är ofta varken önskvärt eller möjligt att dokumentera arbetet i 

samma utsträckning som för traditionella utvecklingsmetoder. Istället uppmanas 

utvecklarna att skriva enkel och underhållbar kod som minskar behovet av utförlig 

dokumentation. (Abrahamsson et. al, 2002; Dennis et al. 2006) 

 

● Kundsamarbete före kontraktsförhandlingar. Abrahamsson et. al. (2002) skriver att 

kontraktsförhandlingar är viktiga, särskilt i större projekt, för att upprätta spelregler 

mellan kunden och utvecklaren. Emellertid menar de att kontraktsförhandlingar i första 

hand bör ses som ett sätt att säkerställa nära och fortgående relationer mellan parterna.  

 

● Reagera på förändring före att följa planen. Såväl utvecklare som kundrepresentanter 

bör vara välinformerade och kompetenta. På så sätt kan de upptäcka behov av 
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förändring oavsett stadium i projektets livscykel. De bör även ha befogenheter att 

genomföra nödvändiga förändringar. Abrahamsson et. al. (2002) 

 

Det finns många fördelar med agila metoder, framförallt för mindre projekt med små 

projektgrupper. En fördel är bättre kontroll och transparens eftersom arbetsuppgifterna är små 

och hanterbara. Projektgruppens medlemmar lär sig även lättare av varandra genom nära 

kommunikation. En annan fördel är att frekventa nya versioner av systemet leder till hög grad av 

återkoppling mellan utvecklare och kund. (Petersen & Wohlin 2009) 

 

Pettersen och Wohlin (2009) resonerar dels kring nackdelar med agila metoder som fristående 

från fördelarna, men även som en konsekvens av dessa. I de flesta fall är nackdelarna nära 

sammankopplade med projektets storlek. Bland annat tenderar agila projekt att ha problem med 

skalbarhet. När projekt utökas eller slås ihop ställer det stora krav på effektiv koordination. Ett 

annat problem är att lite tid och kraft läggs på planering av projekt vilket kan leda till dåliga 

designbeslut. Exempelvis kan problem uppstå när beroenden mellan olika delar av ett projekt 

inte klarlagts på förhand.   

 

Det finns en mängd metoder som anses vara agila. Några exempel är Extreme Programming, 

Scrum, Lean Software Development, Crystal och Feture Driven Development. (Schuh 2005) 

Nedan beskrivs en av de vanligast förekommande, Extreme Programming, i detalj. 

3.4.1 Extreme Programming (XP) 

Extreme Programming, hädanefter refererat till som XP, är en agil utvecklingsmetod för små till 

medelstora projektgrupper. Den teoretiserades av Kent Beck (Abrahamsson et al. 2002, s 19). 

Uppfattningen om XP är delad. Några anser att XP är svaret på många, om inte alla, problem 

med systemutveckling. Andra anser att XP är hacking i en snygg förpackning (Newkirk & Martin 

2000 s. 25). Fitzgerald, Russo och Stolterman (2002) nyanserar bilden något när de skriver att 

XP inte är en helig graal för systemutveckling. Snarare är den en uppsättning välbeprövade 

metoder som bygger på sunt förnuft. Poängen med XP är att ta redan beprövade metoder till 

det extrema, därav namnet eXtreme programming. 

 

Precis som med agila metoder i allmänhet finns det ingen enhetlig standard för att beskriva XP. 

De grundläggande koncepten för XP har både döpts om, utökats och förminskats av otaliga 

författare (Smith & Stockelin 2001). Schuh (2005) beskriver XP som centrerat kring 
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programmering och programmerare. Det bör inte finnas någon position i en projektgrupp som 

inte kan tas över av en programmerare. Vidare är XP en upprepande process av nya 

mjukvaruversioner med en- till fyra-veckors intervaller. De nya versionerna testas av kunden 

som ger feedback till utvecklaren. Smith & Stockelin (2001) bygger vidare på resonemanget. De 

skriver att kommunikation och feedback är de viktigaste hörnstenarna i XP. Det uppnås genom 

att både utvecklare och kunder frekvent testar och diskuterar nya versioner av systemet. Wake 

(2000) beskriver XP som en lök med tre olika lager (se Figur 2). Innersta lagret, kärnan, står för 

programmering, mellanlagret står för rutiner för projektgruppen och det yttersta lagret står för 

processer. 

 

 

Figur 2 Lökmodellen (egen konstruktion efter Wake 2000) 

  

Bland annat Fitzgerald et al. (2002) och Wake (2000) anger tolv grundprinciper för XP. Wake 

delar dessutom in dessa efter lökmodellen (notera att några grundprinciper är återkommande): 

 

Programmering 

● Enkel design - systemet designas så enkelt som möjligt 

● Testning - programmerarna skriver kontinuerligt test som måste fungera felfritt innan 

utvecklingsarbetet kan fortsätta. 
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● Omstrukturering av kod - programmerarna strukturerar om koden utan att förändra 

funktionaliteten i systemet. 

● Kodstandard - programmerarna följer kodstandarden. Kodstandarden bör lägga särskild 

vikt vid kommunikation via kod. 

 

Rutiner för projektgruppen 

● Kollektivt ägandeskap av kod - alla i projektgruppen kan när och var som helst ändra 

koden i systemet. 

● Kontinuerlig integration - programmerarna bygger och integrerar systemet varje gång en 

arbetsuppgift är avklarad. 

● Metaforer - utvecklingen styrs med enkla historier om hur hela systemet ska fungera. 

● 40 timmars arbetsvecka - projektgruppen arbetar i regel inte mer är 40 timmar/vecka. 

Undantag får förekomma. 

● Parprogrammering - all kod skrivs av två programmerare vid en dator. 

● Kodstandard - se ovan 

● Frekvent släppa små versioner - projektgruppen släpper omgående en första version av 

systemet. Sedan släpps nya versioner med korta mellanrum. 

 

Processer 

● Kunder på plats - en representant från kunden ingår i projektgruppen 

● Testning - se ovan 

● Frekvent släppa små versioner - se ovan 

● Planering - projektgruppen upprättar en snabb planering av nästa mjukvarusläpp som 

baseras på kundens krav och de tekniska förutsättningarna. Det är acceptabelt att 

planeringen förändras. 

 

XP är bra för projekt med små utvecklingslag, helst inte fler än 10 personer. Den är även 

lämplig när systemkraven är osäkra. Det beror på att utvecklingsmetoden är iterativ och nya 

funktioner och användarkrav kan därför läggas till under projektets gång. XP är även mycket bra 

för projekt som måste bli klara i tid. Eftersom metoden lägger lite tid på analys och design är 

den inte lämplig för komplexa och kritiska system. I första hand bör XP användas för att 

utveckla system som inte är kritiska. XP anses dock klara av att utveckla system med medelhög 

kritikalitet. Metoden är vidare olämplig för projekt som använder ofamiljär teknologi. Tabell 7 

sammanställer XP:s förmåga att utveckla olika typer projekt. (Dennis et al. 2006) 
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Tabell 7 Sammanställning av hur XP hanterar olika typer av projekt (Dennis et al. 2006) 

 

I Tabell 8 sammanfattas för- och nackdelarna med XP.  

 

Tabell 8 Sammanfattning av fördelarna respektive nackdelarna med XP (efter Fruhling & De 

Vreede 2006) 
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3.5 Modeller för att välja utvecklingsmetod 

3.5.1 Softwear Development Methodology - Expert System (SDM-ES) 

SDM-ES är en prototyp av ett så kallat expertsystem som används av mjukvaruutvecklare och 

ingenjörer för att välja utvecklingsmetod. Ett expertsystem är ett program som försöker imitera 

mänsklig expertis. Programmet drar slutsatser utifrån användarens input. Slutsatserna bygger 

på systemets kunskapsbas även kallat systemets domän. Denna kunskapsbas innehåller 

nödvändig och relevant information om olika utvecklingsmetoder. Systemet är regelbaserat med 

stöd för objektorienterad modellering. Den regelbaserade delen av systemet bygger på 

heuristiska regler som används för att lösa specifika problem. Integreringen med systemet sker 

genom ett användarvänligt gränssnitt. Valet av utvecklingsmetod bygger på sex olika faktorer 

som beskrivs nedan. (Ahmar 2010) 

 

1. Projektets tidsram: För projekt med kort tidsram är utvecklingsmetoder som är 

designade för att öka utvecklingshastigheten lämpliga. Exempel på sådana 

utvecklingsmetoder är RAD och XP. Det beror på att de tillåter utvecklarna att anpassa 

funktionaliteten efter det planerade leveransdatumet. Om utvecklingsprocessen drar ut 

på tiden kan utvecklarna välja att ta bort funktioner med låg prioritet. Vidare levererar 

dessa metoder prototyper. Det minskar tidsåtgången för introduktion och inlärning av 

systemet. Användarna är bekanta med systemet redan från början. Vattenfallsmodellen 

är däremot mindre flexibel än RAD och XP. Därför är den mindre lämplig för projekt som 

prioriterar snabb leverans. (Ahmar 2010) 

 

2. Systemkrav: I vissa projekt kan systemkraven vara oklara. Det händer även att 

systemkraven ändras under utvecklingsprocessen. En lösning kan vara att tillhandahålla 

prototyper av systemet som användarna kan integrera med. Systemkraven justeras 

sedan efter användarnas feedback. Eftersom RAD och XP levererar prototyper är de 

lämpliga för projekt med oklara systemkrav. (Ahmar 2010) 

 

3. Bekantskap med teknologi: När utvecklare använder ny teknologi bör de så snabbt 

som möjligt producera nya versioner av systemet. Genom att göra detta kan utvecklarna 

se om deras utvecklingsverktyg är tillräckliga för projektet. Iterativ utveckling lämpar sig 

för projekt där utvecklarna är obekant med teknologin. (Ahmar 2010) 
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4. Systemets komplexitet: Komplexa system behöver noggrann analys och design. 

Strukturerade utvecklingsmetoder som till exempel vattenfallsmodellen är lämplig för 

komplexa system. Det beror på att de lägger stor vikt vid analys och design. Snabba 

utvecklingsmetoder som XP är däremot inte lämpliga. Ahmar 2010) 

 

5. Systemets kritikalitet: Informationssystem har olika nivåer av kritikalitet. Med kritikalitet 

menas i vilken utsträckning ett fel påverkar verksamheten. Exempel på system som 

kräver hög kritikalitet är bank- och sjukvårdssystem. Datorspel däremot kräver inte 

samma nivå av säkerhet och tillförlitlighet. Strukturerade utvecklingsmetoder anses vara 

bra på att utveckla system med hög kritikalitet. Utvecklingsmetoder som inte lägger stor 

vikt på analys och design är däremot mindre lämpliga. (Ahmar 2010) 

 

6. Planering av tidsåtgång: Det är en utmaning att avgöra om systemutvecklingsprojekt 

är i fas med tidsschemat. Utvecklingsmetoder där design och implementation sker i 

slutet på utvecklingsprocessen är särskilt svårbedömliga. Exempel på en sådan metod 

är vattenfallsmodellen. Utvecklingsmetoder som genomgår viktiga designbeslut i ett 

tidigt stadium underlättar för utvecklarna att upptäcka riskfaktorer. På så sätt är det 

lättare att avgöra om projektet är i fas med tidsplanen. (Ahmar 2010) 

 

SDM-ES val av utvecklingsmetod bygger på uppskattningar av faktorer. Användarna matar i 

programmet in sina uppskattningar av projektet för vart och ett av de sex faktorerna. Baserat på 

uppskattningarna tilldelas faktorerna ett värde för varje utvecklingsmetod i systemet. Värdena 

kan tilldelas talen 0, 0,5 eller 1. Ett exempel är när användaren anser att systemkraven är 

osäkra. Vattenfallsmodellen tilldelas då värdet 0. Det beror på att modellen inte fungerar bra när 

systemkraven är osäkra. RUP får 0,5, det vill säga den är bättre än vattenfallsmodellen på att 

hantera osäkra systemkrav. XP tilldelas 1 eftersom den är mycket bra på att hantera osäkra 

systemkrav. Om systemkraven däremot är klara vid starten av projektet tilldelas exempelvis 

vattenfallsmodellen värdet 1.  

 

Programmet summerar poängen för varje metod. Den metod som fått högst poäng är den som 

anses bäst för det aktuella projektet. Om en metod får 0 poäng för någon av de sex faktorerna 

utesluts den som tänkbar utvecklingsmetod för projektet. (Ahmar 2010)  
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3.5.2 Big-M 

Big-M är en modell för att välja utvecklingsmetod. Modellen utgår från antagandet att ingen 

utvecklingsmetod kan vara den bästa för varje situation. Istället används ett antal faktorer för att 

situationsanpassa valet av utvecklingsmetod. De två viktigaste faktorerna är storleken på 

utvecklingslaget och systemkritikalitet. Med systemkritikalitet menas vilka skador som kan 

uppstå om en defekt inte upptäcks och åtgärdas. Andra faktorer är systemets omfattning, 

kravspecifikationen och metodskaparnas filosofier. (Cockburn 1999)  

 

Modellen sammanfattar fyra principer som de flesta utvecklingsmetoder härstammar ifrån. Den 

första principen säger att ju fler personer i som ingår i utvecklingslaget desto större metod 

behövs. Med stora metoder avses utvecklingsmetoder som har många regler och riktlinjer. 

Vattenfallsmodellen är ett exempel på en stor och tung utvecklingsmetod. Tanken bakom 

principen är att kommunikationsbördan ökar desto fler personer som är inblandade i ett projekt. 

Därmed minskar även effektiviten per person. Eftersom utvecklingsmetoder syftar till att 

koordinera människor och hantera kommunikation måste även metoden bli större. Med andra 

ord lämpar sig en mindre utvecklingsmetod dåligt för projekt med många personer involverade. 

Omvända förhållande råder om få personer är involverade. Då är istället en liten 

utvecklingsmetod att föredra. (Cockburn 1999) Sambandet åskådliggörs i Figur 3. 

 

Figur 3 Projektstorlekens inverkan på metodologistorleken  

(egen konstruktion efter Cockburn 1999) 
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Den andra principen säger att projekt med hög kritikalitet kräver att systemkraven utreds 

noggrant vid projektets början. Baksidan med att noggrant utreda systemkraven är att 

kostnaderna tenderar att stiga. Det är därför viktigt att tidigt utreda systemets kritikalitet för att 

undvika onödigt resursslöseri. Big-M delar in systems kritikalitet i fyra zoner (Cockburn 1999): 

● Irritationsmoment - om systemet slutar att fungera måste användaren göra mycket 

arbete för hand eller kommunicera direkt med varandra. Skadan begränsas oftast till 

förlust av tid. 

● Reparerbar förlust av pengar - förlusten av pengar är mer obehaglig än katastrofal. Ett 

exempel är om ett lönesystem felaktig betalar ut för mycket eller för lite pengar. 

● Oreparerbar förlust av pengar - förlusten av pengar är katastrofal och kan leda till 

bland annat konkurs. Exempelvis vore det mycket illa om en bank “tappade bort” 

kundernas saldon. 

● Förlust av liv - om systemet slutar fungera är risken stor för att människor skadas 

allvarligt eller omkommer. Kärnkraftverk, rymdfärjor och flygplan har exempelvis den här 

typen av system. 

 

Den tredje principen säger att en relativt liten ökning av metodstorleken leder till en relativt stor 

ökning av kostnaden för projektet. Den här principen är den viktigaste för att avgöra vilken 

utvecklingsmetod som bör väljas. Principen leder oftast till att valet faller på en lättviktig metod 

(Cockburn 1999).   

 

Den fjärde principen säger att den mest effektiva kommunikationen är den som sker ansikte mot 

ansikte (Cockburn 1999). 

 

Med hjälp av princip 1-3 kan man se ett samband mellan utvecklingsmetoders tyngd i 

förhållande till problem- och projektstorleken. Cockburn (2009) menar att det är en vanlig 

missuppfattning att det krävs fler personer för att lösa stora och svåra problem. Effektiviteten 

per person minskar i takt med att utvecklingslaget växer. Därför kan ett litet utvecklingslag lösa 

ett lika stort problem som ett stort utvecklingslag. Noteras bör att det finns ett tak för hur stora 

problem ett litet utvecklingslag kan lösa. Sambandet illustreras i Figur 4. 
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Figur 4 Sambandet metodologiers tyngd kontra projekt- och problemstorlek (egen konstruktion 

efter Cockburn 1999) 

 

 

Prioriteringar är en annan dimension av ett projekt. Några exempel på prioriteringar är snabb 

leverans, fritt från defekter, snabbt, användarvänligt och underhållbart. En metodologi som 

används för att kontrollera kostnaderna bör exempelvis inte användas om den högsta 

prioriteringen är att systemet ska vara fritt från defekter. Valet av metod bör därför falla på den 

som bäst hanterar projektets prioriteringar. (Cockburn 1999)  

 

Cockburn sammanfattar Big-M i Figur 5. Där använder han de fyra grundläggande principerna 

som bygger på kritikalitet och projektstorlek för att skapa en matris. Varje ruta i matrisen kan 

sägas representera en utvecklingsmetod. I praktiken innehåller varje ruta flera metoder. 

Eftersom projektstorlek och kritikalitet oftast är relativt simpla att fastslå går det att snabbt plotta 

in projektet i det översta rutnätet. Vid behov kan de underliggande rutnäten användas för öka 

precisionen i valet av utvecklingsmetod. Dessa rutnät kan exempelvis baseras på produktivitet 

och spårbarhet. (Cockburn 1999) 
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                       Figur 5 Sammanfattning av Big-M (egen konstruktion efter Cockburn 1999) 

 

3.5.3 CUQuP (C - complexity, U - uncertainty, Qu - quality, P - phase) 

Enligt upphovsmakarna är CUQuP ett rationellt, systematisk och flexibelt sätt att välja 

utvecklingsmetod. Modellens kärna bygger på ett viktschema som innehåller tre huvudelement: 

komplexitet och osäkerhetsnivå, systemkrav och omfattning av utvecklingsmetoder. Med hjälp 

av en metod för poängsättning får dessa element ett värde. Värdena räknas ut för varje 

utvecklingsfas som är viktig för det aktuella projektet. När varje element fått ett värde för alla 

utvecklingsfaser matas de in i en formel som genererar en poängsumma. Den utvecklingsmetod 

som i kombination med projektet får högst poäng anses mest lämpad. (Maryati, Zarina & Azlan 

2011) 
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Beräkning av Ci 

C och U i CUQuP står för komplexitets- och osäkerhetsnivå. I en kombination används dessa 

faktorer som en del av formeln som räknar ut den slutgiltiga poängsumman. I formeln benämns 

C och U som Ci. Nedan presenteras hur Ci räknas ut.   

 

Systemets komplexitetsnivå avser svårighetsgraden att kontrollera och övervaka 

utvecklingsprocessen. För att fastställa ett systems komplexitet finns nio attribut: 

projektorganisationens storlek, kapacitet och kompetens hos projektets deltagare, vart 

projektets deltagare befinner sig, systemets kritiska nivå, systemprocesser och integration, 

användarkrav, antal användare, utveckling, datakrav och process. Utvecklarna bedömer varje 

attribut på en skala mellan ett till tio. Bedömningarna summeras sedan till en totalpoäng för 

komplexitetsnivån. Totalt kan summan bli 90. Det betyder att komplexitetsnivån är mycket hög. 

Gränsen för att komplexitetsnivån ska anses som låg är när värdet ligger under 45. (Maryati et 

al. 2011) 

 

Osäkerhetsnivån avser uppkomsten av obekanta problem och oväntade systemkrav. Sex 

attribut används för att avgöra systemets osäkerhetsnivå: problemstruktur, användarnas 

förståelsenivå, projektlagets erfarenheter, projektets livslängd, projektets omfattning och 

teknologi. På samma sätt som för komplexitetsnivån summeras bedömningarna av attributen. 

Den totala summan kan bli 60 och då anses osäkerhetsnivån vara mycket hög. Gränsen för att 

osäkerhetsnivån ska anses som låg är när poängsumman understiger 30. (Maryati et al. 2011) 

 

I Figur 6 illustreras relationen mellan komplexitets- och osäkerhetsnivån och hur den påverkar 

valet av utvecklingsmetod. Denna figur omvandlas till en tabell med en viktskala (se Tabell 9). 

Genom att använda tabell 9 och kunskapen om komplexitets- och osäkerhetsnivån från de två 

föregående styckena kan Ci bestämmas. (Maryati et al. 2011) 
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Figur 6 Fokus på metodologifas baserat på komplexitet och osäkerhet (egen konstruktion efter 

Maryati et al. 2011) 

 

 

 

Tabell 9 Viktskala baserat på komplexitets och osäkerhetsnivå (egen konstruktion efter Maryati et 

al. 2011) 

 

Beräkning av Qi 

Q i CUQuP står för systemkrav. Mer precist syftar Qi på hur många systemkrav, även kallade 

kvalitetskriterium, som uppfylls i varje utvecklingsfas. Tabell 10 visar vilka kvalitetskriterier som 

uppfylls i respektive metodfas. Frekvensen av uppfyllda kvalitetskriterier för varje metodfas 

redovisas och normaliseras i Tabell 11. 

 



 
35 

 

Tabell 10 Generiska kvalitetskriterium (egen konstruktion efter Maryati et al. 2011) 

 

 

 

Tabell 11 Faser kontra frekvens med bidrag från kvalitetskriterier (egen konstruktion efter Maryati 

et al. 2011) 

 

I artikeln om CUQuP används ett exempelprojekt för att visa hur Qi räknas ut med Tabell 10 och 

Tabell 11 som grund. Exempelprojektet har strategi, genomförbarhet, analys, logisk och fysisk 
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design, systemtestning och utvärdering som viktiga faser. Med hjälp av en metod som tar 

hänsyn till viktiga kvalitetskriterier ökas kriteriefrekvensen för de viktigaste utvecklingsfaserna. 

För att illustrera detta, antag att jämförbarhet, flexibilitet, skalbarhet och användbarhet är de fyra 

viktigaste kvalitetskriterierna för ett nytt system. Genom att studera dessa kvalitetskriterier i 

tabell 10 kan det utläsas att tre av fyra bidrar till utvecklingsfasen fysisk design. 3 (antal 

uppfyllda kvalitetskriterier) multipliceras med 2 vilket ger produkten 6. 6 adderas till 

originalfrekvensen för utvecklingsfasen i Tabell 11 vilket ger totalsumman 23 (se Tabell 12). 

Denna process upprepas för alla viktiga utvecklingsfaser (Maryati et al. 2011) 

 

 

Tabell 12 Viktskala baserat på kvalitetskriterier (egen konstruktion efter Maryati et al. 2011) 

 

Beräkning av Si 

Formeln för att räkna ut vilken utvecklingsmetod som är bäst för ett projekt innehåller förutom Ci 

och Qi även Si. Si står för vilken tyngd olika utvecklingsmetoder lägger på respektive 

utvecklingsfas. 

 

Maryati Mohd (2011) har valt ut åtta utveklingsmetoder för att testa ramverket. Dessa metoder 

är: Jackson system development (JSD), Yourdon system method (YSM), Structured system 

analysis and design method (SSADM), Information engineering (IE), Object-oriented analysis 

(OOA), Effective technical and human implementation of computer-based systrms (ETHICS), 

Soft system methodology (SSM), Rapid Application Development (RAD) och Rational Unified 

Process (RUP). (Maryati et al. 2011) 
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I Tabell 13 redovisas vilket fokus ovanstående utvecklingsmetoder lägger på utvecklings-

faserna. Tabellen används för att bestämma Si för det aktuella projektet.  

 

 

Tabell 13 Vikskala baserat på utvalda metodologier och dess utvecklingsfaser (egen konstruktion 

efter Maryati et al. 2011) 

 

Uträkning av poäng för utvecklingsmetoder  

För att räkna ut utvecklingsmetodernas poäng i förhållande till det aktuella projektet identifierar 

utvecklarna de viktigaste utvecklingsfaserna. Endast de utvecklingsfaser som är viktigast för 

projektet tas med i uträkningen. Poängen används för att avgöra vilken utvecklingsmetod som 

bäst lämpar sig för projektet. Kalkyleringen av poängen för varje utvecklingsmetod sker med 

följande formel: 

 

 

 

i står för varje metodfas som börjar med fas 1 (strategi) och slutar med fas n Underhåll (se 

exempelvis Tabell 13 för de olika faserna). Ci står för poängsumman från varje metodologifas 

baserat på komplexitet och osäkerhetsfaktorer (se Tabell 9). Qi står för poängsumman från 

varje metodologifas baserat på kvalitetskriterier (se Tabell 12). Si står för vilken tyngd den 

aktuella utvecklingsmetoden lägger på de olika faserna i utvecklingsprocessen. (se Tabell 13). 

(Maryati et al. 2011) 
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4. Analys 
I det här kapitlet sammanfattas och jämförs valmodellerna. Vidare appliceras valmodellerna på 

de olika utvecklingsmetoderna. Appliceringen sker med hjälp av ett förenklat exempelprojekt. 

4.1 Sammanfattning och jämförelse av valmodellerna 
I kapitel 3 presenterades de tre valmodeller: SDM-ES, Big-M och CUQuP. SDM-ES är ett 

expertsystem. Med det menas ett datorprogram som användaren matar in uppskattningar av 

sex olika faktorer. Baserat på uppskattningarna tilldelar programmet poäng till varje 

utvecklingsmetod. Metoden som får högst poäng anses lämpligast för projektet. 

 

I sitt enklaste utförande bygger Big-M på två faktorer: kritikalitet och utvecklingslagets storlek. 

Dessa faktorer sätts in i en matris som utgör grunden för valet av utvecklingsmetod. För att öka 

precision i valet av utvecklingsmetod kan utvecklarna göra nya matriser. Dessa kan exempelvis 

bygga på faktorer som produktivitet och spårbarhet.  

 

CUQuP är en valmodell som går ut på att poängsätta utvecklingsmetoder. Mer specifikt är det 

en mängd olika faktorer som poängssätts och summeras. Dessa sätts in i en formel som 

genererar en slutgiltig poängsumma. Den utvecklingsmetod som har högst poäng anses mest 

lämpad för projektet.        

 

Med ovanstående stycken som bakgrund går det att identifiera en gemensam nämnare för 

valmodellerna. Samtliga bygger på olika faktorer. De summeras eller på annat sätt vägs 

samman för att avgöra vilken utvecklingsmetod som är bäst lämpad. 

 

En del av faktorerna är gemensamma för modellerna. Framförallt komplexitets- och 

osäkerhetsnivån är återkommande i alla tre valmodellerna. De hanteras dock olika. I SDM-ES 

ingår de som en del av expertsystemet. Användaren matar in den uppskattade komplexitetnivån 

i programmet. Likaså uppskattas osäkerhetsnivån kring systemkraven.  

 

Inom Big-M illustrerar komplexitetsnivån att det nödvändigtvis inte krävs många personer för att 

lösa komplexa problem. Komplexitetsnivån ingår dock inte, i vart fall inte initialt, som en 

avgörande faktor till vilken utvecklingsmetod som bör väljas. Osäkerheten kring systemkraven 

hanteras genom prioriteringar. De viktigaste systemkraven prioriteras högst. Den 
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utvecklingsmetod som bäst hanterar de högst prioriterade systemkraven bör väljas. Precis som 

för komplexitetsnivån tillhör inte osäkerhetsnivån den viktigaste faktorn för att välja 

utvecklingsmetod.  

 

I CUQuP är komplexitets- och osäkerhetsnivån tillsammans en av tre faktorer för att välja 

utvecklingsmetod. De poängsätts och summeras för varje utvald metodfas. De sätts sedan i 

formeln som genererar den slutgiltiga poängsumman.  

 

Kritikalitet används som en faktor i SDM-ES och Big-M. I SDM-ES matas en uppskattning in i 

programmet på samma sätt som för osäkerhets- och komplexitetsnivån. I Big-M är kritikaliteten 

en av två avgörande faktorer som bygger upp den grundläggande matrisen för att välja 

utvecklingsmetod.  

 

Lika intressant är det att analysera hur metoderna särskiljer sig ifrån varandra med avseende på 

faktorer. Big-M har exempelvis projektgruppens storlek som en av de två viktigaste faktorerna. 

Projektgruppens storlek används inte som avgörande faktor i de andra valmodellerna. I SDM-

ES är tidsåtgång och bekantskap med teknologi två av sex faktorer. Dessa faktorer förekommer 

inte i de andra valmodellerna. 

 

Vid en generell jämförelse mellan modellerna går det att finna både likheter och olikheter. Som 

nämnt grundar sig alla i ett antal faktorer som vägs mot varandra. Å andra sidan skiljer de sig åt 

i avseende på hur faktorerna används. I SDM-ES summeras poäng för varje faktor automatiskt i 

ett program. Användaren behöver endast mata in uppskattade värden i programmet. I CUQuP 

summeras poängen för tre huvudfaktorer. Huvudfaktorerna i sin tur har en mängd underfaktorer 

som är grunden för poängsumman. Poängen för huvudfaktorerna matas slutligen i en formel. 

Alla uträkningar och uppskattningar sker manuellt. Det är tillsammans med olika faktorer den 

största skillnaden mellan CUQuP och SDM-ES. Big-M särskiljer sig mot de övriga i det här 

sammanhanget. Faktorerna vägs mot varandra i en matris istället för att poängsättas. 
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4.2 Utvecklingsmetoderna i förhållande till 
valmodellerna 

4.2.1 Fiktivt exempelprojekt 

Det fiktiva exempelprojektet beskrivs i Tabell 14. Tabellen redovisar projektets karaktärsdrag. 

Dessa karaktärsdrag motsvarar faktorerna som valmodellerna innehåller. Exemplet grundar sig 

inte i något verkligt projekt. Istället är det tänkt att fungera som ett sätt att förtydliga hur de olika 

valmodellerna väljer utvecklingsmetod. Det är även intressant att se om valmodellerna kommer 

fram till olika val av utvecklingsmodell. Noteras bör att detta är ett mycket förenklat projekt. All 

bakgrundsinformation till karaktärsdragen utelämnas. I verkliga projekt finns naturligtvis många 

fler nyanser att ta hänsyn till. 

 

 

Tabell 14 Exempelprojektets karaktärsdrag 

 

De viktigaste systemkriterierna är för enkelhetens skull samma som i exempelprojektet i artikeln 

om CUQuP (se Maryati et al. 2011). Dessa är kompabilitet, flexibilitet, skalbarhet och 

användbarhet. Projektet fokuserar på utvecklingsfaserna: analys, logisk design, fysisk design, 

programmering och systemtestning.   

  

Med hjälp av Figur 5 kan exempelprojektet sättas in i Big-M:s matris för att välja 

utvecklingsmetod. Projektet hamnar i OB30 eftersom projektgruppen innehåller 40 personer och 

en defekt i systemet innebär som mest obehag för användaren. 
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CUQuP har tre huvudfaktorer som tilldelas poäng för varje fas i utvecklingsprocessen. 

Faktorerna benämns som Ci, Qi och Si. Ci är en sammanvägning av osäkerheten kring 

systemkrav och komplexiteten för varje utvecklingsfas som projektet fokuserar på. I 

exempelprojektet är komplexiteten hög och osäkerheten kring systemkraven stor. Ci för varje 

fas är därför 4, 3, 1, 1 och 1 (se Tabell 9).  

 

Qi baseras på normaliserade värden som motsvarar antalet systemkriterier som uppfylls i varje 

utvecklingsfas. Qi i exempelprojektet är 5, 5, 5, 3, 4 (se Tabell 15). Notera skillnaden mellan 

Tabell 15 och Tabell 12. Anledningen är att exempelprojektet i artikeln om CUQuP och 

exempelprojektet i den här uppsatsen delvis fokuserar på olika metodfaser. 

 

 

Tabell 15 Kvalitetskriterier för exempelprojektet 

 

Si bygger på värden som visar vilka utvecklingsfaser som varje utvecklingsmetod fokuserar på. 

Si fastställs därför i kommande avsnitt som avhandlar utvecklingsmetoderna i förhållande till 

valmodellerna. 

4.2.2 Vattenfallsmodellen i förhållande till valmodellerna 

Vattenfallsmodellen är en sekventiell utvecklingsmetod. Den anses vara tung eftersom den 

innehåller många regler och riktlinjer. Framförallt är dokumentationen av projektet 

arbetskrävande. På grund av det är metoden tidskrävande. Vattenfallsmodellen lämpar sig när 

många personer ingår i projektlaget. Sambandet mellan antal personer i projektlaget och 

metodstorleken illustreras i Figur 3. Metoden är även ganska bra för kritiska och komplexa 

system, men det finns bättre utvecklingsmetoder. När användarkraven är oklara, tidsplanering 
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är viktig och utvecklingslaget inte är familjär med teknologin är vattenfallsmodellen inte att 

rekommendera.  

 

I Big-M:s valmatris hamnar vattenfallsmodellen i antingen LI300, LI600, OEP300 eller OEP 600 

(se Figur 5). Eftersom exempelprojektet hamnar på OB30 skulle vattenfallsmodellen inte blivit 

vald av Big-M.   

 

Den regelbaserade valmodellen SDM-ES har sex faktorer för att avgöra vilken utvecklingsmetod 

som är bäst lämpad. Faktorerna för vattenfallsmodellen poängsätts i Tabell 16. Poängen är 

baserade på Tabell 3. 

 

 

Tabell 16 SDM-ES faktorer i förhållande till vattenfallsmodellen 

 

Vattenfallsmodellen får i förhållande till exempelprojekt 1 poäng i SDM-ES. 0,5 poäng för 

tidsåtgången och 0,5 poäng för komplexiteten (se Tabell 16). Eftersom vattenfallsmodellen får 0 

poäng för systemkrav, bekantskap med teknologi, kritikalitet och planering av tidsåtgång 

utesluts den av SDM-ES.  

 

CUQuP består av tre faktorer som vägs samman. Ci och Qi redovisas i avsnittet som beskriver 

exempelprojektet. Si visar hur stort fokus varje utvecklingsmetod lägger på faserna i 
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utvecklingsprocessen. I Tabell 13 finns metoden SSADM upptagen. Den anses vara en 

vattenfallsmodell. Av den anledningen används värdena för SSADM för att räkna ut Si för 

vattenfallsmodellen. Värden för Si är 3, 3, 3, 0, 0. CUQuP:s totala poängsumma för 

vattenfallmodellen i kontexten av exempelprojektet är 127. Uträkningen åskådliggörs i Tabell 17. 

 

 

Tabell 17 Uträkning av den totala poängsumman för vattenfallsmodellen 

 

4.2.3 RAD i förhållande till valmodellerna 

RAD är en iterativ utvecklingsmetod som lämpar sig till projekt där utvecklingshastigheten är 

högt prioriterad. Genom att metoden är iterativ passar den även bra till projekt där 

systemkraven kan vara svåra att definiera. Systemkraven växer fram under 

utvecklingsprocessen i takt med att prototyper granskas och testas. Metoden består av en 

tidskomponent, även kallade timebox. Dess innehåll och tidsåtgång definieras vid projektets 

början. Som nämnts vänder sig RAD till projekt som snabbt behöver utvecklas. Därför finns det 

en risk att komplexa funktioner reduceras till fördel för utvecklingshastighet. 

Utvecklingshastigheten är även en anledning till att RAD inte lämpar sig till att utveckla kritiska 

system. En alltför påskyndad utveckling kan leda till att kritiska funktioner blir defekta eller 

förbises. RAD lämpar sig bäst för små till medelstora projekt. 

 

Utifrån Big-M:s matris i Figur 5 hamnar RAD i OB3, OB10, OB30 eller OB80. Eventuellt kan 

även EP3, EP10, EP30 och EP80 vara aktuella. I de fall där utvecklingsmedlemmarna är väldigt 

vana med att arbeta med RAD kan även OEP3, OEP10, OEP30 och OEP80 vara tänkbara 

alternativ. Exempelprojektet hamnade i OB30. Därmed skulle RAD valts som utvecklingsmetod 

enligt Big-M. 

 



 
44 

De sex faktorer som SDM-ES bygger på poängsätts utifrån RAD som utvecklingsmetod i Tabell 

18. Poängen bygger på Tabell 5. 

 

 

Tabell 18 SDM-ES faktorer i förhållande till RAD 

 

I förhållande till exempelprojektet får RAD 1 poäng för systemkrav, 0 poäng för tidsåtgång och 

bekantskap med teknologi, 0,5 poäng för komplexitet och 1 poäng för planering och tidsåtgång. 

Totalt får RAD 2,5 poäng, men eftersom två faktorer får 0 poäng utesluts metoden. 

 

QUCuP:s tre faktorer Ci, Qi och Si räknas ut och sammanställs i Tabell 19. Värdena för Ci och 

Qi är kända från avsnittet som behandlar exempelprojektet. Värdena för Si är 3, 3, 3, 2 och 2. 

De kan utläsas från Tabell 12. Den totala summan för RAD blir 134 poäng. 

 

Tabell 19 Uträkning av den totala poängsumman för RAD 
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4.2.4 XP i förhållande till valmodellerna 

XP är en iterativ utvecklingsmetod som fokuserar på programmering och testning. Metoden är 

särskilt lämpad för mindre utvecklingslag. Helst bör inte mer än 10 personer vara involverade. 

Den främsta styrkan är att systemkraven inte behöver vara klara från början. XP är även mycket 

bra när projektet snabbt måste färdigställas. Metoden klarar av att hantera projekt med låg till 

medelhög kritikalitet Är kritikaliteten däremot väldigt viktig bör en annan metod väljas. En 

nackdel är att den lämpar sig mindre bra för komplexa projekt. En annan nackdel är att XP 

kräver att utvecklarna är familjära med teknologin.  

 

I Big-M matris för val av utvecklingsmetod hamnar XP i antingen OB 3 eller OB 10. Möjligen 

även i EP3, EP10, OEP3 och OEP10 (se Figur 5). Därför kan även EP3, EP10, OEP3 och 

OEP10 vara aktuella. I jämförelse med exempelprojektet som hamnar på OB30 skulle därmed 

XP inte blivit vald av Big-M.  

 

De sex faktorerna i SDM-ES poängsätts i förhållande till XP i Tabell 20. Poängsättningen 

grundar sig på Tabell 7. 

 

 

Tabell 20 SDM-ES faktorer i förhållande till XP 
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I SDM-ES för exempelprojektet får XP 1 poäng för faktorerna systemkrav och kritikalitet. 0,5 

poäng tilldelas faktorerna tidsåtgång och planering av tidsåtgång. Slutligen får faktorerna 

bekantskap med teknologi och komplexitet 0 poäng. Den totala poängsumman blir 2 poäng. 

Eftersom två faktorer får 0 poäng utesluts emellertid XP som tänkbar utvecklingsmetod.  

 

I CUQuP är faktorerna Ci och Qi redan klarlagda i avsnitt 4.2.1. Si bestäms för varje enskild 

utvecklingsmetod. Maryati et al (2011) redovisar inte vilket fokus XP lägger på de olika faserna. 

Istället baseras dessa värden på egna uppskattningar utifrån teoriavsnittet om XP. Värdena 

redovisas i Tabell 21. 

 

Tabell 21 XP:s fokus på olika utvecklingsfaser 

  

Värdena för Si för XP i förhållande till exempelprojektet är 1,1,1,3 och 3. Den totala 

poängsumman för XP blir således 61. Uträkningen redovisas i Tabell 22 

 

 

Tabell 22 Uträkning av den totala poängsumman för XP 
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4.2.5 Sammanfattning av hur valmodellerna förhåller sig till 
utvecklingsmetoderna  

Big-M ansåg att RAD var den mest lämpliga utvecklingsmetoden eftersom den är användbar till 

medelstora projekt med låg kritikalitet. Även XP är bra för projekt med låg kritikalitet, men 

lämpar sig endast för projekt med få personer involverade. Vattenfallsmodellen är främst bra på 

att hantera projekt med hög kritikalitet och med stora projektlag. 

 

SDM-ES valde ingen av de tre utvecklingsmetoderna i det här arbetet. Det beror på att ingen 

faktor får ha 0 poäng. Bortsett från 0-poängsregeln var RAD högst rankad med 2,5 poäng. XP 

fick 2 poäng och vattenfallsmodellen 1 poäng.  

 

Även CUQuP ansåg att RAD var den bästa utvecklingsmetoden. RAD fick 134 poäng. 

Vattenfallsmodellen låg dock inte långt efter med 127 poäng. XP däremot fick endast 61 poäng.  
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5. Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet diskuteras resultatet av analysen för att på så sätt dra slutsatser som besvarar 

uppsatsens frågeställningar.  

5.1 För- och nackdelar med valmodellerna 
Från ett utvecklarperspektiv finns det troligtvis ett behov av en valmodell som ger konkret och 

enkel vägledning i valet av utvecklingsmetod. Samtidigt är det viktigt att valmodellen så precist 

som möjligt förutser vilken utvecklingsmetod som är bäst lämpad för det aktuella projektet. 

Dessa behov står i viss mån i konflikt med varandra. 

 

Big-M är i sin mest grundläggande form mycket enkel att använda. Endast två faktorer, storlek 

på utvecklingslaget och kritikalitet, används för att välja utvecklingsmetod. Det finns dock en 

möjlig nackdel med enkelheten. Eftersom få faktorer används är Big-M möjligen mindre precis i 

valet av utvecklingsmetod. Det går dock att vid behov utöka Big-M till att ta hänsyn till flera 

faktorer. Det sker i så fall på bekostnad av enkelheten. Å andra sidan gör det att valmodellen är 

flexibel.   

 

SDM-ES är ett expert system. Om det levereras som ett färdigt system är det mycket enkelt att 

använda. Det enda som krävs av utvecklarna är att de uppskattar i vilken mån sex olika faktorer 

är viktiga för projektet. Uppskattningarna matas in programmet som automatiskt väljer 

utvecklingsmetod. Dessutom tar SDM-ES hänsyn till flera faktorer än Big-M. Möjligen innebär 

det att SDM-ES ger mer precisa svar på vilken utvecklingsmodell som är mest lämpad. 

Emellertid är SDM-ES som den beskrivs av Ahmar (2010) endast en prototyp och inte ett färdigt 

program. Om utvecklarna själva måste skapa ett program som bygger på SDM-ES ökar 

naturligtvis arbetsbelastningen avsevärt. I fallet med exempelprojektet valde SDM-ES inte 

någon metod. Det kan ses som en nackdel om det händer ofta. Problemet torde dock minska 

om det finns fler än tre utvecklingsmetoder i systemet.  

 

CUQuP är utan tvekan den mest komplexa valmodellen av de tre som undersöks i den här 

uppsatsen. Baserat på egna erfarenheter kan det ta dagar innan CUQuP tillfullo är förstådd. 

Valmodellen tar hänsyn till många olika faktorer. På grund av det går det att argumentera för att 

den har hög precision i valet av lämplig utvecklingsmetod. Det är dock inte säkert att hög 

komplexitet leder till ett bättre val av utvecklingsmetod. I exempelprojektet fick XP endast 61 
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poäng. Det beror delvis på att CUQuP inte anser att programmeringsfasen bidrar med att 

uppfylla många systemfunktioner. Eftersom XP i hög grad fokuserar på programmeringsfasen 

har den en klar nackdel i CUQuP. I praktiken innebär det att XP sällan kommer bli vald av 

CUQuP. Detta trots att den är en av de mer populära utvecklingsmetoderna. Naturligtvis 

behöver inte populära utvecklingsmetoder vara bra utvecklingsmetoder.  

5.2 Sammanfattande slutsatser 
Från litteraturen har det gått att identifierat ett tiotal modeller för att välja utvecklingsmetod. 

Några har varit väldigt generella och inte givit någon konkret vägledning (se exempelvis Dennis 

et al. 2006). Andra, till exempel CUQuP, är mycket detaljerade och därför komplexa. Inom 

ramen för det här arbetet föll valet på SDM-ES, CUQuP och Big-M. Kravet var att de uppfyllde 

ett visst mått av komplexitet eftersom de åtminstone ger skenet av att de är väl genomarbetade. 

Dessutom skulle de i någon mån särskilja sig från varandra. I Big-M bygger valet av 

utvecklingsmetod på att sätta in projektet och utvecklingsmetoderna i en matris. I SDM-ES 

väljer ett expertsystem utvecklingsmetod utifrån ett antal faktorer. I CUQuP sker valet med en 

summering av tre faktorer. Dessa sätts sedan in i en formel som räknar en totalpoäng till varje 

metod.  

 

Gemensamt för valmodellerna i den här uppsatsen är att det väljer utvecklingsmetod med hjälp 

av olika faktorer. Några är gemensamma, till exempel, komplexitetsnivån och osäkerhet kring 

systemkrav. Andra återkommer bara i vissa modeller.  

 

I fallet med exempelprojektet valde eller rankade samtliga modeller RAD som den mest 

lämpliga utvecklingsmetoden. Big-M valde vattenfallsmodellen som näst mest lämpad om man 

ser till vilken utvecklingsmetod som låg närmast exempelprojektet i matrisen. Även CUQuP 

rankade vattenfallsmodellen som näst bäst. SDM-EM däremot valde XP som näst bäst. Det 

gäller dock bara om man bortser från 0-poängsregeln. Valmodellerna är med andra ord inte helt 

överrens kring hur bra de olika metoderna är för exempelprojektet. Att samtliga väljer RAD tyder 

emellertid på att det finns en viss samstämmighet mellan valmodellerna. Omfattningen av den 

här uppsatsen är dock alldeles för liten för att klargöra om detta verkligen stämmer.  

 

En faktor som helt utelämnas av valmodellerna är bekantskap med utvecklingsmetoderna. Som 

nämns i inledningen tenderar valet av utvecklingsmetod ofta baseras på hur vana utvecklarna är 

med en metod. Troligen är det en fördel om utvecklarna redan kan utvecklingsmetoden från 
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början. Risken att metoden används felaktigt är givetvis mindre. Av den anledningen hade de 

varit intressant med en metod som tog hänsyn till detta.  

 

En annan observation är att exempelprojektet har varit enkelt att applicera på valmodellerna. 

Eftersom exempelprojektet är förenklat och inte kan anses representera ett verkligt projekt kan 

det ses som en kritik mot valmodellerna. Möjligen kan de vara så att de fungerar bättre i teorin 

än det gör i praktiken.    

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
Den här uppsatsen är av tids- och utrymmesskäl grund. Det hade varit intressant att jämföra 

valmodellerna mot fler utvecklingsmetoder. Ett kanske ännu mer intressant forskningsbidrag 

vore att undersöka hur precisa valdmodellerna är. Mer andra ord hur bra är de är på att avgöra 

vilken utvecklingsmetod som är bäst för ett specifikt projekt. En sådan studie skulle med fördel 

baseras på verkliga projekt. Det skulle även visa på hur bra valmodellerna är i praktiken.  
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