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 Evolutionär prototyping inom metodologier för att
hantera växande informationssystem

Sveinn Eythorsson (a94sveey@ida.his.se)

Sammanfattning
I denna rapport behandlas en strategi för systemutveckling som kallas för evolutionär
prototyping. Evolutionär prototyping innebär att utveckla system i inkrementella bitar
där system får växa till ett driftsystem för vidare evolution. Det finns också andra
former av prototyping som explorativ, experimentell och kooperativ prototyping där
prototyperna kastas bort och ett nytt system konstrueras. Många metodologier finns
för att stödja processen att utveckla informationssystem. På grund av tillgången till
CASE-verktyg och fjärde generationens utvecklingsverktyg har evolutionär
prototyping blivit allt mer populärt i praktiken. Frågan som driver undersökningen är:
Hur hanteras evolutionär prototyping i metodologier för systemutveckling? För att
svara på denna fråga analyseras metodologierna RAD och DSDM med
litteraturstudier. Metodologiernas perspektiv, arbetsmodell och intressentmodell
beskrivs och analyseras. I metodologierna finns rekommendationer vad gäller faser,
kontrollmekanismer, användarmedverkan, konstruktion och installation vilka har
koppling till evolutionär prototyping. Metodologierna är överens om många
rekommendationer som konstant användarmedverkan, mindre team och att bygga väl
strukturerade prototyper. Det förekommer skillnader i metodologiernas perspektiv som
gör att det också finns viktiga kontraster, så som hur metodologierna ser på leveranser
och utnyttjandet av CASE-verktyg.

Nyckelord: Evolutionär prototyping, metodologi, systemutveckling,
informationssystem.
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1 Inledning
I denna rapport behandlas evolutionär prototyping som kan användas för att utveckla
växande informationssystem. Evolutionär prototyping är alltmer attraktivt på grund av
tillgången till alltfler avancerade CASE-verktyg och fjärde generationens
utvecklingsverktyg som kan användas för att bygga prototyper relativt snabbt.

I cirka 40 år har forskare kommit fram med alltmer avancerade modeller,
metodologier, tekniker och verktyg för systemutveckling. På 80-talet började
prototyping som ett trendbrott i denna utveckling. Prototyping bryter upp det
sekventiella arbetssättet som var dominerade i systemutveckling.

Enligt Avison och Fitzgerald (1995) visar undersökningar att det finns över 1000 olika
metodologier för att utveckla informationssystem och antalet verkar öka. Det finns
alltså en djungel av olika metodologier att välja på och använda. Många metodologier
liknar varandra och andra är utvecklade endast för att användas inom en viss
organisation. Det finns också metodologier som utvecklas för kommersiella intressen.

Att utveckla informationssystem innebär att flera personer, som kan ha olika
uppfattningar och bakgrund måste kommunicera på ett effektivt sätt. Detta för att
uppnå målet att komma fram till informationssystem med tillfredsställande kvalitet.

Enligt en undersökning av Flynn och Warhurst (1994) är kommunikationen mellan
användare och systemutvecklare problematisk. Systemutvecklarna upplever att
användarna har svårigheter med att uttrycka sina krav på ett effektivt sätt. Användarna
har svårt att förstå systemutvecklarnas notation och är missnöjda ifall att behöva förstå
den. Det följer att systemutvecklare måste använda informella medel för att förklara
kravspecifikationer för användarna.

Några problem vid design av stora system är varierande och motstridiga krav, brist på
kunskap om problemdomänen och kommunikations och koordinations problem. Nya
och varierande krav dyker upp under utvecklingen eftersom det inte går att identifiera
många krav förrän delar av systemen är designade och implementerade. Design blir
ofta felaktig eftersom designern inte har tillräcklig kunskap om problemdomänen, för
att kunna tolka kraven på rätt sätt. Kommunikationsproblem uppstår i övergången
mellan faser, när olika team överför sin kunskap till nästa team som skall ta hand om
nästa fas. Dessa är några exempel på problem som beskrivs i en stor undersökning
gjord av Curtis, Krasner och Iscoe (1988).

Harker, Eason och Dobson (1993) betonar att förändrade krav istället för stabila krav
nu betraktas som normalt i systemutveckling. De flesta metodologier tar inte denna
problematik på allvar. En analysfas resulterar i en kravspecifikation som kunden
samtycker och därefter löser designern problemet. Dessa metodologier leder till en
trång och obalanserad syn på krav. En mer balanserad och öppen syn på krav är en
metodologi som ser på kravhantering som en process där en designer hjälper
användarna att förstå sina egna krav och användarna hjälper designern att förstå
begränsningar i möjliga lösningar.

Avison och Fitzgerald (1995) beskriver problemet med att användare ofta blir
missnöjda med informationssystem som produceras med traditionella metodologier för
systemutveckling. Ibland tillbakavisas systemet så snart som det installeras i
verksamheten. Systemutvecklare talar ofta om användare som dåliga beslutsfattare
eftersom systemet hade konstruerats efter en kravspecifikation, som användarna hade
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samtyckt. Användarna upplever att det är ofta svårt att göra förändringar av kraven när
systemet är på väg. Användarna ser inte systemet förrän det installeras, och då
upplever användarna att systemet inte möter deras behov.

Om vi betraktar ovanstående problem inser vi att uppgiften att utveckla ett
informationssystem är svår och komplex. Det är min uppfattning att det kan vara
möjligt att något motverka dessa problem med hjälp av prototyping. Prototyping
handlar om att användare, kund och systemutvecklare kommunicerar med ett enkelt
konkret system som utvecklas och justeras efter behov. Prototypen utvecklas sedan till
alltmer komplicerade system.

Prototyping innebär också att vi får en del andra problem att hantera. Några typiska
frågor om prototyping följer:

Hur skall en prototyp användas i systemutveckling? Vad skall en prototyp kunna göra?
Hur skall användare medverka i prototyping? Hur kan vi kontrollera en
experimentell/evolutionär prototypingprocess? Vad skall vi uppmärksamma i
prototypingprocessen? Hur skall prototypingprocessen utformas?

Det är troligt att en metodologi för systemutveckling som rekommenderar prototyping
kan svara på frågorna ovan.
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2 Bakgrund
I detta kapitel kommer centrala begrepp att behandlas i samband med systemutveckling
och prototyping. Kapitlet börjar med en introduktion till området systemutveckling.
Tre olika modeller beskrivs som används i systemutveckling, dessa är
vattenfallsmodellen, prototyping och spiralmodellen. I sista avsnittet i kapitlet
behandlas begreppet prototyping mer i detalj samt relaterade begrepp.

2.1 Systemutveckling

Systemutveckling kan ses som processen att ta fram och förvalta ett system. Jag har
valt att fokusera på en speciell typ av system för systemutveckling i min undersökning,
nämligen informationssystem. Systemutveckling kan också handla om att utveckla
andra typer av system. Anledningen för att avgränsa systemutveckling vid
informationssystem är att prototyping kan vara en lämplig strategi för just
informationssystem. Eftersom systemutveckling är en omfattande och komplex uppgift
har flera olika metodologier tagits fram för att tala om för oss hur vi skall gå till väga.

Begreppen system, informationssystem, metodologi och modell skall nu förklaras
eftersom dessa begrepp är grundläggande i undersökningen.

2.1.1 Vad är ett system?

Det är viktigt att förstå vad som menas med begreppet system eftersom ordet
förekommer både i begreppen systemutveckling och informationssystem.

Jag tycker att Ackoff (1981) har lyckats mycket bra att förklara vad menas med ett
system. Enligt Ackoff är ett system en mängd av två eller flera komponenter som
uppfyller följande villkor:

• Varje komponents beteende har en effekt på helhetens beteende

• Komponenternas beteende och deras effekter på helheten är beroende av varandra

• Komponenterna relateras till varandra på sådant sätt att oberoende delgrupper inte
kan utformas

Enligt Ackoff (1981) så betyder ovanstående att ett system är en helhet som inte går
att dela upp i oberoende delar. Varje komponent i systemet har egenskaper som
förloras om komponenten separeras ifrån systemet och systemet har egenskaper som
komponenterna inte har. Ett system är en helhet som inte går att förstå genom att
analysera varje komponent i systemet separat. Detta betyder att system måste förstås
som en helhet.

2.1.2 Vad är ett informationssystem?

Informationssystem blir alltmer en del i vårt vardagsliv anser Loucopoulos och
Karakostas (1995). Vidare betonas att korrekta och effektiva informationssystem är
avgörande i samband med välfärd för individer, affärsverksamheters konkurrenskraft
och effektiviteten hos organisationer. Kvaliteten hos ett informationssystem kan ses
som hur bra det möter användarnas behov och förväntningar.

Enligt Boman et al. (1997) är ett informationssystem alltid en komponent i en
verksamhet. En verksamhet kan betraktas som en komplex kombination av följande
komponenter:
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• Mål och planer

• Verksamhetens språk och begrepp

• Externa relationer och villkor

• Människor som behandlar information

• Aktiviteter som utförs i verksamheten

• Arbetsuppgifter

• Informationssystem

 Komponenterna ovan kan människor uppfatta som komplexa, och en komplex
kombination av dessa gör att verksamheter ofta blir mycket komplexa system. Vår
förståelse av olika verksamheter kan underlättas av det faktum att verksamheter ofta
har flera gemensamma egenskaper.

 Ett datorbaserat informationssystem består av följande komponenter enligt Boman et
al. (1997):

• Befintlig information som är lagrad i systemet

• Procedurer för att manipulera information

• Datorer, mjukvara och annan utrustning som behandlar information

 Ett informationssystem kan vara datorbaserat eller manuellt. Ett manuellt
informationssystem saknar informationsprocesser som utförs av en dator. Jag kommer
inte att behandla manuella informationssystem i denna rapport och kommer att använda
begreppet informationssystem med tanke på datorbaserade informations-system.

 Enligt Avison och Fitzgerald (1995) är syftet med informationssystemet i en
verksamhet att stödja användandet av information. Ett informationssystem ger fakta
som är användbar för verksamhetens intressenter. Informationssystemet krävs för att
stödja verksamheten mot uppnå och formulera sina mål. Målen kan vara relaterade till
verksamhetens lönsamhet, överlevnad, expansion, och kundens och arbetarnas
tillfredsställelse.

 Informationssystem kan stödja verksamheter på olika sätt. Med hänsyn till vilket stöd
ett informationssystem kan ge tycker jag att Avison och Fitzgerald (1995) har gjort en
bra klassificering av olika typer av informationssystem. Denna är:

• ”Transaction processing systems”

• ”Decision-support systems”

• ”Expert systems”

• ”Office automation systems”

”Transaction processing systems” är den mest vanliga typen av informationssystem.
Systemet tar hand om att behandla transaktioner i verksamheten. Transaktionerna kan
till exempel behandla information med uppgifter om anställda, kunder, lager och så
vidare.

”Decision-support systems” skall kunna stödja ledare i sitt beslutsfattande. Dessa
system kan behöva behandla information om hela verksamheten eller en del av
verksamheten och även relatera denna information till information som finns utanför
verksamheten. En problematik vad gäller dessa system, är att den mängd information
som systemet producerar lätt kan överstiga den gräns som en mänsklig beslutsfattare
kan behandla. I samband med detta pekar Ackoff (1981) på att det är viktigt att i dessa
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system finns funktioner för att filtrera och sammanfatta den information som systemet
kan producera.

”Expert systems” är tänkta att simulera rollen av den mänskliga experten. I dessa
system lagras fakta om en viss problemdomän som systemet kan bearbeta för att ge
lösningar och riktlinjer för problemlösare.

”Office automation systems” är den klass av system som tar hand om ordbehandling,
e-mail, fax, och så vidare. Dessa system är ofta baserade på standardiserad mjukvara.

2.1.3 Vad menas med en metodologi för systemutveckling?

Det finns olika uppfattningar om vad som exakt menas med en metodologi,
definitionerna varierar. Begreppet metod finns också och används för att referera till
samma sak som metodologi. Jag kommer att använda begreppet metodologi eftersom
det verkar som att det används mer än begreppet metod. Min uppfattning är att en
metodologi ger stöd och konkreta riktlinjer för att lösa komplexa problem på ett
systematiskt sätt.

Checkland (1981 i Flood och Carson, 1988) har följande uppfattningar som jag tycker
belyser sambandet mellan filosofi, metodologi och teknik:

• Filosofi ger en bred icke specifik riktlinje för genomförande

• Metodologi ger mer specifika riktlinjer än en filosofi men saknar den precision som
en teknik har

• Teknik ger ett precisist specifikt program för genomförande, som producerar ett
brukligt resultat

 Av ovanstående kan vi tolka att gränserna mellan filosofi, metodologi, och teknik inte
är speciellt skarpa.

 Maddison (1983 i Avison och Fitzgerald, 1995, sidan 418) har definierat begreppet
metodologi för att utveckla informationssystem på följande sätt.

 “A recommended collection of philosophies, phases, procedures, rules,
techniques, tools, documentation, management, and training for developers
of information systems.”

 Ovanstående definition stämmer med den uppfattning som jag har vad gäller begreppet
metodologi. Jag kommer därför att utgå ifrån denna definition i min undersökning.

 Avison och Fitzgerald (1995) använder definitionen ovan för en metodologi för att
härleda ett antal frågor som en metodologi kan svara på. Dessa är: Vilka faser skall ett
projekt delas upp i? Vilka uppgifter skall utföras i varje fas? Vad skall uppgifterna
producera? När och under vilka förutsättningar skall faserna utföras? Vilka
begränsningar skall vi ta hänsyn till? Vilka aktörer skall involveras i uppgifterna som
skall utföras? Hur skall processen kontrolleras och planeras? Vilka verktyg kan
användas som stöd?

 För att ge en bild av metodologier har Nilsson (1995) identifierat följande tre olika
beståndsdelar i metodologier för systemutveckling:

• Perspektiv. Begrepp och antagande för hur arbetet skall bedrivas. Synsätt och
vägval som påverkar uppbyggnaden av den föreslagna arbets- och intressentmodell.
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• Arbetsmodell. Arbetsmodellen är metodologins kärna och består av anvisningar för
arbetssteg, bedömningsfaktorer, utvärderingskriterier, dokumentationsformer,
beskrivningstekniker, hjälpmedel, verktyg och så vidare, som stöd för arbetet.

• Intressentmodell. Kompletterar arbetsmodellen med att precisera vem som ska
göra vad under arbetet. Intressentmodellen beskriver vilka roller aktörerna skall
spela vid arbetsstegen i arbetsmodellen.

 Enligt Nilsson (1995) har trenden varit, vad gäller utvecklingen av metodologier, att
utforma dessa för att täcka alla tänkbara problem som kan uppstå vid utveckling av
informationssystem. Det vill säga en strävan efter en ”super-metodologi”. Vidare
betonas att det kan vara mer en illusion än något annat att tro att vi någonsin kan
uppnå en sådan metodologi. Annat som Nilsson betonar är att även om en metodologi
ger ganska specifika riktlinjer för genomförande, så måste det finnas möjligheter för
avvikelser när det anses vara lämpligt.

 Några exempel på välkända metodologier för systemutveckling följer:

• ISAC, beskrivs i Lundberg et al (1978 i Andersen, 1994)

• SSM, beskrivs i Checkland (1981 i Flood och Carson, 1988)

• SSADM, beskrivs i Downs et al (1988 i Avison och Fitzgerald, 1995)

• DIREKT, beskrivs i Axelsson-Ortman (1990 i Nilsson, 1995)

• OBJECTORY, beskrivs i Jacobson (1992 i Nilsson, 1995)

Jag kommer inte att beskriva någon av dessa metodologier närmare eftersom dessa är
ganska omfattande och kanske inte så relevanta vad gäller prototyping. I stället väljer
jag att beskriva några modeller för systemutveckling med viktiga huvudprinciper som
används i systemutveckling.

2.1.4 Vad menas med en modell för systemutveckling?

Enligt Ackoff (1981) är modeller förenklade representationer av någon del i en
verklighetsdomän. Modeller kan ersätta verkligheten under vissa förutsättningar och
kan användas för att förstå ett fenomen. Det är både lättare och kostar mindre att
manipulera en modell än verkligheten som modellen representerar. En modell
representerar generellt ej delar av verkligheten som inte är relevanta för det som vi vill
undersöka. I verkligheten finns en oändlig mängd av variabler men ofta är det ett visst
begränsat antal variabler som står för det mesta som krävs för att förstå fenomenet.
Därför kan en modell som representerar de allra viktigaste variablerna användas för att
undersöka ett fenomen.

En modell för systemutveckling kan således ses som en förenkling av hur
systemutvecklingsprocessen kan utformas, enligt min uppfattning. Det vill säga en
förenklad metodologi. En metodologi för systemutveckling använder oftast någon
modell. Modellen komplementeras sedan med en metodologi som ger mer specifika
riktlinjer för genomförande. På detta sätt kan en modell också ses som en filosofi för
systemutveckling.

Min uppfattning är att en modell för systemutveckling visar i grova drag vad som skall
göras och i vilken ordning, specifika riktlinjer saknas dock i en modell. Modellen visar
steg som skall genomföras i en viss följd men tar inte noggrant upp genomförandet
inom ett visst steg. Grundläggande skillnader mellan olika metodologier för
systemutveckling kan ofta bero på skillnader mellan olika modeller som metodologier
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baseras på. I nästa avsnitt kommer vi att ge några exempel på modeller för
systemutveckling.

2.2 Modeller för systemutveckling

Flera olika modeller för systemutveckling har utformats, av dessa har jag gjort följande
urval som täcker viktiga huvudprinciper:

• Vattenfallsmodellen, betonar principen att arbeta sekventiellt med ett antal faser

• Prototyping, betonar iterationsprincipen

• Spiralmodellen, betonar den evolutionära principen genom att kombinera
sekvensprincipen med iterationsprincipen

Syftet med att ta upp dessa modeller är att visa några olika strategier för
systemutveckling som används. Dessa modeller är också de mest beskrivna inom
området. Det kan hända att en metodologi baseras på någon helt annan modell än som
beskrivs här, se till exempel i Avison och Fitzgerald (1995) där flera olika
metodologier beskrivs.

2.2.1 Vattenfallsmodellen

Enligt Avison och Fitzgerald (1995) startades vattenfallsmodellen för system-
utveckling sent på 60-talet och har varit dominerade tills på 80-talet och används
fortfarande.

Royce (1970 i Andriole, 1992) beskriver följande faser för systemutveckling. Enligt
Andriole (1992) är denna modell den allra första som introducerade det som i dag
kallas för vattenfallsmodellen för systemutveckling.

• ”System Requirements”

• ”Software Requirements”

• ”Preliminary Design”

• ”Detailed Design”

• ”Coding & De-Bugging”

• ”Integration & Testing”

• ”Operations & Maintenance”

 Andersen (1994) tar upp följande faser som liknar ovanstående modell men med
betoning på det som produceras i varje fas.

• Förändringsanalys som leder till valda utvecklingsåtgärder

• Analys som leder till en kravspecifikation

• Design som leder till ett realiserbart informationssystem

• Realisering som leder till ett färdigt informationssystem

• Implementering som leder till ett infört informationssystem

• Förvaltning och drift

• Avveckling

Ovanstående modeller och andra liknande modeller kallas för vattenfallsmodeller för
systemutveckling. Dessa modeller har det gemensamt att vara sekventiella i sin natur
och förutsätter att det går att identifiera, definiera, verifiera och validera alla krav för
systemet innan design och implementation. En styrka med vattenfallsmodellen är att
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den lägger vikt på analys för att identifiera alla krav, eftersom många fel i datasystem
ofta kan härledas till felaktiga krav. Det blir ofta dyrare att rätta till fel i senare faser
och billigare i tidigare faser. Orsaken till detta är att förändringar i senare skede får
stora sidoeffekter som kan bli svåra att hitta och åtgärda.

Agresti (1986) betonar att eftersom systemutveckling kräver stora förbindelser till
resurser, är det rimligt att en verksamhet vill grundlägga ett systematiskt sätt av
genomförande för att komma fram till ett informationssystem och en möjlighet att
kunna kontrollera denna process. Vattenfallsmodellen ger en grund för att tillfredsställa
dessa behov. Målet uppnås med att lösa delproblem (analys, design, implementation,
och så vidare) i en bestämd följd. Övergång mellan faser fungerar som kontrollpunkter
för att överblicka framåtskridandet och mellanliggande produkter.

Vattenfallsmodellen har kritiseras för att rekommendera ett analytiskt och
reduktionisktiskt arbetssätt. Agresti (1986) menar att den grundläggande svagheten
med modellen är en obalans mellan analys och syntes. Modellen växte fram i en
tidsperiod där möjligheter för syntes med mjukvara var begränsad med den tillgängliga
teknologin. Det följde att vattenfallsmodellen blev mycket analytisk med betoning på
förbindelse av krav innan implementering.

Enligt Loucopoulos och Karakostas (1995) förutsätter vattenfallsmodellen att varje fas
endast är beroende av föregående fas. Vidare betonas att i verkligheten så är inte detta
fallet. Förändringar och nya upptäckter i senare faser till exempel implementation har
ofta konsekvenser för flera föregående faser. Förändringar i verksamheten kan också få
konsekvenser för faser som analys, design och kodning. Modellens design är att motstå
förändringar och detta kan bli opraktiskt i många situationer.

Det vore möjligt att fortsatta med flera sidor till för att diskutera vattenfallsmodellen
eftersom mycket har skrivits om denna modell både vad gäller styrka och svagheter
och hur faserna kan utformas, se till exempel Agresti (1986), Andersen (1994) Avison
och Fitzgerald (1995).

2.2.2 Prototyping som en modell för systemutveckling

Den modell för prototyping som jag har valt att redovisa här och använda som
utgångspunkt för undersökningen är den modell som Andersen (1994) beskriver (se
figur 1). Andersen baserar modellen på en tidigare modell beskriven av Boar (1984).
Andersen har utökat Boars modell för att också omfatta evolutionär prototyping. Jag
tycker att modellen på ett bra sätt visar vad systemutveckling med prototyping kan
handla om. Modellen är faktiskt en kombination av två modeller. Å ena sidan en
modell för “slit och släng”-prototyping och å andra sidan en modell för evolutionär
prototyping. Andersen och Boar tar också upp grundläggande riktlinjer för hur
prototypingprocessen skall gå till.
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                                                  Ja Identifiera
centrala behov

                   Nej Utarbeta första
prototyp

             En annan strategi

Demonstrera
prototypen och

diskutera
förbättringar

Införa
förbättringar i

prototypen

Täcker
prototypen
behoven?

      Nej

         Ja

“Slit och släng”-prototyping Prototypen blir en driftversion
(evolutionär prototyping)

Figur 1: Modellen för prototyping enligt Andersen (1994)

Om vi jämför modellen ovan med vattenfallsmodellen ser vi att det finns grundläggande
skillnader. Till exempel i vattenfallsmodellen skall vi först komma fram till en
kravspecifikation för att komma fram till en design. I prototyping modellen gör vi
tvärtom, vi gör designen för att komma fram till en prototyp som blir en form av en
kravspecifikation.

Det är värt att notera att i steg 3 till 6 i modellen ovan kan det vara oklart om
prototypen skall bli en driftversion eller en ”slit och släng”-prototyp. Modellen
uttrycker ej att vi skall ha klart för oss om tanken är att utveckla en driftversion när
utarbetningen av prototypen börjar. Detta kan vara problematiskt eftersom utarbetning
av en driftversion kräver mer kvalitetstänkande jämfört med en ”slit och släng”-
prototyp på grund av att det som skapas skall användas i drift.

Ovanstående modell har komplementerats av Boar (1984) och Andersen (1994) med
anvisningar för varje steg. Modellen med dessa riktlinjer som följer kan uppfattas som
en enkel metodologi för prototyping.

Prototyping?
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2.2.2.1 Lämpar sig problemet för prototyping?

Enligt Boar (1984) och Andersen (1994) är prototyping olämpligt om datasystemet
kommer att ha liten interaktion mellan människa och maskin. Prototyping är också
olämpligt om användare inte har möjlighet att delta i utvecklingsprocessen.

Prototyping rekommenderas för följande situationer enligt Boar (1984) och Andersen
(1994):

• Utveckling av informationssystem som ska behandla många slags transaktioner, till
exempel informationssystem för registreringar och förfrågningar av upplysningar.

• Om användarna har liten datavana. Prototyperna kan demonstrera teknologiska
möjligheter för användarna och användas som medel för att träna användare.

• Utveckling av informationssystem som kommer att transformera arbetsuppgifterna.
En ny arbetssituation kan demonstreras och diskuteras med hjälp av en konkret
prototyp istället för en abstrakt modell.

2.2.2.2 Identifiera centrala behov

Enligt Boar (1984) och Andersen (1994) är syftet med metodsteget ”Identifiera
centrala behov”, att utveckla tillräcklig förståelse av verksamheten för att kunna
konstruera första prototypen. Detta liknar analysen i vattenfallsmodellen med
skillnaden att här är inte syftet att identifiera alla behov och önskemål. För de flesta
system finns det oftast grundläggande data som utgör hjärtat i systemet. Det är viktigt
att första prototypen täcker de viktigaste sidorna av tillämpningen för att skapa
entusiasm hos användarna.

2.2.2.3 Utarbeta första prototyp

Syftet med metodsteget ”Utarbeta första prototyp” enligt Boar (1984) och Andersen
(1994). är att bygga första versionen av prototypen Prototypen måste levereras med
tillräcklig bredd och djup för att tillåta en meningsfull diskussion och sätta fart på
iterationerna. Vi behöver inte lägga stor vikt på detaljer i gränssnittet i början, det är
bättre att klargöra vilken funktionalitet som skall finnas i systemet. Om första
prototypen ger upphov till kreativa diskussioner om nya idéer och förbättringar har vi
lyckats med prototypen, annars har vi misslyckats. Första prototypen behöver inte
demonstrera aspekter som tillförlitlighet, hastighet, säkerhet och andra finesser. Det är
användarnas syn på problemet som skall studeras.

2.2.2.4 Demonstrera och diskutera förbättringar

Syftet med demonstrationssteget är enligt Boar (1984) och Andersen (1994) att
utvinna nya eller reviderande krav på informationssystemet genom att låta alla
intressenter observera, kritisera och uppleva prototypen. Det är viktigt att användarna
försöker uppleva en arbetssituation för en kritisk granskning av prototypen. Prototypen
skall ses som ett redskap för att få fram användarnas synpunkter som måste registreras
på ett systematiskt sätt.

Följande frågor kan vara av intresse vid granskning av prototyper:

• Tar prototypen hand om de uppgifter som är viktigast för användarna?

• Ger prototypen relevant information för användarna?

• Underlättar prototypen användarnas arbete?
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I senare iterationer blir frågor som människa-maskininteraktion viktigare. Iterationerna
flyttas från grova överväganden till allt mer detaljerade designbeslut. Metodsteget är
klart när en ny mängd av reviderande krav har identifieras genom demonstrationen.

2.2.2.5 Införa förbättringar

Syftet med metodsteget ”Införa förbättringar” är enligt Boar (1984) och Andersen
(1994) att bygga en ny version med hänsyn till lärdomar från förra metodsteget. Detta
skall inte ta för lång tid. Det kan dock ta upp till en vecka vid omfattande förändringar.
Vid senare iterationer kan mindre ändringar införas omedelbart under själva
demonstrationerna om det inte tar mer än några minuter medan användarna väntar.
Detta metodsteg är klart när alla revideringar har implementerats i prototypen.

2.2.2.6 Täcker prototypen behoven?

Syftet med metodsteget ”Täcker prototypen behoven?” är enligt Boar (1984) att
avgöra om det krävs en ytterligare iteration. Boar anser att flera iterationer är
nödvändiga, ofrånkomligt, önskvärt och skall uppmuntras. När användarna börjar
föreslå mindre detaljändringar förstår man att det snart inte behövs fler iterationer.

Vi går till demonstrationssteget (avsnitt 2.2.2.4) om prototypen kräver fler justeringar.
Om inga fler justeringar krävs har vi två alternativ för att gå vidare, antingen “slit och
släng”-prototyping (avsnitt 2.2.2.7) eller att utveckla prototypen till ett färdigt system
(avsnitt 2.2.2.8).

2.2.2.7 ”Slit och släng” prototyping

“Slit och släng”-prototyping innebär att prototypen kastas bort och ett nytt definitivt
system utvecklas som bygger på lärdomarna från tidigare metodsteg.

Andersen (1994) betonar att om ett nytt system skall byggas som liknar prototypen
måste all viktig information förmedlas till dem som ska ta hand om utformningen.
Relevant information måste därför dokumenteras på ett bra sätt för fortsatt arbete som
kan då göras med traditionella metoder. Problemet är att få användarna och kunden att
förstå varför utformningen kan vara så tidskrävande, efter att ha fått se ett nästan
färdigt system. Det måste då förklaras för användarna och kunden att prototypen kan
inte klara av den belastning som krävs och hela tekniska utformningen återstår för att
ta fram ett nytt system som verksamheten kan använda.

Sommerville och Sawyer (1997) pekar på problemet med att prototypen kan vara
konstruerad för att kasta bort men kunden kan sätta press på att utveckla prototypen
till ett driftsystem. Att leverera prototypen istället för att kasta bort den, kan leda till
ett inflexibelt och dåligt strukturerat system eftersom snabb utveckling av prototypen
ges högre prioritet än långsiktiga underhållningsfrågor.

Underhåll är normalt mer kostsamt än utveckling, enligt min uppfattning, speciellt om
produkten inte utvecklats med tanke på förändringsbarhet. Förändringsbarhet kräver
en noggrant genomförd design vilket man inte har gjort med en ”slit och släng”-
prototyp.

2.2.2.8 Prototypen blir en driftversion

Generellt kallas det för evolutionär prototyping när prototypen blir en driftversion
(Floyd 1984; Docherty 1993; Andriole 1995; Kinmond 1995; Pressman 1997).
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Andersen (1994) menar att om prototypen skall bli en driftversion måste prototypen
provköras under en belastning som motsvarar den som kan uppstå när systemet är i
drift. Denna typ av provkörning kallas för ”benchmark”. Om resultatet är
tillfredsställande kan prototypen kompletteras med de egenskaper som inte var
nödvändiga för demonstrationerna. Prototypen kan till exempel kompletteras med
säkerhetsrutiner, felrutiner och utskriftsrutiner. Annat som är av intresse är att
komplettera prototypen så att det blir lätt att underhålla systemet i drift. Om resultatet
av provkörningen visar brister kan vi överväga att skriva om kritiska rutiner i ett
traditionellt programmeringsspråk. Fördelen med att inte kasta bort prototypen är att
driftversionen blir färdig ganska snabbt. Nackdelen är att systemet kanske inte blir så
effektivt. Men om svarstiderna är rimliga och systemet klarar den belastning som krävs
har vi kommit fram till ett tillfredsställande informationssystem utan att slösa för
mycket resurser.

2.2.3 Spiralmodellen

En annan modell för systemutveckling som betonar prototyping är spiralmodellen först
introducerad av Boehm (1988). Spiralmodellen har fått stor uppmärksamhet inom
litteratur och som andra modeller har den utvecklats och finns i flera versioner.

Enligt Pressman (1997) är spiralmodellen en modell för evolutionär systemutveckling
som kombinerar det iterativa sättet att arbeta i prototyping med de systematiska
aspekterna i vattenfallsmodellen. Enligt spiralmodellen utvecklar vi informations-
systemet i inkrementella bitar. I tidiga iterationer kan en bit bestå av en enkel
pappersprototyp. Med varje iteration blir systemet mer och mer färdigt.

I en typisk spiralmodell finns följande sex uppgiftsregioner enligt Pressman (1997):

• Kommunikation med kund. Nödvändiga uppgifter för effektiv kommunikation
mellan kund och systemutvecklare.

• Planering. Uppgifter för att fastställa resurser, tidsplaner och annan
projektplanering.

• Riskanalys. Uppgifter för att uppskatta risker tekniska som icke-tekniska och
planering av åtgärder

• ”Engineering”. Uppgifter som krävs för att konstruera en eller flera
representationer av systemet

• Utsläppa. Uppgifter som krävs för dokumentation och utbildning

• Kunduppskattning. Uppgifter som krävs för att uppnå feedback från kunden som
baseras på utvärdering av representationer som har tagits fram och implementeras

Spiralmodellen ser på systemutvecklingen som en spiral (se figur 2) som växer fram på
ett evolutionärt sätt beskriver Pressman (1997). Systemutvecklarna börjar i mitten för
att följa spiralen utåt mot en allt mer färdig produkt. Iterationerna kan användas för att
utveckla en prototyp och sedan mer avancerade versioner av systemet. Varje iteration
går igenom uppgiftsregionerna för kontroll och justering av planeringen. Även efter att
systemet installerats kan modellen användas för fortsatt evolution av systemet.

Enligt Pressman (1997) är spiralmodellen en relativt ny men realistisk strategi för att
utveckla stora och komplexa system. Det evolutionära arbetssättet gör att systemet
utvecklas i takt med framåtskridandet i utvecklingsprocessen. Systemutvecklarna och
kunden förstår och reagerar på risker på varje iterationsnivå. Spiralmodellen använder
prototyping som en mekanism för att reducera risker men modellen gör det också
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möjligt att använda prototypingansatsen under olika stadium i utvecklingsprocessen.
Spiralmodellen betonar att man bör ta hänsyn till risker under hela utvecklingen.
Spiralmodellen har dock inte används lika mycket som vattenfallsmodellen och
modellen för prototyping, därför kan det ta ett antal år innan denna modell visar sig
vara effektiv för systemutveckling.

         Planering

    Riskanalys

Kommunikation med kund

                      ”Engineering”

Kunduppskattning

                                   Utsläppa

Figur 2: Spiralmodellen enligt Pressman (1997)

2.3 Prototyping i systemutveckling

I detta avsnitt behandlas hur prototyping i systemutveckling betraktas inom
litteraturen. Vi börjar med att förklara vad en prototyp är, för att sedan diskutera
begreppet prototyping. Vi diskuterar också fördelarna och nackdelarna med
prototyping. Avslutningsvis tar vi upp verktyg som kan användas för prototyping.

2.3.1 Vad är en prototyp?

Vonk (1990, sidan 20) definierar begreppet prototyp på följande sätt.

”A working model of (parts of) an information system, which emphasizes
specific aspects of that system.”

Eftersom en prototyp definieras som en modell kan jag här hänvisa till avsnitt 2.1.4 där
begreppet modell behandlas. Skillnaden mellan en prototyp och en modell är att
prototypen kan vara mer aktiv (”working”) medan en modell är mer passiv.

Floyd (1984) betonar att prototypens bredd kan variera, från ofullständigt till ett mer
fullständigt system. Prototypens djup eller funktionalitet kan också variera, från
ofullständiga till mer fullständiga funktioner. Prototypen kan användas för att forma en
del i en krav- eller designspecifikation. En annan möjlighet är att använda hela
prototypen eller vissa delar som komponenter i det framtida systemet. Hela prototypen
kan också utvecklas till ett färdigt system.

Vonk (1990) betonar att det är viktigt att skilja på en prototyp och det färdiga
systemet. Ett färdigt system är alltid ett mer genomtänkt system än en prototyp. I en
prototyp fattas oftast viktiga aspekter som är nödvändiga i ett driftsystem. System som
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testas i drift skall inte förväxlas med en prototyp, dessa system skall kallas för
pilotsystem.

Loucopoulos och Karakostas (1995) anser att det är viktigt att en prototyp skaffar
meningsfull information. Det finns två klasser av sådan information i förhållande till
struktur och process som vi kan modellera i en prototyp.

I en strukturell prototyp modellerar vi hur ett system skall uppnå ett beteende. En
strukturell prototyp är en ”glass box-modell” som återspeglar aspekter av den interna
strukturen och organisation av prototypen. I denna klass av prototyper modellerar vi
vissa icke-funktionella krav som ställs på systemet.

I en funktionell prototyp modelleras vad systemet skall göra. Prototypen är en ”black
box-modell” som demonstrerar svar vid stimuli. I denna klass av prototyper modellerar
vi funktionella krav som ställs på systemet. Det är främst denna klass av prototyper
som jag behandlar i min undersökning.

2.3.2 Vad är prototyping?

Inom litteraturen har jag funnit fyra olika former av prototyping relaterade till vilka mål
man vill uppnå med prototyping.

• Explorativ prototyping, där syftet är att utvinna krav för ett definitivt system och
diskutera möjliga alternativ

• Experimentell prototyping, där syftet är att validera en prototyp som ett
lösningsförslag innan man investerar i en driftversion

• Kooperativ prototyping, där syftet är att öka användarmedverkan vid design av ett
informationssystem

• Evolutionär prototyping, där syftet är att utveckla prototypen till ett pilotsystem
eller en färdig driftversion

Skillnaderna mellan ovanstående former är lite diffusa. Det är dock intressant att
analysera dessa former för att förstå omfattningen med prototyping. Explorativ,
experimentell och kooperativ prototyping kan ses som ett visst form av “slit och
släng”-prototyping eftersom prototypen kastas bort. I evolutionär prototyping är
prototypen däremot en outvecklad version av det färdiga systemet.

2.3.2.1 Explorativ prototyping

Explorativ prototyping kan ses som en teknik för att utvinna krav för ett
informationssystem.

Enligt Floyd (1984) fokuserar explorativ prototyping på problemet med
kommunikationen mellan systemutvecklare och användare. Floyd betonar att i början
av ett systemutvecklingsprojekt är problematiken ofta att systemutvecklare har liten
kunskap om problemdomänen medan användarna inte vet mycket om
informationsteknologi. I denna situation av osäkerhet kan explorativ prototyping
användas för att klargöra för användarna vad informationsteknologin kan erbjuda
verksamheten.

Vidare betonar Floyd (1984) att det är viktigt att inte fokusera på en enda lösning utan
att peka på alternativa lösningar och möjligheter som kan diskuteras. För att lyckas
med explorativ prototyping är det bra att ha en strategi för val av vilka särdrag
prototypen skall demonstrera och hur dessa hänger ihop. Den prototyp som utvecklas
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med explorativ prototyping är generellt ”messy” och dåligt strukturerad och därför
skall den kastas bort. En explorativ prototyp har en svag relation till slutprodukten.
Verktyget som används för att ta fram prototypen behöver inte ha någon koppling till
den miljö som slutprodukten kommer att utvecklas i.

2.3.2.2 Experimentell prototyping

Syftet med experimentell prototyping enligt Floyd (1984) är att validera vissa krav
genom att låta användare experimentera med en prototyp som demonstrerar en lösning.
Det kan finnas flera generella aspekter som är av intresse, som transparensen av
användargränssnitt, om systemet accepteras av användarna eller om systemet är
genomförbart.

Sommerville och Sawyer (1997) betonar att prototyper för validering av krav måste
vara mer kompletta än prototyper för kravutvinning. Explorativa prototyper kan
inkludera oklara krav som är svåra att beskriva och utesluta krav som är väl förstådda.
En prototyp för validering måste kunna användas praktiskt av användare om
valideringen skall bli realistisk. I explorativ prototyping arbetar systemutvecklaren och
användarna tillsammans medan användarna i experimentell prototyping själva kan
arbeta med att experimentera med prototypen. Dock kan det vara värdefullt att
observera hur användarna använder prototypen. Detta kan leda till intressanta
upptäckter som kan leda till förbättringar.

Enligt Sommerville och Sawyer (1997) kan det vara svårt att få tag i typiska användare
för att experimentera med prototypen. Användare som är speciellt intresserade i
mjukvara men är kanske inte typiska användare kan frivilligt erbjuda sig för att testa.
Deras kommentarer kan vara irrelevanta och de kan samtycka egenskaper som andra
användare skulle förkasta. De kan till exempel be om kraftfulla bekvämligheter som
inte är nödvändiga.

2.3.2.3 Kooperativ prototyping

Bødker och Grönbæk (1991) presenterar kooperativ prototyping som en variant av
vanlig “slit och släng”-prototyping. I vanlig prototyping är huvudsyftet att demonstrera
prototyper för användare. I kooperativ prototyping skall användarna inte bara
experimentera med prototyperna utan också vara med och bygga prototyperna. Målet
med kooperativ prototyping är att stimulera användarmedverkan och kreativitet.
Kooperativ prototyping har sina rötter i explorativ prototyping och utformas som en
kooperativ designaktivitet mellan användare och designer. Användarna skall ha en
aktiv roll vid design och konstruktion av prototypen till skillnad från vanlig
prototyping.

Enligt Bødker och Grönbæk (1991) utformas kooperativ prototyping som en
designprocess där användare och designer tillsammans arbetar aktivt och kreativt med
sin kunskap. För att underlätta denna designaktivitet måste designern låta användaren
uppleva en arbetssituation med en prototyp. På detta sätt kan användaren sättas i
kontakt med nya teknologiska möjligheter. Detta kan antingen göras på en simulerad
eller verklig arbetsplats. När problem uppstår med arbetsuppgiften kan användare och
designer analysera situationen och diskutera om problemet beror på behov av träning,
en dålig designlösning eller på grund av något annat. Problem på grund av
designlösningar kan ibland åtgärdas omedelbart i prototypen.
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2.3.2.4 Evolutionär prototyping

I evolutionär prototyping har vi kommit ganska långt ifrån vanlig prototyping enligt
min uppfattning. Medan vanlig prototyping kan ses som en teknik så måste evolutionär
prototyping mer betraktas som en övergripande strategi för systemutveckling. En
evolutionär prototypingstrategi baseras på att bygga system på sådant sätt att dessa får
växa och utvecklas. För att förenkla skillnaderna mellan evolutionär prototyping och
“slit och släng”-prototyping säger vi att prototypen inte kastas bort i evolutionär
prototyping.

Kinmond (1995) har undersökt prototyping i kommersiell systemutveckling.
Undersökningen visade att i flesta fall så kastas prototypen inte bort. Cirka 80% av
fallen visade evolutionär prototyping användes och cirka 20% att ”slit och släng”-
prototyping användes. Undersökningen visade också att cirka hälften av fallen följde
ingen viss metodologi. Det konstaterades också i undersökningen att resultaten
verkade stämma överens med andra liknande undersökningar.

Enligt Floyd (1984) är evolutionär prototyping en dynamisk strategi där datasystem får
utvecklas och växa på ett evolutionärt sätt. Floyd betonar att anledningen för den
evolutionära prototypingstrategin baseras på följande två erfarenheter.

• Verksamheten förändras och därför växer nya krav fram

• Praktisk användning av själva datasystemet transformerar verksamheten på sådant
sätt att transformationen leder till att nya och reviderande krav växer fram

Jag tror att evolutionär prototyping leder till att användarna inte ser på datasystemet
som något som inte går att utveckla och ändra på. Detta leder till att användarna kan
ifrågasätta hur datasystemet stödjer arbetsuppgifterna medan systemet används på
riktigt, för att sedan komma med förslag till förbättringar. Det är min uppfattning att
detta kan göra det möjligt att informationssystem kan utvecklas på ett utmärkt sätt för
en verksamhet. Möjligheten för användarna att påverka sin arbetssituation kan man
också se som mycket positiv för användare.

Evolutionär prototyping betonar evolution istället för revolution enligt min
uppfattning. När en verksamhet inför ett standardsystem eller ett annat stort system
som kanske har utvecklas på ett traditionellt sätt, talar man om ”big-bang”-principen.
Det vill säga att användarna upplever en revolution i sin verksamhet när datasystemet
införs i verksamheten. Evolutionär prototyping kan ses som ett mjukare sätt att införa
datasystem där system får växa i takt med användarnas lärande. Detta kan liknas vid
hur levande system växer och utvecklas i naturen. Verksamheter har liknande
egenskaper som organismer som Miller (1978) har visat i sin teori om levande system.

2.3.3 Vilka fördelar finns med prototyping?

Inom litteratur har jag funnit följande som de mest grundläggande motiven för
prototyping i systemutveckling:

• Användarmedverkan

• Effektivare kommunikation

• Färre fel i kravspecifikationen

• Bättre användargränssnitt
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2.3.3.1 Användarmedverkan

Enligt en undersökning av Kinmond (1995) ansåg systemutvecklare att största fördelen
med prototyping är användarnas möjligheter att delta i utvecklingsprocessen.

Ackoff (1981) betonar vikten med användarmedverkan och menar att ingen är en
expert på att utforma ett system. Alla individer som påverkas av ett system kan bidraga
med sina idéer vad gäller hur systemet skall designas. Användarnas åsikter,
förväntningar, drömmar och preferenser är mycket relevanta vid design av ett
informationssystem.

Enligt Boar (1984) så är tron, att systemutvecklaren vet bäst, död för länge sedan.
Prototyping kräver att användare medverkar och därmed ökar användarmedverkan i
systemutveckling. Användare måste involveras för att förankra att systemet möter
användarnas verkliga behov. Genom att involvera användarna att experimentera med
modeller av systemet skapas förutsättningar för kreativitet. Problemet blir mer att
sortera ut alla idéer och tips snarare än brist på kreativa förslag.

2.3.3.2 Effektivare kommunikation

Scharer (1986) betonar att kommunikationsflödet i vattenfallsmodellen är i en riktning.
Från användare till analytiker och från analytiker till programmerare. Som en
mellanhand blir analytiker ett hinder för kommunikation. I prototyping finns ingen
mellanhand, snarare finns det en öppen dialog mellan användare och designer.

Sommerville och Sawyer (1997) pekar på att det är svårt för människor att visualisera
hur vanliga kravbeskrivningar kommer att omvandlas till programvara. Genom att
utveckla en prototyp för att demonstrera krav som är svagt förstådda kan det bli lättare
för intressenter att upptäcka problem och föreslå hur kraven kan förbättras. En
prototyp gör att det blir lättare att förstå meningen med krav. Om intressenterna inte
förstår kraven till fullo kan de samtycka en kravspecifikation som inte återspeglar
verksamhetens verkliga behov.

Docherty (1993) ser på prototyping som en mer lärfrämjande modell jämfört med
vattenfallsmodellen. Docherty betonar att vattenfallsmodellen stödjer bekräftande
lärande medan prototyping stödjer upptäckande lärande.

2.3.3.3 Färre fel i kravspecifikationen

Sommerville och Sawyer (1997) pekar på att processen att implementera krav i en
prototyp kräver noggrann granskning av kraven. Detta kan leda till upptäckt av
ofullständiga och motstridiga krav. Ofta är det nödvändigt att skriva en manual för
användarna som skall experimentera med prototypen. Att skriva manualen i sin tur
leder till att kraven analyseras vilket hjälper till att upptäcka problem angående aktuell
användning av systemet. Frågor om användbarhet kommer i fokus innan det är för
sent.

2.3.3.4 Bättre användargränssnitt

Enligt min erfarenhet är dagens grafiska användargränssnitt ganska komplexa. Flera
kontroller som knappar, rull-listor, menyer, och så vidare spelar ett komplext spel
tillsammans i ett grafiskt användargränssnitt. Information kan representeras på skärm
på många olika sätt i många olika fönster och dialogrutor. Inom området design av
användargränssnitt rekommenderas det generellt att testa användargränssnitt noggrant
med användarna, som vanligtvis görs genom prototyping i samverkan med användare.
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Sommerville och Sawyer (1997) anser att prototyping i dag är det enda effektiva sättet
att utveckla bra användargränssnitt. Genom att utveckla prototyper i samband med
kravspecifikation kan detta senare leda till mindre utvecklingskostnader i samband med
design av användargränssnitt.

2.3.4 Vilka nackdelar finns med prototyping?

Enligt en undersökning av Kinmond (1995) ansåg systemutvecklare att följande var
nackdelar med prototyping.

• Användarmedverkan är tidskrävande i prototyping

• Falska förväntningar hos användarna

• Ökade kostnader

• Olämplig analys utförs

• Dokumentation blir bristfällig

• Mindre möjligheter att kontrollera projektet

• Brist på nödvändiga verktyg

• Svårighet att integrera prototyping med existerande metodologier

Ovanstående lista visar också ordningen på vikten vad gäller systemutvecklarnas
bedömning på varje nackdel. Tid som krävs för användarmedverkan ansågs vara
viktigaste nackdelen, medan svårighet med att integrera prototyping med existerande
metodologier ansågs vara en mindre viktig nackdel.

Vad gäller ökade kostnader visade undersökningen att det fanns delade meningar. En
del systemutvecklare ansåg att prototyping ledde till mindre kostnader.

2.3.5 Vilka verktyg används för prototyping?

Om prototyping skall vara effektiv så måste prototypen byggas snabbt så att
användarna kan uppleva resultatet. Det går snabbt att konstruera en prototyp på
papper, alternativt kan ritprogram eller annan programvara för att skapa och presentera
grafisk information användas. För att skapa mer avancerade prototyper finns det två
alternativ vad gäller datorbaserade verktyg, fjärde generationens utvecklingsverktyg
eller CASE-verktyg.

2.3.5.1 Fjärde generationens utvecklingsverktyg

I databranschen talar vi om följande generationer för att referera till på vilket sätt vi
kan realisera en datorteknisk lösning enligt Andersen (1994).

• Första generationen, maskinspråk programmering

• Andra generationen, assembler programmering

• Tredje generationen, hög nivå programmeringsspråk som COBOL och Pascal

• Fjärde generationen, utvecklingsverktyg i form av programvara som omfattar en
rad hjälpmedel för att bygga ett program

Vilka hjälpmedel finns då i ett fjärde generationens utvecklingsverktyg? Enligt min
erfarenhet baseras dessa verktyg vanligtvis på ett programmeringsspråk som finns som
en komponent i verktyget. Verktyget har hjälpmedel för att underlätta
programmeringen. Skärmbilder kan ritas upp och verktyget kan generera koden
automatiskt utifrån en grafisk beskrivning. Designern kan placera diverse kontroller på
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skärmen och välja egenskaper för dessa kontroller i en dialogruta. En kontroll kan vara
en knapp, en meny, kombinationsruta, fält, eller en grafisk komponent som linjer och
bilder. De flesta användargränssnitt använder en kombination av sådana kontroller. Ett
designspråk kan ses som på vilket sätt fönster och kontroller ser ut. Ett fjärde
generationens utvecklingsverktyg använder vanligtvis ett visst designspråk för att
utforma användargränssnitt.

Begreppet fjärde generationens utvecklingsverktyg kan bäst förklaras genom att ge
några exempel, enligt min uppfattning. Som exempel för PC kan jag ange, Visual
Basic, Delphi, Visual C++ och Visual J++. Skillnaderna mellan dessa verktyg baseras
först och främst på vilket programmeringsspråk verktyget använder. Fördelen med
dessa verktyg är att det går snabbt att skapa ett program och göra förändringar. Det
vill säga dessa verktyg lämpar sig utmärkt för prototyping.

2.3.5.2 CASE-verktyg

CASE står för ”Computer-Aided Software Engineering”. Bubenko och Wangler
(1992) beskriver CASE-verktyg som en speciell programvara för att stödja
systemutvecklare i processen att analysera, designa, specificera och förvalta ett
informationssystem. Vidare betonas att huvuduppgiften för CASE- verktyg är att
behandla olika typer av specifikationer, analysera dessa, och även transformera
specifikationer från ett format till ett annat. Verktyget måste kunna underhålla en stor
växande mängd av relaterade specifikationer även i flera olika versioner. Bra CASE-
verktyg måste ge systemutvecklaren relevant stöd och riktlinjer. Det är viktigt att
CASE-verktyg kan generera dokumentation, så som diagram, formulär, tabeller av
valda delar i en specifikation.

CASE-verktyg kan stödja verifiering av specifikationer genom att analysera syntax och
konsistens. CASE-verktyg kan också användas för att validera specifikationer genom
följande (Bubenko och Wangler, 1992):

• Översätta digram och formella notationer till naturligt språk

• Generera sammanfattningar av (delar av) en specifikation

• Stöd för att kunna resonera med en specifikation

• Simulering (symbolisk exekvering) av (delar av) en specifikation

• Stöd för att transformera (delar av) en formell specifikation till en prototyp

Loucopoulos och Karakostas (1995) menar att vikten av prototyping för insamling och
validering av krav gjort att stöd för prototyping nu finns i många CASE-verktyg.
Prototypingstödet ges vanligtvis i form av rapportgeneratorer och skärmbilds-
generatorer.

Skillnaden mellan ett CASE-verktyg och ett fjärde generationens utvecklingsverktyg är
att CASE-verktyget inte enbart omfattar stöd för att bygga mjukvara. CASE-verktyg
är mer avancerade verktyg än fjärde generationens utvecklingsverktyg. Skillnaderna är
dock inte speciellt skarpa. Eftersom många CASE-verktyg ger stöd för att hantera
specifikationer och översätta dessa till en prototyp kan dessa verktyg också vara
passande för prototyping.
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3 Problem
I detta kapitel kommer jag att beskriva vilka frågeställningar kommer att belysas i min
undersökning.

3.1 Problemområde

Verksamheter är komplexa och informationssystem spelar en viktig roll i våra
verksamheter. Att utveckla informationssystem för en verksamhet innebär att
systemutvecklare och användare måste analysera verksamheten tillsammans. Detta görs
för att komma fram till vilken roll informationssystemet skall spela i verksamheten och
på vilket sätt informationssystemet skall vara utformat. I denna process, att utveckla
informationssystem, krävs en effektiv kommunikation mellan alla inblandade aktörer.
Flera andra problem kan också uppstå i systemutveckling vilket är viktigt att
uppmärksamma.

Jag tror att evolutionär prototyping kan vara en lämplig och intressant strategi för att
utveckla informationssystem i många fall. Detta eftersom verksamheter förändras och
utvecklas med tiden vilket leder till att olika behov växer fram. Med evolutionär
prototyping kan vi anpassa informationssystem för verksamheten på ett inkrementellt
sätt med en hög grad av användarmedverkan. Vi har i dag tillgång till kraftfulla CASE-
verktyg och fjärde generationens utvecklingsverktyg som gör att evolutionär
prototyping blir alltmer attraktiv. Med dessa verktyg kan komplexa informationssystem
utvecklas relativt snabbt.

Evolutionär prototyping och spiralmodellen är strategier och inte metodologier (se
avsnitt 2.1.3). En metodologi kan använda dessa strategier för att sedan ge mer
specifika riktlinjer för hur vi skall gå tillväga. Evolutionär prototyping verkar vara en
vanlig strategi för systemutveckling. Min uppfattning är att strategin används och ofta
utan någon dokumenterad metodologi. Jag tror att det kan vara lämpligt att använda
en passande metodologi som stöd för denna strategi. Förmodligen finns inte så många
metodologier som har några anvisningar för hur systemutvecklare skall gå tillväga med
evolutionär prototyping. Orsaken till detta kan vara att evolutionär prototyping är en
relativt ny strategi.

Hur bör systemutvecklare gå till väga för att utveckla informationssystem med
evolutionär prototyping? För att få svar på denna fråga kan vi försöka att titta på
anvisningar i metodologier. En metodologi kan tala om för systemutvecklare hur
utvecklingsprocessen skall utformas på en specifik nivå. Detta tycker jag är intressant
att undersöka eftersom det är min uppfattning att systemutveckling med evolutionär
prototyping inte är helt oproblematisk.

Det verkar som det inte finns någon sammanställning av vilka råd och
rekommendationer som finns i befintliga metodologier vad gäller evolutionär
prototyping. Jag vill i min underökning försöka att identifiera några passande
metodologier för evolutionär prototyping. Detta för att förstå vilka angreppssätt
metodologier har för denna strategi.

Den fråga som jag vill få svar på i min undersökning är: Hur hanterar metodologier den
evolutionära prototypingstrategin?

Jag kommer inte att försöka komma fram till vilken metodologi som är bäst eller
sämst. Hur bra en metodologi fungerar tror jag att kan beror på många olika saker och
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förutsättningar. Jag är först och främst ute efter att lyfta fram metodologier och det
material i metodologier som har med evolutionär prototyping att göra.

3.2 Avgränsning

Undersökningen kommer att baseras på ett fåtal metodologier. När jag har gjort mitt
urval av metodologier kommer jag att granska dessa metodologier och inga andra.

Urvalet som jag kommer att göra kommer att baseras på följande:

• Min bedömning om metodologins relevans för att utveckla informationssystem med
en evolutionär prototypingstrategi.

• Metodologin måste också vara tillgänglig för mig i något dokument utan större
problem. Till exempel tillgänglig via bibliotek, Internet eller bokhandel.
Kommersiella metodologier eller metodologier som enbart är avsedda att användas
inom ett visst företag faller utanför mitt urval. Detta på grund av att jag kan ha
svårt med att få tag i dessa metodologier.

3.3 Delfrågeställningar

Jag har kommit fram till följande delfrågeställningar för min undersökning:

• Vilka rekommendationer finns i metodologier för evolutionär prototyping? Syftet
med denna frågeställning är att undersöka vilka rekommendationer i metodologier
som är relaterade till den evolutionära prototypingstrategin.

• Vilka likheter finns mellan metodologier angående evolutionär prototyping?
Syftet med denna frågeställning är att granska vilka rekommendationer
metodologier är överens om angående evolutionär prototyping.

• Vilka skillnader finns mellan metodologier angående evolutionär prototyping?
Syftet med denna frågeställning är att granska skillnader från en metodologi till en
annan angående evolutionär prototyping.

3.4 Förväntade resultat

Min hypotes är att det finns några metodologier för systemutveckling som kan
användas för evolutionär prototyping. Jag tror att metodologier på olika sätt kan
utnyttja den evolutionära prototypingstrategin. Detta beroende på metodologiernas
perspektiv, arbetsmodell och intressentmodell.

Jag tror att en följd av den evolutionära prototypingstrategin är att ett stort utrymme
lämnas till systemutvecklare i utvecklingsprocessen. Förmodligen kan det finnas mer
övergripande riktlinjer än detaljerade för hur systemutvecklingen skall bedrivas. Jag
förväntar mig att det finns några intressanta rekommendationer och riktlinjer i
metodologier avseende evolutionär prototyping. Möjligtvis är metodologierna mer lika
än olika angående evolutionär prototyping. Jag tror att evolutionär prototyping är i dag
fortfarande en ung och omogen strategi.

Även om min utgångspunkt är inte att ta fram fördelar och nackdelar om metodologier
skulle mina resultat kunna användas som utgångspunkt för att välja en metodologi för
ett projekt. Informationen skulle också användas som underlag för att förbättra eller
skapa nya metodologier.
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4 Metod
I detta kapitel kommer jag att diskutera möjliga metoder för insamling av information
för min undersökning. Beroende på problemställningens natur kan olika metoder
fungera mer eller mindre bra för att samla in information. Vilken metod jag kommer att
välja för min undersökning beror på min bedömning på vilken metod som verkar ge
bäst svar på mina frågeställningar med hänsyn till den tid och de medel som jag har för
undersökningen.

4.1 Möjliga metoder

Med hänsyn till min problemställning är det möjligt att hämta information med följande
metoder för att få svar på mina frågeställningar:

• Dokumentstudier

• Intervjuer och enkäter

• Fallstudier

I följande avsnitt kommer jag att diskutera metoderna ovan i förhållande till min
problemställning.

4.1.1 Dokumentstudier

Enligt Patel och Davidson (1994) har beteckningen dokument traditionellt använts för
tryckt eller nedtecknat information. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att
information idag kan bevaras på många andra sätt. Beteckningen dokument används till
exempel för brev, dagböcker, litteratur, register, bild- och ljud-dokument.

I förhållande till min problemställning anser jag dokumentstudier vara ganska relevant.
För att kunna använda och utveckla en metodologi så måste den beskrivas i något
dokument. En metodologi kan beskrivas i en bok, artikel, även i ett datorbaserat
register som på Webben.

Enligt Patel och Davidson (1994) är det både möjligt att få tag i en primärkälla som en
sekundärkälla. En primärkälla för en metodologi kan ses som ett dokument med en
originell beskrivning av en metodologi. Metodologins författare är då vanligtvis också
dokumentets författare. Det är också möjligt att hitta mer översiktliga beskrivningar av
metodologier i dokument. Dessa översiktliga beskrivningar behöver inte vara gjorda av
metodologins författare och är därför sekundärkällor.

Mina frågeställningar handlar om att förstå det material som finns i metodologier vilket
kan göras genom att studera relevanta dokument. Jag kan här både använda mig av
primärkällor och sekundärkällor. En primärkälla är naturligtvis att föredra om det är
möjligt.

Problematiken vad gäller dokumentstudier är att hitta relevanta dokument att
undersöka. Ett sätt att söka efter dokument är att utnyttja olika sökmotorer som finns
på Webben.

4.1.2 Intervjuer och enkäter

Intervjuer och enkäter är metoder för att samla information genom att ställa frågor till
personer som möjligtvis har den kunskap som vi söker efter.
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Patel och Davidson (1994) betonar att intervjuer kan vara mer eller mindre
strukturerade beroende på hur intervjupersonerna skall svara på frågorna. I en
ostrukturerad intervju lämnar vi stort utrymme för intervjupersonen att svara inom. I
en strukturerad intervju måste intervjupersonen välja mellan alternativa svar.

En enkätundersökning handlar om att en blankett med ett antal frågor skapas och
skickas ut till en målgrupp som skall svara på frågorna. En enkätundersökning kan vara
lämplig när vi vill ställa frågor till många personer. Enkäter kan vara olämpliga om vi
vill ställa öppna frågor som ger långa svar, det vill säga ostrukturerade. Enkäter är mer
lämpliga för mer strukturerade frågor, när vi vill få konkreta svar.

Intervjuer och enkäter skulle kunna användas för att ställa frågor till systemutvecklare
som har kunskap om metodologier. Mitt fall har en explorativ karaktär som kräver
ganska öppna frågor med långa svar. Jag anser intervjuer och enkäter vara mindre
lämpligt i mitt fall med hänsyn till mina frågeställningar. Om mina frågeställningar hade
varit mer konkreta och specifika skulle intervjuer och enkäter vara mer lämpliga.

Annan problematik med intervjuer och enkäter är att få tag i lämpliga experter för att
svara på frågorna. Eftersom jag är ute efter en så specialiserad kunskap ökar det
svårigheten att hitta en lämplig målgrupp.

Intervjuer och enkäter kan vara lämpliga om undersökningen skulle gå ut på att
undersöka hur systemutvecklare ser på evolutionär prototyping och hur evolutionär
prototyping används i praktiken. Min undersökning fokuserar mer på informationen i
dokumenterade metodologier för evolutionär prototyping än vad systemutvecklare har
att säga om evolutionär prototyping.

4.1.3 Fallstudier

Enligt Patel och Davidson (1994) används beteckningen fallstudie när vi gör en
undersökning på en mindre avgränsad grupp. Vi kan välja att studera ett eller flera fall.
Ett fall kan vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation.
Fallstudier är användbara för att studera processer och förändringar.

I min undersökning skulle en fallstudie kunna användas för att studera olika fall där en
metodologi för evolutionär prototyping har använts för att utveckla
informationssystem.

Att använda fallstudier för att analysera metodologier kan vara lämpligt ifall vi vill
utvärdera metodologierna. Min problemställning handlar mer om att undersöka hur en
metodologi hanterar evolutionär prototyping än hur metodologin används i
verkligheten av olika individer, grupper eller organisationer. Mina frågeställningar kan
enligt min uppfattning bättre svaras genom att studera metodologiernas primärkällor än
att studera olika fall. Mina frågeställningar kräver inte en koppling till konkreta fall.

4.2 Val av metod

Det vore möjligt att samla in information genom att fråga systemutvecklare.
Systemutvecklare kan till exempel ha kunskap om vilka problem som kan uppstå vid
användandet av en viss metodologi. Med hänsyn till mina frågeställningar är
undersökningens fokus på det som finns dokumenterat i själva metodologierna. Genom
att intervjua systemutvecklare skulle undersökningens fokus kunna vara att studera
metodologierna i ett vidare sammanhang.
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Systemutvecklare får sin kunskap om metodologier oftast via något dokument. Det är
den information som systemutvecklare söker efter i dokumenterade metodologier som
jag är ute efter i min undersökning. Det vore mer relevant att intervjua
systemutvecklare om mina frågeställningar skulle handla om att undersöka evolutionär
prototyping i ett större perspektiv.

Eftersom mina frågeställningar fokuserar på vad som finns dokumenterat i
metodologier och inte på metodologier i ett vidare sammanhang är fallstudier inte
heller en metod som jag anser lämplig för min undersökning.

Många metodologier beskrivs i dokument som böcker, ofta tillgängliga via bibliotek.
Genom att analysera hur metodologierna beskrivs i primärkällor eller sekundärkällor
kan jag få godtyckliga svar på mina frågeställningar.

Jag har inte valt att använda intervjuer, enkäter eller fallstudier. Utifrån min analys av
möjliga metoder har jag kommit fram till att enbart använda dokumentstudier för att
samla in information för min undersökning. Jag anser att mina frågeställningar kräver
en noggrann studie av dokument, helst primärkällor men även möjligtvis
sekundärkällor ifall jag inte har möjlighet att få tag på primärkällor. Sekundärkällor kan
jag använda för att hitta relevanta metodologier för min undersökning.

För min undersökning behöver jag dokument sekundärkällor och primärkällor som
beskriver metodologier. Metodologierna som beskrivs måste uppfylla de villkor som
beskrivs i min avgränsning (se avsnitt 3.2).

På Webben kan jag hitta dokument med information om metodologier. Detta kan jag
göra med hjälp av sökmotorer som finns på Webben. På Webben tror jag att jag mest
hittar sekundärkällor som översiktligt beskriver metodologier. Med en översiktlig
beskrivning kan det vara möjligt att avgöra om en metodologi är relevant eller ej. Det
kan också vara möjligt att hitta en komplett primärkälla för en metodologi på Webben.

Även om jag hittar information om intressanta metodologier på Webben kan det vara
svårt att få tag i dokument som beskriver metodologier i den detalj som jag behöver.
Detta på grund av att metodologier kan utvecklas av företag för privat användning.
Den beskrivning som jag hittar på Webben kan vara en översiktlig beskrivning som jag
kan inte använda för undersökningen. Jag måste därför också undersöka om jag kan få
tillgång till böcker som beskriver metodologier i mer detalj.
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5 Genomförande
I detta kapitel presenteras det material som jag har funnit i mitt genomförande.

5.1 Dokumentsökning

För att få svar på mina frågeställningar börjar jag min undersökningen med att göra ett
urval av metodologier för undersökningen.

Jag har provat olika sökmotorer som finns på Webben. Den sökmotor som jag har lärt
mig att använda och utnyttjar oftast är Altavista (www.altavista.com). Det finns
relativt stor mängd information på Webben om metodologier för systemutveckling. En
ganska stor mängd information hittades som inte var relevant för min undersökning.
Efter några sökexperiment kom jag fram till att jag behövde bra sökord. Följande tabell
(1) visar mina sökord och antal träffar i sökmotorn Altavista.

Sökord Antal träffar

”Software development methodology” 943

”System development methodology” 460

”Software development method” 345

”System development method” 117

Tabell 1: Sökord och antal träffar i sökmotorn Altavista

I tabellen ovan kan vi se att begreppet metodologi verkar användas mer på Webben än
begreppet metod.

På Webben hittade jag information om många metodologier (se bilaga 1). Jag var inte
ute efter traditionella metodologier som baseras på vattenfalls liknande modeller. Av
metodologierna som jag hittade på Webben hade metodologierna i följande tabell (2)
anvisningar för prototyping.

Metodologi Tillgänglighet

CASE Application Development Method (CADM)

Dynamic System Development Method (DSDM) Bibliotek och bokhandel

Prestwood's Software Development Methodology Finns på Webben

Prototype Development Methodology (PDM)

Rapid Application Development (RAD) Bibliotek och bokhandel

Task-Centred User Interface Design Finns på Webben

The JPL Software Development Methodology

The NetBase Methodology

The Prototyping Methodology Bibliotek och bokhandel

Tabell 2: Metodologier för prototyping på Webben

Av metodologierna i tabellen (2) ovan valde jag följande två för min undersökning
vilka är markerade med fetstil i tabellen:

• RAD, ”Rapid Application Development” (Martin, 1991)

• DSDM, ”Dynamic Systems Development Method” (Stapleton, 1997)
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Anledningen för att jag valde RAD och DSDM är att dessa verkar stämma överens
med min uppfattning vad gäller begreppet metodologi (se avsnitt 2.1.3). Till sist fick
jag också tillgång till böcker som beskriver dessa metodologier tillräckligt detaljerad
för att kunna analysera och jämföra dessa två metodologier. Med böckerna som
Stapleton (1997) och Martin (1991) har författat kunde jag avgöra definitivt att
metodologierna var relevanta för min undersökning.

RAD är en metodologi som Martin (1991) har definierat i boken ”Rapid Application
Development”. För att skapa metodologin har Martin granskat organisationer som på
ett produktivt sätt ägnar sig åt att utveckla informationssystem på kort tid. Enligt
Martin skall prototyperna som utvecklas i RAD inte kastas bort. RAD är också en
lämplig metodologi för att utveckla informationssystem enligt Martin.

DSDM beskrivs av Stapleton (1997) i boken ”DSDM – The method in practice”. Till
skillnad från RAD så utvecklas DSDM av många företag som har grundat en förening
kring metodologin som kallas ”DSDM Consortium”. Författaren har tagit en aktiv del i
att utveckla DSDM och var en stiftare till föreningen ”DSDM Consortium”. I boken
finns 10 kapitel som beskriver de centrala tankegångarna i DSDM. Dessutom beskrivs
åtta projektfall där DSDM har använts. Enligt Stapleton (1997) beskrivs detaljerna i
DSDM version 2 i en kort och koncis DSDM-manual som endast finns tillgänglig för
medlemmar i ”DSDM Consortium”. Av denna anledning fick jag inte tag i själva
manualen för DSDM, men jag anser att Stapletons bok beskriver DSDM och
evolutionär prototyping tillräckligt väl för att kunna använda den som källa för min
undersökning. Enligt Stapleton är DSDM tänkt för att utveckla informationssystem
och prototyperna är inte avsedda att kastas bort.

En annan metodologi som jag funderade på att inkludera i min undersökning var ”The
Prototyping Methodology”. Enligt beskrivningen på Webben verkade denna
metodologi också utnyttja en evolutionär prototypingstrategi. Metodologin beskrivs
också i en bok som går att låna via bibliotek. Denna metodologi fick jag inte tillgång
till. Detta på grund av att boken var utlånad under den tidsperiod jag hade för mitt
genomförande.

Två metodologier fanns tillgängliga direkt på Webben (se tabell 2). Dessa
metodologier bedömde jag inte som relevanta för min undersökning. ”Task-Centred
User Interface Design” behandlar hur prototyping kan användas för att utveckla
användargränssnitt men tar inte upp frågor kring evolutionär prototyping.
”Prestwood's Software Development Methodology” är en mindre omfattande
metodologi och verkar inte behandla frågor kring evolutionär prototyping lika specifikt
som RAD och DSDM gör.

De andra metodologierna beskrivs mer översiktligt på Webben. Dessa metodologier
verkar rekommendera någon form av prototyping. Problemet är att dessa metodologier
utvecklas och används inom företag. Anledningen till att metodologierna beskrivs på
Webben kan vara att visa framtida kunder vilken utvecklingsstrategi som används inom
företaget.

5.2 RAD

I detta avsnitt behandlas metodologin RAD (”Rapid Application Development”). Hela
avsnittet baseras på boken ”Rapid Application Development” av Martin (1991).
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5.2.1 Perspektiv

Övergripande målen att uppnå med RAD är att utveckla system snabbare, med högre
kvalitet, med mindre kostnad och färre människor. För att uppnå dessa mål skall
användare medverka i utvecklingsprocessen samt en metodologi och CASE-verktyg
användas.

5.2.1.1 En metodologi skall stödja utvecklingsprocessen

I RAD identifieras några sämre och bättre egenskaper hos metodologier som illustreras
i följande tabell (3). RAD metodologin skall ha egenskaperna på höger sidan och
undvika egenskaperna på vänster sidan.

Sämre egenskaper Bättre egenskaper

Rigorös Anpassningsbar till omständigheter

Arbetskrävande Minimera manuellt arbete

Byråkratisk Antar att systemutvecklarna är intelligenta och
kreativa

Representeras i en hylla av pärmar Metodologin är datorbaserad och kan innehålla
ett expertsystem

Ger en oböjlig mängd av uppgifter Ger riktlinjer för framgång, fallgropar, och
checklistor. Detta kan systemutvecklarna
använda på ett intelligent och kreativt sätt.

Föreskriver uppgifter som systemutvecklare
inte förstår varför de verkligen är nödvändiga

Metodologin stämmer mer överens med
systemutvecklarnas vilja att arbeta

Tabell 3: Egenskaper för metodologier enligt Martin (1991)

Nya sätt att arbeta i systemutveckling kräver nya metodologier enligt RAD. En
metodologi för systemutveckling skall stödja utvecklingsprocessen genom att
specificera följande:

• En sekvens av uppgifter att utföra

• Indata och utdata för varje uppgift

• En beskrivning av hur uppgifterna skall utföras, vilka aktörer som skall medverka
och den utbildning som krävs

• Riktlinjer för framgång och vilka fallgropar som skall undvikas

I RAD betonas att en dokumenterad metodologi krävs av flera anledningar. En
metodologi krävs för att utbilda deltagare för ett systemutvecklingsprojekt och bidra
till att systemutvecklare blir kompetenta. En metodologi är en plats för att samla idéer
för systemutveckling. Idéerna kan sedan utvecklas och revideras med nya erfarenheter.

I RAD kan metodologin lagras i ett expertsystem eller bli en integrerad del i ett CASE-
verktyg. På detta sätt kan metodologins användande automatiseras.

5.2.1.2  CASE-verktyg skall användas

I RAD krävs att systemutvecklare utnyttjar CASE-verktyg för att minimera
utvecklingstiden och uppnå högre kvalitet. Relevant information vad gäller
informationssystemet skall lagras i CASE-verktyget. När lagrad information förändras i
CASE-verktyget skall verktyget stödja upptäckande av konsekvenser av dessa
ändringar. CASE-verktyget skall stödja återanvändning av allt fler återanvändbara
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komponenter för att bygga system. CASE-verktyget skall kunna generera kod utifrån
designbeskrivningar. Ett CASE-verktyg kan bestå av flera olika integrerade verktyg.

5.2.1.3 Användare involveras på alla stadium

Med RAD skall högre kvalitet i informationssystem uppnås genom att involvera
lämpliga användare på alla stadium i utvecklingsprocessen (analys, design och så
vidare). Målet med användarmedverkan i RAD är att utnyttja användarnas kreativitet
och kunskap för att förankra att systemet kommer att möta verksamhetens verkliga
behov när systemet installeras i verksamheten.

RAD lägger vikt vid användarnas motivation och lärande i utvecklingsprocessen. Ett
syfte i RAD är att få användare att känna att de äger systemet innan det blir färdigt.
För att effektivisera användarmedverkan använder RAD seminarier där användare och
systemutvecklare arbetar tillsammans.

RAD ser kritiskt på val av användare som skall medverka i faserna. Användarna som
väljs som deltagare i utvecklingsprocessen skall ha god kunskap om verksamheten,
kunna uttrycka sig, vara intelligenta och kreativa.

5.2.1.4 Mindre team av systemutvecklare

I RAD betonas snabb utveckling av system med mindre team av intelligenta och
kompetenta systemutvecklare. I RAD skall större team undvikas. För större system
kan flera team arbeta samtidigt med utveckling av delsystem som kan sedan sättas
ihop. Det är större sannolikhet för hög produktivitet i mindre team än större eftersom
svårigheter ofta uppstår i att kontrollera kommunikationen i större team.

I RAD läggs vikt på systemutvecklarnas motivation, lärande och stolthet. Team som
uppnår bäst resultat skall de lönas för det. När ett lyckat projekt avslutas skall det firas
för att låta systemutvecklarna känna sig stolta.

5.2.1.5 Evolutionär prototyping

RAD utnyttjar en evolutionär prototypingstrategi med CASE-verktyg. Kärnan i
systemet skall byggas snabbt. Finesserna läggs till i senare påbyggnader. Systemet ska
växa som en lök med successiva lager av raffineringar.

I RAD betonas att system skall vara designade för att växa på ett kontrollerat sätt.
System skall utvecklas ständigt för att inneha alltfler funktioner. Ett system kan inte
växa evolutionärt om det är i en oreda. Systemets design måste vara väl strukturerat så
att olika personer på olika tidpunkter kan förstå systemet och lägga till komponenter i
designen. System för evolution behöver standarder, återanvändbara komponenter och
en arkitektur som tillåter inkrementell utökning av funktionalitet.

I RAD betonas att evolutionärt växande av informationssystem kräver CASE-verktyg
för att hålla reda på systemets arkitektur och design. Designen måste också vara
logiskt oberoende av den tekniska miljön så att den blir aktuell när hårdvaran
förändras.

5.2.2 Arbetsmodell

RAD är uppdelat i följande fyra faser som utförs sekventiellt men kan överlappa
varandra:

• Planering (JRP)
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• Design (JAD)

• Konstruktion

• Installation

Det som produceras i faserna lagras i CASE-verktyg. Planering och designfaserna kan
antingen utföras sekventiellt eller parallellt (se figur 3). Om kraven är införstådda kan
det vara bättre med parallella planerings- och designfaser.

Planering Planering Design

Design

Konstruktion Konstruktion

Installation Installation

Figur 3: Faserna i RAD enligt Martin (1991)

5.2.2.1 Planeringsfasen (JRP)

I planeringsfasen skapas en länk mellan datasystemet och verksamhetens mål. Denna
fas kan ta cirka en till tre veckor. I planeringsfasen involveras verksamhetens ledning
för att diskutera vilka krav och motiv som ligger bakom systemet som skall
produceras. Detta görs i så kallade JRP (”Joint Requirements Planning”) seminarium.
Den information som samlas in i seminariet lagras i CASE-verktyget som sedan
används för att producera en mängd dokumentation som processdiagram,
dataflödesdiagram och annan dokumentation.

Planeringsfasen organiseras i följande steg:

• Start. Behovet för ett system grundas. Systemets omfattning uppskattas och
systemets ägare identifieras. Ledare för seminariet samt lämpliga användare väljs
ut.

• Undersökning. Övergripande mål med systemet identifieras. Befintligt datasystem i
verksamheten analyseras. Relevant återanvändbar data identifieras. Liknande
system kan undersökas för riktlinjer och idéer. En översikt över det nya systemet
skapas i CASE-verktyget.

• Planera seminariet. Lämpliga deltagare väljs ut och material som skall utnyttjas tas
fram.

• JRP seminarium. Seminariet börjar med en inledningspresentation. Användarna
uppmuntras för att prata om sina behov som sedan översätts av systemutvecklare
till strukturerade beskrivningar och design som användarna kan förstå och
diskutera. Systemets funktioner fastställs, prioriteras och varje process analyseras.
En mängd dokumentation skapas i CASE-verktyget. Förväntningar hos användarna
vad gäller systemet diskuteras i syfte att få dessa att vara realistiska.
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• Avslutning. Dokumentationen färdigställs. Resultaten presenteras för systemets
ägare. Ett beslut från ägaren erhålls angående tillstånd att fortsätta till nästa fas.

 I RAD finns anvisningar för att mäta bland annat följande i systemutveckling:

• Utvecklingstid

• Utvecklingskostnad

• Utvecklingsproduktivitet

• Kvalitet

• Systemets komplexitet

• Förvaltningseffektivitet

I RAD betonas att mätning är viktig för att kunna planera effektivt, sätta mål, motivera
systemutvecklare, jämföra verktyg och tekniker, och så vidare. Genom mätning är det
möjligt att uppskatta förbättringar i systemutvecklingsprocessen.

5.2.2.2 Designfasen (JAD)

Designfasen är lite mer omfattande än planeringsfasen eftersom i denna fas finns de
tekniska faktorerna med. Syftet med designfasen är att involvera användare i analys
och design av informationssystem. Detta görs i så kallade JAD-seminarium (”Joint
Application Design”). I denna fas utformas design som matas in i CASE-verktyget.
Designen analyseras med hjälp av CASE-verktyget för intern konsistens och konsistens
med tidigare information som är lagrad i CASE-verktyget. CASE-verktyget skall sedan
kunna översätta designen till kod för konstruktionsfasen. Designen lagras på ett
strukturerat sätt som datamodeller, dataflödesdiagram och andra notationer i CASE-
verktyget.

RAD betonar vikten med datamodellering och normalisering av data. Datamodellen
skall vara grundstenen för systemutvecklingen. Datan skall designas innan
procedurerna som manipulerar datan designas.

Prototyping används i designfasen så att deltagarna kan forma sina idéer kring hur
systemet kommer att bli. Mellan JAD-sessionerna kan prototyperna justeras på ett mer
genomtänkt sätt. Detta för att utföra en mer noggrann design med tanke på kvalitet
och underhåll. Prototyperna som byggs i designfasen måste testas för användbarhet
och i RAD finns anvisningar för detta.

Designfasen organiseras i följande steg:

• Start. Lämpliga deltagare väljs. Seminariet kan inte börja förrän alla deltagare är
lediga.

• Förbereda. Underlag som har producerats i föregående fas och annat relevant
material ifrån CASE-verktyget förbereds för vidare behandling. Möjligheten att
återanvända komponenter undersöks. Antal JAD-sessioner och längd planeras.
Deltagarna får litteratur att läsa angående RAD och utbildning i att utnyttja vanliga
diagramtekniker som används i systemutveckling.

• Inledningsmöte. Ett inledningsmöte hålls några dagar innan första seminariet så att
deltagarna får möjlighet att förbereda sig. På detta möte förklarar systemets ägare
målen som skall uppnås. Tidsplanering och dagordning redovisas och diskuteras.
Förberedande material delas ut till deltagarna.
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• Förbereda JAD-sal. En JAD-sal skall ha följande utrustning: Vit tavla, overhead
utrustning, magnetisk tavla för att bilda diagram, PC med CASE-verktyg, stor
monitor, projektor så att deltagare kan se skärmbilder, skrivare, kopiator, polaroid-
kamera för att ta kort av teckningar, videoutrustning, kaffe och förfriskningar,
namnskylt för deltagarna. Inga telefoner tillåts i JAD-salen.

• Första JAD seminarium. Deltagarna arbetar med att utforma diagram för design av
systemet. Prototyping används för att diskutera dialogen mellan användaren och
systemet. Rapporter designas och diskuteras med användare. Vilka data och
processer systemet kommer att använda bestäms och analyseras samt krav vad
gäller säkerhet. Olösta frågor identifieras. Vilken form av utbildning användarna
behöver diskuteras och frågor kring manualer diskuteras. Ombyggnaden planeras.
Procedurer för vanlig användning av systemet grundas. Andra JAD-seminariet
planeras.

• Färdigställning. Dokumentation färdigställs. Prototyper finslipas. Design fastställs.
Dokumentation delas ut till deltagarna som studier för nästa seminarium.

• Skapa team för konstruktion. Ett konstruktionsteam och ett hjälpteam formas.
Teamen involveras och motiveras.

• Revidera och justera design. Material från första seminariet studeras och finslipas
efter behov. Prototyper justeras med återanvändbara komponenter.
Konstruktionsteamet finslipar prototyperna. Justeringar görs i prototyper som kan
snabba upp konstruktionsfasen och prototyper testas för användbarhet.

• Andra JAD seminarium. Upplevelsen med att använda prototyper revideras.
Användarnas frågor och förslag diskuteras. Förändringar diskuteras med
tillhörande uppskattning av kostnader och ansträngning. Systemets storlek
uppskattas. Förväntningar hos användarna diskuteras.

• Avslutning. Vidare förbättringar görs efter behov. CASE-verktyget används för att
analysera designen för konsistens. Olösta frågor resolveras. Att designen är
tillräckligt fullständig för att fortsatta till nästa fas förankras. Dokumentation
färdigställs. Ett ”sign-off” från användarteamet erhålls. Resultatet presenteras för
ägaren för ett beslut angående fortsättning till nästa fas. Avslutningsvis håller
ägaren ett avslutningstal.

Enligt RAD skall ett JAD-seminarium ta normalt cirka en vecka. Det är bra att
fastställa längden i förväg. Målet med seminariet är att komma fram till ett samtyckt
design i CASE-verktyget. För enklare system räcker det oftast med ett eller två JAD-
seminarium. Det är möjligt att organisera flera JAD-seminarium. Tiden mellan
seminarierna kan systemutvecklarna utnyttja för att revidera och finslipa designen och
prototyperna.

5.2.2.3 Konstruktionsfasen

Konstruktionsfasen i RAD är den fas som tar längst tid i förhållande till de andra tre
faserna, som exempel 7 – 17 veckor.

Till skillnad med traditionell systemutveckling skall konstruktionen i RAD inte handla
om att skriva kod rad för rad. Ett CASE-verktyg skall generera koden utifrån en
detaljerad designspecifikation. Koden som genereras kan innehålla designfel. Om den
genererade koden har programmeringsfel så beror detta på fel (”buggar”) i CASE-
verktyget. Koden skall kunna köras omedelbart och modifieras efter behov.
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I traditionell systemutveckling är det vanligt att ett team av analytiker tar hand om att
designa systemet och ett annat team av programmerare tar sedan hand om att skriva
koden. I konstruktionsfasen i RAD ansvarar ett team av professionella
systemutvecklare hand om att utföra en detaljerad design som sedan används för att
generera kod med hjälp av CASE-verktyg. CASE-verktyg används också för att
generera teknisk dokumentation för systemet. Användare är involverade i
konstruktionsfasen för att kontinuerligt validera resultaten.

Konstruktionsfasen i RAD är organiserad i följande steg:

• Detaljerad design. Designen regleras efter behov. Återanvändbara komponenter
utnyttjas med fördel. En detaljerad databasdesign utförs.

• Bygga transaktioner. Systemet byggs med en transaktion i taget. En transaktion
kan betraktas som ett delsystem. Varje transaktion är byggd med komponenter som
går att återanvända.

• Utföra testning för användbarhet. Grupper av transaktioner testas av användare i
ett laboratorium för användbarhet, för att upptäcka vilka justeringar som kan
förbättra användbarheten.

• Utföra pågående integrering. När en transaktion har designats måste den
koordineras med resten av systemet som görs med CASE-verktyget.

• Designa och förbereda för installationsfasen. Eftersom den tid som finns för
installationsfasen är kort måste fasen förberedas medan systemet är under
konstruktion.

• Integrations testning. När alla delsystem har designats och testas skall dessa testas
tillsammans i kombination. Detta behöver inte ta lång tid eftersom varje transaktion
har testats på separat.

• Skapa fysisk design. Om data skall distribueras avgörs. Trafikvolymer och krav på
hårdvara uppskattas. Hur effektiviteten kan optimeras granskas. Dokumentation
färdigställs som specificerar den slutliga designen.

• Revideringsrådet undersöker systemet. Revideringsrådet avgör om systemet
innehåller en passande mängd funktioner. Ifall det inte är så bestämmer
revideringsrådet tillsammans med konstruktionsteamet vilka revideringar skall
genomföras.

• Beslut om systemet skall installeras. Den administrativa ägaren skall revidera
resultaten och besluta om systemet skall installeras.

Ett problem med iterationsprincipen enligt RAD är att funktioner och finesser kan växa
i system på ett okontrollerat sätt. Användare och designers lägger ofta till allt fler
funktioner och systemets design omvandlas inte snabbt till ett användbart system. Detta
kan bli dyrt och leda till att system inte levereras i tid. För att hantera denna
problematik pekar RAD på att det är möjligt att fastställa ett lämpligt ”dead-line”-
datum när konstruktionsfasen skall vara klar. Detta kallas för ”timeboxing” och finns
beskrivit i RAD som en variant till RAD metodologin. Systemet måste vara klart inom
tidsperioden. För att kunna producera systemet i tid kan systemet komprimeras med de
allra nödvändigaste funktionerna.

I konstruktionsfasen testas prototypen med avseende på användbarhet. I RAD finns ett
kapitel som behandlar användbarhetstestning. Användbarheten skall testas kontinuerligt
med varje transaktion. När systemet integreras skall användbarheten testas igen. För
användbarhetstestning rekommenderar RAD att låta användare testa systemet i ett
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laboratorium. Detta laboratorium skall vara en simulerad arbetsplats.
Systemutvecklarna skall vara placerade i ett annat rum och observera användarna
genom en spegel och videoutrustning. Dessa test skall dokumenteras med hjälp av
videoupptagning.

Vid omfattande system rekommenderas i RAD att flera konstruktionsteam tar hand om
att konstruera olika delar parallellt i konstruktionsfasen.

I RAD betonas vikten av en bra och lämplig arbetsmiljö för konstruktionsteamet som
tillåter medlemmarna att vara så produktiva som möjligt. I RAD finns anvisningar på
vilket sätt arbetsmiljön för konstruktionsteamet kan utformas. RAD betonar också
frågor om systemutvecklarnas motivation, lärande och utbrändhet.

5.2.2.4 Installationsfasen

Syftet med installationsfasen är att färdigställa systemet och installera det i
verksamheten. Fasen ska ta kort tid i förhållande till de andra tre faserna, cirka två
veckor.

Fasen organiseras i följande steg:

• Uppsättning av procedurer. Alla procedurer gås igenom med användarna för att
förankra deras förståelse.

• Installera produktionssystemets miljö. Hårdvara och mjukvara installeras och
testas.

• Utföra dataöverföringar. Program för att överföra data till nya systemet
exekveras. Befintlig data laddas in i systemets databas. Överföringsresultaten testas
och valideras.

• Implementera nya systemet i verksamheten. Systemet sätts till ett förvaltningsläge.
Gamla systemet avvecklas så småningom med användarnas växande förtroende för
det nya systemet. Båda systemen kan köras parallellt i avvecklingen.

• Revidera systemet. Systemets effektivitet utvärderas. Den optimering som kan
krävas bestäms. Andra förändringar som krävs bestäms och planeras. Användarnas
accepterande utvärderas och användarnas fortsatta utbildning planeras.

5.2.3 Intressentmodell

Det finns en hel del anvisningar vad gäller vilka roller aktörerna spelar i
utvecklingsprocessen i RAD.

Följande roller finns definierade i RAD:

• ”Executive owner” är systemets ägare och kallas i bland för systemets sponsor.
Denna aktör betalar för systemet och är ansvarig för systemets framtid.

• ”Project Manager” är ansvarig för utvecklingen av systemet. Denna aktör leder
projektet framåt.

• ”RAD Workshop Leader” är en specialist i att organisera och leda JRP och JAD
seminarium.

• ”Data Modeling Expert” är en erfaren specialist med kompetens att skapa data
modeller snabbt och effektivt.

• ”Repository Manager” är ansvarig för den information som lagras i CASE-
verktyget. Han kontrollerar att relevanta återanvändbara komponenter finns
lagrade i verktyget.



Genomförande

34

• ”Human-Factors Expert” är en specialist i människa-maskininteraktion och är
ansvarig för att testa systemet för användbarhet.

• ”Requirements Planning Team” är ett team av lämpliga användare som deltar i
planeringsfasen.

• ”User design Team” är ett team av nyckelanvändare som deltar i designfasen.
Några medlemmar kan också vara medlemmar i planeringsfasen.

• ”Construction Team” är ett team av designers och programmerare som är mycket
kompetenta att bygga system med hjälp av CASE-verktyg. Vanligtvis finns det två
till fyra individer i teamet.

• ”Construction Assitance Team” är ett team av lämpliga användare som hjälper
konstruktionsteamet.

• ”Scribe” är ansvarig för att registrera vad som bestäms i seminarierna.

• ”Training manager” är ansvarig för att utbilda användarna i att använda systemet.
Denna aktör kan komma från verksamhetens eller systemutvecklarnas organisation.

• ”System Champion” en användare som värdesätter idén bakom systemet och
arbetar för att det blir en verklighet.

• ”User Coordinator” är en användare som väljs ut av ”executive owner” för att
överblicka systemet från användarnas synvinkel. Denna aktör kan involvera andra
användare när det passar att revidera prototyperna. Denna aktör är ansvarig för att
planera installationsfasen.

• ”Key end users” är lämpliga användare från verksamheten som väljs ut för att
involveras i projektet.

• ”User Review Board” är ett team av användare som reviderar systemet efter det
har konstruerats och beslutar om systemet kräver fler justeringar innan det
färdigställs.

5.2.4 Prototypingprocessen

I RAD används prototyping för att visa systemet för deltagarna. Detta tillåter
deltagarna att se brister och kommer på sätt och vis att förbättra systemet. Prototypen
fungerar som ett kommunikationsmedel för aktörerna med att revidera lösningarna
som prototypen illustrerar. Prototyping används för att introducera användarnas
kreativitet i designprocessen. För att uppnå detta är det viktigt att motivera användarna
till att spela en kreativ roll i utvecklingen och uppmuntra till ett intuitivt tänkande om
hur systemet kan förbättras.

I RAD beskrivs följande procedur för att bygga en prototyp:

• Bestämma vem skall revidera prototypen. Det är först och främst slutliga
användare som behöver systemet som skall revidera prototypen i början. På senare
stadium kan prototypen också revideras av tekniska experter, verksamhetens
ledning och externa konsulter.

• Bestämma vem skall bygga prototypen. Prototypen kan byggas av ett team, en
systemutvecklare, en användare eller en användare med en systemutvecklare.

• Vilket verktyg skall användas? Verktyget skall vara integrerat med CASE-
verktyget. Verktyget skall stödja användandet av återanvändbara komponenter
lagrade i CASE-verktyget. Design som produceras skall kunna lagras i CASE-
verktyget. Verktyget skall vara interaktivt och lätt att använda. Skärmbilder och
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rapporter skall kunna utformas och ändras snabbt. Verktyget skall stödja byggande
av prototyper som utvecklas till färdiga system. Verktyget skall stödja utformning
av interaktiva grafiska användargränssnitt. RAD betonar styrkan med att verktyget
stödjer användandet av ett affärsorienterat språk för att uttrycka en design som kan
omvandlas till en prototyp. Verktyget skall tvinga fram en ren strukturerad design
som många verktyg inte gör. Prototyping skall inte användas som en ursäkt för
ostrukturerad design.

• Bygga prototypen. Prototypen byggs utifrån den data som har producerats i
tidigare faser och som finns lagrad i CASE-verktyget. Användarna reviderar
prototypen och den utvecklas med begäran till förändringar.

• Bestämma slutliga behov som fattas i prototypen. Typiska exempel på behov är
vad: Återhämtning av fel, säkerhet, lätt förvaltning, effektivitet, nätverk, flera
användare, och så vidare.

• Bestämma om en prototyp skall användas för utbildning. En prototyp kan
användas effektivt för att träna framtida användare. Detta kan kräva att mindre
justeringar utförs i prototypen.

• Grunda realistiska förväntningar hos användarna. Det skall förankras att
användarna har passande förväntningar. De måste veta vad som måste göras innan
systemet kommer att installeras. De måste veta när systemet kommer att tas i drift
och hur det kommer att bli.

I RAD betonas att det finns många fallgropar i prototyping och därför måste en
metodologi som RAD användas som stöd och hjälp för att undvika fallgroparna. I
RAD beskrivs följande fallgropar med prototyping:

• Snabba tillfälliga designbeslut kan ersätta genomtänkta bra strukturerade
designbeslut.

• Användarna kan kontinuerligt komma på nya krav som kan leda till att prototypen
inte utvecklas snabbt till ett implementationsbart system.

• Användarnas förväntningar kan bli för höga, speciellt vad gäller återstående
utvecklingstid.

• Det finns en frestelse att använda prototypen för ett driftsystem utan att ta adekvat
hänsyn till säkerhet, underhåll, felhantering, effektivitet, tillförlitlighet och så
vidare.

• Användarna kan ta prototyperna för bokstavligt. Driftsystemet kan bli annorlunda
än användarna hade tänkt efter att ha sett prototyperna.

• Användarna tar inte tillräcklig tid för att studera prototypen som kan leda till att fel
saker implementeras i driftsystemet.

 Enligt RAD finns följande fördelar med prototyping:

• Användare förstår en prototyp bättre än motsvarande dokumentation

• Med ett bra verktyg tar det mindre tid att bygga en prototyp än motsvarande
dokumentation

• Prototyping introducerar testning på ett tidigt stadium

• Utan prototyping finns en stor risk för att ett system som inte passar användarna
byggs

• Användarna påverkar designprocessen med sin kreativitet
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• Prototyperna hjälper användarna att inte låta existerande system påverka för
mycket

• Prototyping hjälper till att upptäcka fel och brister innan dyrbar design och
programmering är gjord

• Prototyperna hjälper i JRP och JAD-seminarierna

• Prototyperna kan generera entusiasm och förbättra användarnas och
systemutvecklarnas moral

• Prototyperna är värdefulla för att kommunicera vad som behövs för
programmerare

• Prototyperna ger användarna en tidig erfarenhet av systemet och kan användas för
att utbilda användare

• Prototyping kan snabba utvecklingstiden genom att utveckla prototyperna till
driftsystem

 Prototyping används först och främst i designfasen men kan också användas i
planeringsfasen. I planeringsfasen kan prototyping användas för att testa önskemål
innan investering och testning av olika alternativa lösningar.

 Prototyping skall användas i konstruktionsfasen för att iterativt utöka systemet.
Verktyg som kan generera kod är mycket kraftfulla för prototyping och dessa gör att
det blir svårt att skilja på konstruktion och prototyping.

 Prototyperna kan utvecklas steg för steg eller kan utvecklas på ett kontinuerligt sätt i
RAD.

• Steg för steg-utveckling innebär att prototypens utveckling framskrider från en
planerad prototyp till en annan. Prototypen utvecklas från en version till en ny
version. För varje version identifieras nya krav och ett planerat datum för när
versionen skall bli klar. Varje ny version av prototypen revideras av användare tills
det slutliga systemet uppnås.

• Kontinuerlig utveckling innebär att prototypens utveckling framskrider med en
kontinuerlig sekvens av justeringar till slutliga systemet uppnås. Prototypen
utvecklas transaktion för transaktion. Detta kräver att användare och
systemutvecklare arbetar tillsammans som ett team för att kontinuerligt revidera
utvecklingen varje dag.

Kontinuerlig utveckling rekommenderas i RAD, men kräver att användarna som skall
arbeta med prototypen är lediga när som helst.

5.3 DSDM

I detta avsnitt behandlas metodologin DSDM som står för ”Dynamic System
Developmet Method”. Avsnittet baseras på den beskrivning som Stapleton (1997) ger i
boken ”DSDM – The method in practice”.

5.3.1 Perspektiv

Filosofin bakom DSDM illustreras som följande:

• Systemutveckling är teamarbete som måste kombinera användarnas kunskap om
verksamheten med systemutvecklarnas tekniska färdigheter.

• Hög kvalitet kräver både system passande för sitt syfte som tekniskt starka system.
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• System kan växa, det är inte nödvändigt att leverera allt på en gång. Att leverera
något tidigt är bättre än att leverera allt senare.

• Resurserna skall användas för att utveckla funktionerna som är mest värdefulla för
verksamheten.

 Följande 9 principer beskrivs som centrala i DSDM:

• Aktiv användarmedverkan är nödvändig

• Team måste tillåtas att ta beslut

• Produkter skall levereras ofta

• Passande system för verksamheten är väsentligt för accepterande

• Iterationer och inkrementell utveckling är nödvändigt

• Alla förändringar i utvecklingen är reversibla

• Krav baslinjeras (fryses) på en hög nivå

• Testning pågår och integreras under hela utvecklingen

• Ett kooperativt samarbete mellan inblandade aktörer är nödvändigt

5.3.1.1 Aktiv användarmedverkan är nödvändig

I DSDM är aktiv användarmedverkan den viktigaste principen och skall vara konstant
under hela utvecklingen. I traditionella ansatser för systemutveckling involveras
användarna mest i början i kravutvinningen och i slutet för att testa systemet. Under
utvecklingen är användarmedverkan oftast mindre och spridd för att revidera enstaka
produkter. I ett DSDM-projekt väljs några användare ut med värdefull kunskap som
deltar och stödjer jämt under hela utvecklingen. Detta är en skillnad med traditionella
ansatser där dokument skickas ut till en mängd användare för deras kommentarer och
inkallelse av stor mängd användare för ett accepterande test.

Det är vanligt att systemutvecklare gör falska antaganden som ofta leder till fel
designbeslut i datasystem. Genom att ha konstant tillgång till användarnas kunskap
förkortas kommunikationskanalerna vilket leder till att arbetet framåtskrider mer
smidigt.

5.3.1.2 Team måste tillåtas att ta beslut

Det är en förutsättning för snabb utveckling att team kan ta mindre beslut angående
den riktning som tas. DSDM-projekt arbetar efter disciplinerade tidsplaner och långa
beslutshierarkier reducerar möjligheterna att leverera vad som krävs i tid. Det är liten
mening att involvera användare som inte kan ta beslut om vad systemet skall göra.

Mindre omfattande beslut kan och bör tas av teamet. Dessa beslut inkluderar följande:

• Vad kraven betyder i praktiken

• Om tillfälliga produkter i utvecklingen är acceptabla i termer av funktionalitet,
användbarhet, och så vidare

• Pågående prioritering av krav

• Reglering av detaljer i den tekniska lösningen

Genom att tillåta team att ta dessa typer av beslut underlättar medlemmarna att känna
igen vilka beslut som måste tas utanför teamet.
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5.3.1.3 Produkter skall levereras ofta

Principen att ofta leverera produkter täcker två viktiga aspekter: Att kontrollera
aktiviteterna och arbeta effektivt i en bestämd tidsperiod.

Genom att kräva många produktleveranser kan teamens beslutstagande verifieras.
Detta ger den kontroll som ledare behöver för att kunna styra i den riktning som
projektet går emot. Produktleveranserna (kanske varje vecka) av något konkret ger ett
säkerhetsnät för felaktiga beslut.

Produkterna behöver inte bara vara i form av mjukvara. Produkter som digram och
datamodeller är också nyckelprodukter som leder utvecklingen framåt. Produkterna
behöver inte vara helt färdiga för att kunna levereras. Det är tillräckligt att produkterna
visar framåtskridandet i utvecklingen och kan användas för kontroll.

Medlemmarna i ett DSDM-team får en viss begränsat tid för att leverera en produkt
och får själva bestämma hur produkten skall konstrueras. Produkten som skall
konstrueras är däremot väl definierad i termer av syfte och innehåll.

5.3.1.4 Passande system för verksamheten är väsentligt för accepterande

Systemutvecklare skall anstränga sig att leverera system med hög teknisk kvalitet och
som passar för verksamheten. Passande system för verksamheten är väsentligt för
accepterande.

Genom att fokusera på passande system för verksamheten kan flera tekniska frågor
ofta utlämnas tills senare i utvecklingen. Det kan också hända att det är just tekniska
frågor som har en direkt effekt på om systemet passar för en verksamhet.

Traditionellt har fokusen hos systemutvecklare varit att tillfredsställa alla krav i en
”fryst” kravspecifikation. Det kan hända att krav i en kravspecifikation är inexakta och
onödiga.

Grunden för att kontrollera produkterna skall vara hur passande dessa är för
verksamheten. Det är bättre att blicka framåt åt hur systemet skall användas än att
kontrollera bakåt för konsistens.

5.3.1.5 Iterationer och inkrementell utveckling är nödvändig

Iterationer och inkrementell utveckling är nödvändig för att konvergera en exakt
lösning för verksamheten.

Team som består av systemutvecklare och användare som kommer med omedelbar
feedback tillåter en systemevolution istället för systemproduktion. Genom att tillåta
evolution upptäcks fel tidigt innan korrigering blir mycket kostsam. Dellösningar för
verksamhetens behov kan implementeras tidigt medan mindre kritiska komponenter
utvecklas. DSDM betonar dock att delleveranser leder till ytterligare arbete. DSDM
ger inte några specifika riktlinjer vad gäller inkrementella delleveranser.

Evolutionär systemutveckling är i stort möjlig idag på grund av den teknologi som
systemutvecklare har tillgång till idag jämfört med för några decennium.

Problemet med evolutionär utveckling är att kontrollera processen. I DSDM används
fastställda tidsperioder (“timeboxing”) för att tala om när iterationerna skall avslutas. I
DSDM så är det utvecklingstiden som är ”fryst” istället för kraven. För att kontrollera
prototypingprocessen är det också viktigt att bestämma vilka utvärderingskriterier som
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kommer att användas när prototyperna lämnas över. Alla förändringar i utvecklingen är
reversibla.

I en evolutionär process måste det vara möjligt att acceptera att fel väg har tagits och
därför återvända till en känd säker punkt i utvecklingen. Alla förändringar i
utvecklingen måste vara reversibla. Detta kräver en utomordentligt management av alla
prototyper och relaterade dokument. I DSDM finns riktlinjer för hur detta kan uppnås.

Tidigare principen om att ofta leverera produkter (se avsnitt 5.3.1.3) förankrar att
endast nyligen gjort arbete behöver omarbetas.

5.3.1.6 Krav fryses på en hög nivå

Krav som utvinns i verksamhetsanalysen är samtyckta på en hög nivå för projektet.
Genom att frysa dessa krav på en hög nivå kan detaljerna kring kraven utvinnas i den
iterativa processen som efterföljer. Naturligtvis kan flera krav på en hög nivå
grundläggas i processen.

Om inte kraven fryses på en hög nivå innan alla detaljer har genomtänkts, kommer
prototypingaktiviteterna inte att styras av krav. Utvecklingen kan då lätt gå åt fel håll.

5.3.1.7 Testning pågår och integreras under hela utvecklingen

Det är för sent att testa bara i slutet när systemet är klart, detta kan leda till en
katastrof (se vattenfallsmodellen avsnitt 2.2.1).

Eftersom komponenter produceras tidigt och kommer att utnyttjas i driftsystemet skall
varje komponent testas för funktionellt passande och teknisk kvalitet. Alla former av
testning pågår inkrementellt under hela utvecklingen. Integrationstest genomförs så
snart det finns något att integrera. Att bygga något nytt som inte passar ihop med
tidigare komponenter eller som förstör tidigare komponenter skall undvikas.

5.3.1.8 Ett kooperativt samarbete mellan inblandade aktörer är nödvändigt

Systemutvecklare kan inte förutse vad verksamheten behöver utan stöd från användare.
I DSDM-projekt delas ansvaret ut till alla inblandade aktörer. Det handlar inte bara om
att kooperativt samarbete är viktigt. Alla inblandade måste arbeta för ett kooperativt
samarbete. Detta betyder att inte bara användare och systemutvecklare skall samarbeta
effektivt, detta gäller också andra inblandade aktörer. Olika inblandade företag och
avdelningar måste också kunna samarbeta effektivt i processen.

5.3.2 Arbetsmodell

Arbetsmodellen i DSDM är organiserad i följande fem faser:

• Genomförbarhetsanalys

• Verksamhetsanalys

• Funktionsmodelleringsiterationer

• Design och konstruktionsiterationer

• Implementation

De första två faserna genomförs sekventiellt och skall skapa grunden för resten av
utvecklingen. Ett projekt kan smälta samman de andra faserna efter behov (se figur 4).
Produkterna som produceras i varje fas är nödvändiga för ett lyckat DSDM-projekt.
Exakt hur dessa produkter kommer att se ut och hur faserna skall genomföras lämnas
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över till projektet och organisationens standarder. För att undvika slaviskt följande
beskrivs inte alla möjliga produkter och tekniker i DSDM. Metodologin skall inte vara
byråkratisk eller överkomplex. I DSDM utnyttjas en minimal ansats för att uppmuntra
noggrant tänkande angående varje projekts natur. I DSDM finns utrymme för
systemutvecklarna att använda olika tekniker och verktyg som kan vara lämpliga för
just projektet i fråga.

Genom-

förbarhetsanalys

Verksamhetsanalys

Funktions-

modellerings-

iterationer

Implementation

Design och

konstruktions

iterationer

Figur 4: Faserna i DSDM enligt Stapleton (1997)

5.3.2.1 Genomförbarhetsanalys

Ett DSDM-projekt inleds med en genomförbarhetsanalysfas som inte skall ta mer en
några veckor. Fasen skall producera en definition av problemet som skall lösas och
förankra att det är tekniskt möjligt att lösa problemet. Annat som studeras i denna fas
är systemets framtida påverkan på verksamheten och om denna är acceptabel. Fasens
slutsats skall uttrycka om det är värt att genomföra projektet.

En av fasens produkter skall vara en genomförbarhetsrapport som tillräckligt täcker
alla vanliga frågor men inte i detalj. Annat som produceras i denna fas är en översiktlig
plan för utvecklingen. En prototyp är en valfri produkt i denna fas. Det är ofta bättre
att vänta med att bygga en prototyp tills systemet är bättre förstått. Om prototyping
används i denna fas är det för att studera om systemet är tekniskt genomförbart.

Denna fas handlar också om frågan: Är DSDM en passande metodologi för vårt
projekt? Till skillnad från många metodologier som baseras på vattenfallsmodellen
erkänner DSDM att metodologin kan vara mer eller mindre lämplig beroende på
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projektets natur. Ett DSDM-projekt kräver till exempel en hög grad av
användarmedverkan, om det skall lyckas, detta är inte alltid en självklar möjlighet.
DSDM är mer tänkt för informationssystem än andra typer av system. Men det kan
vara möjligt att använda DSDM för andra typer av system än informationssystem.

Huvudfrågorna som används för att studera om DSDM är en lämplig metodologi är
följande:

• Kommer funktionaliteten att vara transparent i användargränssnittet? Om
användarna inte kommer att förstå systemets funktionalitet genom
användargränssnittet kan problem uppstå med DSDM metodologin.

• Är det möjligt att identifiera alla klasser av användare? Det är nödvändigt att
kunna involvera användare som kan representera alla typer av användare under
utvecklingen.

• Baseras systemet på komplexa beräkningar? För system eller komponenter i
system som baseras på komplexa beräkningar eller algoritmer kommer DSDM inte
ge mycket stöd.

• Om systemet är stort, kan det delas i mindre komponenter? Om systemet är stort
och det inte är möjligt med delleveranser måste det vara möjligt att dela arbetet på
team som arbetar parallellt med olika komponenter.

• Finns det verkligen en begränsat tid för projektet? För ett DSDM-projekt måste
det finnas ett realistiskt samtyckt ”dead-line”-datum när projektet skall avslutas.

• Är kraven flexibla och specificerade på en hög nivå? Om det redan finns en
samtyckt detaljerad kravspecifikation kommer inte fördelarna med DSDM att
utnyttjas till fullo.

5.3.2.2 Verksamhetsanalys

Verksamhetsanalysen skall producera den grund som efterföljande arbete kommer att
grundas på. Som tidigare fas skall detta inte ta för lång tid. Det är bara nödvändigt att
utveckla tillräcklig förståelse av verksamheten och tekniska begränsningar för att
fortsätta till näsa fas. En tumregel som används i DSDM är att göra tillräckligt mycket
men inte för mycket.

Uppgiften i denna fas är att utveckla en god förståelse av verksamhetens processer och
informationsbehov. För att kunna göra detta på kort tid krävs mycket samarbete mellan
alla inblandade. I traditionell systemutveckling analyseras verksamheter ofta genom att
intervjua aktörerna i verksamheten. Detta sätt uppmuntras inte i DSDM. Det som
krävs för en lyckad verksamhetsanalys är seminarier, som RAD beskriver, med väl
utvalda personer som kan förmedla sin kunskap och nå konsensus om vad som skall
prioriteras. Seminarierna skall resultera i en definition av verksamheten (”Business
Area Definition”). Denna definition skall identifiera verksamhetens processer och typer
av användare som kommer att påverkas av systemets införande. Utifrån denna
definition kan lämpliga användare väljas för att delta.

I DSDM kan liknande seminarier som RAD beskriver också användas i vilken fas som
helst i DSDM. Detta för att producera en produkt och uppnå konsensus angående
produkten.

Verksamhetsdefinitionen kan till exempel innehålla dataflödesdiagram och ER-
modeller. Klassdiagram kan också användas i objektorienterad utveckling. Alla
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funktioner som identifieras måste prioriteras för att kunna utveckla de viktigaste
funktionerna först.

En annan produkt som skall produceras i denna fas är en definition av systemets
arkitektur (”System Architecture Definition”). Innan ett system kan byggas är det
viktigt att förstå både systemets funktionalitet och den arkitektur som kommer att
användas. Systemarkitekturdefinitionen skall beskriva arkitekturen i termer av huvud-
komponenter och deras gränssnitt. Plattformsmiljön för systemet skall också beskrivas
i denna definition. Systemarkitekturdefinitionen får sedan utvecklas och förändras i
efterföljande faser.

Till sist skall den planering som gjordes i tidigare fas revideras och regleras till en
översiktlig prototypingplan (”Outline Prototyping Plan”). Denna planering skall täcka
all prototypingaktivitet i efterföljande faser. Denna plan skall inte bara innehålla en
strategi för prototyping men också en ”Configuration Management”-plan. I DSDM
finns anvisningar för ”Configuration Management” som är viktigt i evolutionär
systemutveckling.

5.3.2.3 Funktionsmodelleringsiterationer

Funktionsmodelleringsiterationer är en fas som fokuserar på att iterativt raffinera
kraven på systemet. Denna fas producerar en funktionell modell för det framtida
systemet. För att göra detta kan modelleringstekniker användas.

Både i denna fas och nästa itereras följande procedur:

• Identifiera vad som skall göras

• Komma överens om hur det skall göras

• Göra det

• Kontrollera om det har gjorts rätt genom att revidera dokument, demonstrera en
prototyp eller testa delar av systemet

 Den funktionella modellen byggs ut genom dessa iterationer. Modellen skall bestå av
analytiska modeller och prototyper. I tidiga iterationer är de analytiska modellerna
viktigare än prototyperna. I senare iterationer används feedback från prototyping-
aktiviteterna för att reglera de analytiska modellerna. Prototyperna utvecklas till
alltmer färdiga komponenter som går att använda i driftsystemet. Att dessa tidiga
prototyper är allt för långsamma är acceptabelt om man vet hur detta kommer att rättas
till senare.

 Alla prototyper i den funktionella modellen är nödvändiga att testa så snart dessa
producerats. Fokus i testningen är på vad prototyperna gör och om prototyperna
passar ihop för ett användbart system. Icke-funktionella krav skall däremot testas i
nästa fas som kan leda till behov att komma tillbaka till denna fas. Denna och nästa fas
sammansmältning kan bero på hur systemet bryts ned i komponenter och den
utvecklingsmiljö som används.

 Andra produkter som produceras i denna fas är följande:

• Prioriterade funktioner. Ett dokument som beskriver vilka funktioner som har
prioriterats för slutlig leverans.

• Prototyping revideringsdokument. Eftersom prototyperna revideras iterativt är det
nödvändigt att spara alla kommentarer. Det är lika viktigt att veta vad som
accepterades som vad som förkastades.
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• Icke-funktionella krav. Alla icke-funktionella krav som samlas in bör
dokumenteras.

• Riskanalys av vidare utveckling. I denna fas kommer riskerna i ett tydligare ljus
och dessa dokumenteras.

5.3.2.4 Design och konstruktionsiterationer

Huvudprodukten i design och konstruktionsiterationerna är själva systemet. Det är i
denna fas som systemet byggs ut till en nivå som gör att det kan levereras tryggt till
verksamheten.

Systemet skall testas kontinuerligt både genom funktionsmodelleringsiterationer som i
iterationerna i denna fas. Det testade systemet behöver inte uppfylla alla krav som har
identifierats utan endast krav som har samtycks.

Både design och funktionella prototyper i DSDM är avsedda att inte kastas bort utan
utvecklas till komponenter i driftsystemet.

Underhållningspersonal säger ofta att det är lite annat som går att lita på än själva
koden. Därför skall själva programmeringskoden vara läsbar och kommenterad. För att
stödja koden är följande dokumentation användbar: Översikt över vad systemet gör,
kontextdiagram, komponentbeskrivningar och hur dessa hänger ihop, datastrukturer
och designbeslut. DSDM betonar att bestämma och producera den dokumentation som
krävs för en säker framtid för systemet och inga andra dokument. Den dokumentation
som produceras måste revideras och samtyckas.

5.3.2.5 Implementation

Implementationsfasen handlar om överföring från utvecklingsmiljö till operationsmiljö.
Detta inkluderar att utbilda användarna och lämna över systemet till förvaltning.
Beroende på systemets natur kan detta vara en enkel fas liksom mycket komplex och
omfattande.

Användarmanualen blir färdig i denna fas men arbetet kan ha börjat tidigare. Möjligtvis
kan användarna själva ta hand om att producera manualen medan systemutvecklarna
fokuserar på de mer tekniska aspekterna.

Iterationer kan förekomma i implementationsfasen om systemet leveras till många
användare. I andra fall förekommer bara en iteration.

Produkterna i denna fas är:

• Levererat system med teknisk dokumentation

• Användarmanual

• Utbildade användare

• Projektrapport

Projektrapporten skall innehålla en analys av vad projektet har uppnått och vad som
inte har uppnåtts.

5.3.3 Intressentmodell

DSDM definierar följande roller inom ett DSDM-projekt:

• ”Executive sponsor”. Systemets ägare och högsta beslutsfattare.

• ”Project Manager”. Ansvarig för projektet.
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• ”Technical Coordinator”. Ansvarig för systemets arkitektur, teknisk konsistens
och kvalitet.

• ”Facilitator”. En ledare för seminarierna.

• ”Senior developer”. Erfaren systemutvecklare, analytiker, designer eller
programmerare i ett DSDM team.

• ”Developer”. Systemutvecklare, analytiker, designer eller programmerare i ett
DSDM-team.

• ”DSDM Team”. Ett team av fåtal systemutvecklare och användare, högst 6
personer. Ett projekt kan ha flera team.

• ”Visionary”. Den person som såg möjligheten för IT-stödet i verksamheten.
Ansvarig för att systemet utvecklas i förhållande till verksamhetens mål.

• ”Ambassador user”. Användare i ett DSDM-team som är ansvarig för att
representera användarnas kunskap från verksamheten.

• ”Adviser user”. Involveras ad hoc under projektets gång för synpunkter.

5.3.4 Prototypingprocessen

DSDM handlar om att förbättra kommunikationen mellan alla inblandade aktörer vid
utveckling av informationssystem. De olika språk som inblandade aktörer använder
skall inte underskattas. Prototyping är ett sätt som används för att möjliggöra en
effektiv kommunikation i DSDM-projekt. Dynamiska arbetande modeller av system är
långt effektivare för att kunna visa systemutvecklarnas tankar än dokument.

5.3.4.1 Användarnas roll i prototypingprocessen

Systemutvecklare klagar ofta på att användare alltid ändrar sig. Det som verkligen
händer är att när prototyperna demonstreras börjar användarna att inse vad det är som
utvecklas och vad systemet kan göra åt dem. Det är inte rimligt att kräva av användare
att beskriva exakt vad ett system skall göra på en gång. Användare har inte den
tekniska bakgrund och kunskap som krävs för att utforma ett tekniskt system. Å andra
sidan har systemutvecklare oftast inte den domänkunskap som krävs för att utforma
det system som användarna behöver. Effektiv prototypingmanagement och
“timeboxing” förankrar att förändringar som begärs är nödvändiga och relevanta för
uppgiften i fråga.

Med prototyping kan man till exempel upptäcka såna saker som att ett fel ord har
används på en knapp i användargränssnittet. Det är mycket svårt för systemutvecklare
att förutse exakt hur ett användargränssnitt kommer att tolkas av användare.

Det kan hända att användare börjar att fokusera för mycket på mindre detaljer som
färger och andra utseendemässiga aspekter, dessa frågor kan behandlas senare i
utvecklingen om det anses viktigt av användarna. Det är också viktigt att tänka på att
användarna kanske inte har den designkunskap som krävs för att utforma effektiva
användargränssnitt. Användarnas uppgift skall först och främst vara att förankra att
systemet är korrekt och går lätt att använda.

För att förankra att systemets evolution är på rätt väg är det en bra idé att involvera
olika användares synpunkter med i processen. Huvudanvändaren (”Ambassador user”)
samarbetar som användarnas representant i prototypingprocessen. På ett möte i början
av prototypens tidsperiod bestäms vilka mål som skall uppnås samt vilka
användarsynpunkter som är nödvändiga i prototypingprocessen. Om det finns frågor
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om nyckelaspekter måste dessa förankras med en demonstration för relevanta
rådgivande användare (”Advisor user”).

5.3.4.2 Kategorier av prototyper

DSDM ser på prototyper som delsystem eller komponenter i det framtida systemet.
Prototyperna skall byggas i den utvecklingsmiljö som skall användas för driftsystemet.
Prototyperna skall vara evolutionära och skall inte vara byggda för att kastas bort.
Naturligtvis kan situationer uppstå när det är bäst att slänga bort prototypen, men
syftet skall hela tiden vara att bygga något som går att använda.

Det finns fyra typer av prototyper som rekommenderas av DSDM. Dessa används på
olika stadium och för mycket olika ändamål.

• Funktionsprototyper för att demonstrera funktionerna i systemet. Dessa prototyper
byggs i funktionsmodelleringsiterationerna.

• Användargränssnittsprototyper för att undersöka aspekter av användargränssnittet
som inte har effekt på funktionaliteten. Dessa prototyper kan både byggas i
funktionsmodellering som design och konstruktionsiterationerna, men först och
främst i funktionsmodelleringsiterationerna.

• Effektivitet och kapacitetsprototyper för att förankra att systemet kommer att
hantera den beläggning som krävs. Dessa prototyper tillhör design och
konstruktionsiterationerna.

• Kapabel/designprototyper för att pröva en designansats. Dessa prototyper är mest
sannolika att kasta bort. Dessa kan byggas i vilken fas som helst för att studera
olika möjliga vägval.

Vilka typer av prototyper som skall byggas i en “timebox” baseras på vilka mål som
skall uppnås inom tidsperioden.

5.3.4.3 Effektiv feedback

Användarna skall få tillräcklig tid för att fundera över prototyperna och kommentera.
Det är inte ovanligt att användare inte får all den tid som de behöver för att tänka
igenom det som presenteras. Systemutvecklarna fortsätter sedan att utveckla något
som de tror är förankrat och upplever sedan att användarna ändrar sig från en tidigare
demonstration. Prototyping är en farlig strategi om användarnas domänkunskap inte
utnyttjas maximalt.

Genom att låta användarna experimentera med prototyperna kommer
missuppfattningarna fram. Det är mycket värdefullt att låta användare prata igenom det
som de gör och varför. Detta hjälper systemutvecklarna att förstå var presentationen,
navigationen och så vidare kan förbättras.

Att prototyping kan leda till för höga förväntningar hos användarna kan lösas genom
att se till att sänka ner prototypernas hastighet. Detta kan göras genom att lägga till
väntetid i prototyperna som sedan tas bort. Väntetid är också viktigt när prototyperna
demonstreras på kraftfullare datorer än vad som kommer att användas i drift. Det är
också mycket vanligt att gränssnittsprototyper oförväntat kollapsar. Detta hjälper
användarna att hålla förväntningarna på en realistisk nivå.

En produkt i DSDM-projekt är prototypingrevideringsdokument. I demonstrationerna
skall en person ta hand om att skriva upp alla kommentarer och förslag från
användarna. Det är också möjligt att användarna får testa prototyperna själva i lugn
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och ro, i så fall måste användarna själva ta hand om att skriva ner sina tankegångar.
Det kan dock i många fall vara bättre om systemutvecklare är närvarande. Det är bäst
att användarna får uppleva ett scenario när prototyperna testas. Detta för att sätta
fokus på det som demonstrationen går ut på.

5.3.4.4 Verktyg

DSDM rekommenderar inga specifika verktyg. DSDM har dock beskrivit ett idealt
integrerad CASE-verktyg för DSDM-projekt. Verktyget skall stödja hela
utvecklingsprocessen från genomförbarhetsanalys till implementation. Det betonas att
verktyget som DSDM beskriver inte existerar i dag men möjligtvis i framtiden.

5.3.4.5 Kontroll

Större kravförändringar i prototypingprocessen skall behandlas omedelbart på det
sättet som projektet föreskriver. Mindre justeringar av krav skall dokumenteras så
snart som möjligt innan tiden är ute.

Prototypingprocessen skall kontrolleras inom ett tekniskt ramverk. En prototyp ska
inte få avvika från designramverket som används. En teknisk samordnade (”Technical
Coordinator”) är ansvarig för den tekniska visionen. Samordnaren skall informera vilka
designbegränsningar och villkor som skall gälla för arbetet, innan en prototyp byggs.
Om prototypbyggarna identifierar ett annat designmönster måste det kontrolleras med
den tekniska samordnaren. Den tekniska samordnaren skall också kontrollera
prototypen när prototypen nästan är klar.

En prototyp konstrueras i en fastställd tidsperiod (“timebox”) med följande tre faser:

• ”Investigation” handlar om att granska vad som skall göras för att förankra
utvecklingsriktningen. Första versionen av prototypen tas också fram i denna fas.

• ”Refinement” handlar om att utveckla prototypen.

• ”Consolidation” handlar om att färdigställa prototypen så att den blir konsistent
och komplett.

Varje fas ovan börjar med ett möte med alla deltagare. På mötet fastställs mål att
uppnå för fasen. DSDM rekommenderar även att varje fas skall vara en fastställd
tidsperiod. Systemutvecklarna får en klar mängd av prioriteringar att arbeta efter.
Detta gör att systemutvecklarnas fokus är på att leverera det som verkligen behövs
istället för att utveckla något som systemutvecklarna är personligen intresserade av.

5.4 Erfarenheter

Under mitt genomförande har jag inte gjort några avvikelser vad gäller den metod som
jag valde (se avsnitt 4.2).

Det var inte svårt att hitta information om metodologier på Webben. Det var inte heller
svårt att hitta metodologier som använder någon form av prototyping. Jag hade
däremot svårighet med att få tillgång till dokument med relevanta metodologier för min
undersökning. Det vill säga metodologier som baseras på en evolutionär
prototypingstrategi. I dagsläget verkar det inte finnas särskilt många metodologier för
evolutionär prototyping som är tillgängliga för alla. Det verkar som att företag
utvecklar sina egna metodologier och dessa är ofta inte avsedda för att användas av
andra. På detta sätt kan ett företag använda en metodologi som ett medel för att
kommunicera med sina kunder. Det är möjligt att en kund kan sätta press på en
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leverantör att arbeta på annat sätt än en metodologi föreskriver. Företaget kan då till
exempel kräva att få kunden att samtycka att metodologin följs.

Det hade naturligtvis varit bättre om jag hade använt mig av primärkällan för DSDM.
Det vill säga manualen för DSDM men den finns endast tillgänglig för medlemmar i
”DSDM-Consortium”. Detta är faktiskt en nackdel för DSDM jämfört med RAD. Det
är dock en fördel att på detta sätt kan ”DSDM-Consortium” fortsätta att förbättra och
utveckla metodologin. Detta är en stor styrka för DSDM som en metodologi. Att jag
inte fick tag på DSDM-manualen kan möjligtvis ha påverkat min undersökning. På
vilket sätt beror på vilken relevant information finns i DSDM-manualen angående
evolutionär prototyping som inte finns representerad i Stapleton (1997).

Vad gäller att undersöka själva metodologierna stötte jag snart på ett problem. Det
mesta som står i metodologierna kunde jag på ett eller annat sätt relatera till
evolutionär prototyping. Genom att välja att undersöka explorativ, experimentell, eller
kooperativ prototyping har man gjort en viss avgränsning vad gäller det som är
relevant för prototyping i systemutveckling. Dessa former av prototyping kan ses som
tekniker. Enligt min uppfattning är nu evolutionär prototyping mer en form av
systemutveckling än en form av prototyping. Jag hade kunnat precisera mina delfrågor
ytterligare. Evolutionär prototyping är ett ganska omfattande område mycket större än
jag trodde i början. Evolutionär prototyping kan avgränsas på liknande sätt som man
gör när man avgränsar systemutveckling. Evolutionär prototyping kan undersökas
genom att fokusera på management, användarmedverkan, verktyg och så vidare.

Jag anser att beskrivningarna av RAD (se avsnitt 5.2) och DSDM (se avsnitt 5.3) ger
en helhetsbild över metodologierna men med speciell betoning på prototyping. I
metodologierna finns flera aspekter som jag har inte tagit upp med tanke på min
uppfattning om relevansen för just prototyping.
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6 Analys
I detta avsnitt kommer jag att analysera materialet som har beskrivits i föregående
kapitel. Jag börjar analysen med att undersöka om RAD och DSDM är metodologier.
Sedan jämförs metodologiernas perspektiv, arbetsmodell och intressentmodell. Till sist
fokuserar jag analysen mer specifikt på frågor kring prototyping.

6.1 Är RAD och DSDM metodologier?

I föregående kapitel (se avsnitt 5.2 och 5.3) har jag beskrivit två metodologier,
nämligen RAD och DSDM. Vi kan nu jämföra dessa metodologier med definitionen av
begreppet metodologi som finns i avsnitt 2.1.3. Detta för att visa att RAD och DSDM
är metodologier. Punkterna i följande tabell (4) kommer från denna definition av
begreppet metodologi. En punkt (•) i tabellens kolumn och rad betyder att
rekommendationen för denna rad finns i metodologin för denna kolumn.

Rekommenderas RAD DSDM

Filosofier • •

Faser • •

Management • •

Procedurer Mer detaljerade Mer övergripande

Regler • •

Tekniker • •

Dokumentation • •

Verktyg • •

Utbildning • •

Tabell 4: RAD och DSDM jämförda med definitionen av begreppet metodologi

Med hänsyn till avsnitt 5.2 och 5.3 där RAD och DSDM beskrivs så finns
rekommendationer i RAD och DSDM angående; filosofier, faser, management,
procedurer, regler, tekniker, dokumentation, verktyg och utbildning som krävs för
systemutvecklare.

Enligt definitionen av begreppet metodologi (se avsnitt 2.1.3) täcker RAD och DSDM
det som krävs enligt definitionen. Det går också att identifiera i både RAD och DSDM
perspektiv, arbetsmodell och intressentmodell. Med tanke på intressentmodell är det
värt att notera att definitionen saknar att en metodologi måste rekommendera roller.
Det är min uppfattning att en metodologi måste definiera roller för att kunna kallas en
metodologi för systemutveckling. Detta eftersom rollerna definierar
intressentmodellen.

Det verkar som DSDM har utvecklat filosofierna mer än RAD. Detta genom de nio
principerna som DSDM behandlar. Gränserna mellan filosofi, metodologi och teknik är
diffusa (se avsnitt 2.1.3). Min uppfattning är att RAD och DSDM inte ligger på samma
nivå med tanke på filosofi, metodologi och teknik. Det verkar som DSDM ligger på en
lite högre nivå åt filosofi och RAD på en lägre nivå åt teknik.

Att DSDM ligger på en högre abstraktionsnivå än RAD betyder inte att RAD ger mer
stöd än DSDM. Genom att se på systemutveckling som ett form av problemlösning
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betonar DSDM ”vad” och lämnar ”hur”-frågorna över till systemutvecklarna. På detta
sätt kan systemutvecklarna designa sina egna procedurer som passar för situationen.
Det är min uppfattning att det kan vara lättare att uppnå konsensus om en metodologi
som ligger på en högre nivå än en metodologi som ligger på en lägre nivå. Eftersom
DSDM ligger på en högre nivå en RAD är procedurerna i DSDM mer övergripande än
i RAD.

6.2 Beståndsdelarna jämförda

I detta avsnitt analyseras perspektiv, arbetsmodell och intressentmodell i RAD och
DSDM. Det vill säga metodologiernas beståndsdelar (se avsnitt 2.1.3).

6.2.1 Perspektiven

Med metodologiernas perspektiv menas den bakomliggande filosofi som
metodologierna baseras på. Följande tabell (5) visar vilka aspekter metodologierna är
överens om och vilka aspekter som är olika. En punkt (•) i tabellen betyder att
metodologierna är överens om aspekten i respektive rad.

Perspektiv RAD DSDM

Användarmedverkan i:

Analys
Design
Konstruktion

•
•
•

•
•
•

Prototyping skall användas i:

Analys
Design
Konstruktion

•
•
•

•
•
•

Bygga system komponent för
komponent

• •

Seminarier • •

Mindre team • •

Parallella team • •

Testning pågår under hela
utvecklingen

• •

Delleveranser Nej Ja

CASE-verktyg Skall användas Kan användas

Pappersspecifikationer Nej Ja

Tabell 5: Perspektiven jämförd

Vad gäller perspektiven är RAD och DSDM överens vad gäller många perspektiv. Det
verkar som DSDM bygger vidare på många principer från RAD.

Enligt RAD kan systemet utvecklas i komponenter men systemet skall installeras i
verksamheten som en helhet i slutet av ett RAD-projekt. Inom ett RAD-projekt
förekommer inga delleveranser. DSDM däremot uppmuntrar delleveranser inom ett
DSDM-projekt.
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En annan stor skillnad är hur metodologierna ser på användandet av CASE-verktyg.
Att utnyttja CASE-verktyg effektivt är en del i filosofin bakom RAD. I DSDM är
CASE-verktyg inget krav, det betonas dock att DSDM är möjligt i dag på grund av
den tekniska utvecklingen.

Eftersom CASE-verktyg inte är något krav i DSDM, accepterar DSDM vanliga
pappersspecifikationer. Enligt RAD skall detta undvikas eftersom det är mycket svårt
att kontrollera pappersspecifikationer för konsistens.

6.2.2 Arbetsmodellen

Arbetsmodellen är metodologins kärna och skall tala om hur systemutvecklare skall gå
till väga i systemutvecklingen.

För att jämföra arbetsmodellerna i RAD och DSDM fokuserar jag först och främst på
vilka huvudaspekter metodologierna tar upp i detta avsnitt. Varje aspekt behandlas på
olika detaljnivåer och vikt läggs på olika saker i RAD och DSDM.

Följande tabell (6) visar vilka huvudaspekter metodologierna tar upp i sin arbetsmodell.

Huvudaspekt RAD DSDM

Faser

Planering (JRP)

Design (JAD)

Konstruktion

Installation

Genomförbarhet

Verksamhetsanalys

Funktioner

Design och konstruktion

Implementation

Dokumentation, prototyping,
användarmedverkan,
återanvändning, testning,
management, parallell
utveckling, verktyg,
prioritering av funktioner och
andras aspekter

Behandlas Behandlas

Fryst utvecklingstidsperiod
(”Timeboxing”)

Betonas för seminarier och
konstruktion

Skall användas för att utveckla
varje prototyp och produkt

Beskrivningstekniker Föreskrivs Valfria

Seminarier Föreskrivs i planering och
designfasen

Kan användas under hela
utvecklingen när det anses vara

lämpligt

Tabell 6: Arbetsmodellerna jämförda

Vad gäller faserna så kan vi notera att i RAD finns det inte med en fas för
genomförbarhetsanalys som i DSDM. DSDM betonar att granska genomförbarheten
samt frågan om DSDM är en lämplig metod i en speciell fas. RAD betonar att RAD är
lämpligast för att utveckla informationssystem men frågan om genomförbarheten
betonas inte i RAD som i DSDM. Det är värt att notera att DSDM lägger större vikt
på analys än RAD gör. Funktionsmodelleringsiterationerna i DSDM handlar mycket
om att utnyttja prototyping för att utvinna detaljerade krav. Annan skillnad är att
faserna i RAD är mycket mer sekventiella än i DSDM. I DSDM är det de två första
faserna som är sekventiella de andra faserna sammansmälter iterativt.
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RAD betonar att planera tidsperioder för seminarier och konstruktion för att
kontrollera prototypingprocessen. I DSDM skall frysta tidsperioder fastställas för alla
prototyper som konstrueras. I DSDM finns också faser som används för varje
tidsperiod.

Till skillnad från DSDM behandlar RAD vissa beskrivningstekniker som används i
systemutveckling. DSDM uppmuntrar systemutvecklare att använda vilka tekniker som
de anser lämpliga för just projektet i fråga. Det betonas dock i RAD att det som
föreskrivs kan modifieras efter behov.

I RAD så föreskrivs ett seminarium i planeringsfasen och två seminarium i designfasen.
DSDM betonar att liknande seminarium som i RAD är användbara. I DSDM kan
seminarium som används i RAD användas när som helst i utvecklingen.

Det finns en lång lista över aspekter som båda metodologierna tar upp.
Metodologierna behandlar dessa aspekter på olika detaljnivåer och olika sätt. Den
aspekt som är mest intressant att jämföra med hänsyn till evolutionär prototyping är
vad gäller rekommendationer och anvisningar för prototyping. Dessa anvisningar och
rekommendationer analyseras vidare i avsnitt 6.3.

6.2.3 Intressentmodellen

Intressentmodellen talar om vilka roller metodologierna definierar. Följande tabell (7)
visar vilka roller som finns beskrivna i RAD och DSDM.

RAD DSDM

”Executive owner” ”Executive Sponsor”

”Project Manager” ”Project Manager”

”Technical Coordinator”

”RAD Workshop Leader” ”Facilitatator”

”Data Modeling Expert”

”Repository Manager”

”Human-Factors Expert”

”Senior Developer”

”Developer”

”Requirements Planning Team”

”User design Team”

”Construction Team”

”Construction Assistance Team”

”DSDM-Team”

”Scribe”

”Training manager”

”System Champion”

”User coordinator”

”Key end user”

”User Review Board”

”Visionary”

”Ambassador user”

”Advisor user”

Tabell 7: Intressentmodellerna jämförda

Vi kan se i tabellen ovan att det finns fler roller beskrivna i RAD än i DSDM. I både
RAD och DSDM är intressentmodellen ganska väl definierad. På ett eller annat sätt är
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alla roller i RAD och DSDM involverade med prototyper. Intressentmodellen är därför
relevant för evolutionär prototyping men jag anser att intressentmodellen något mindre
viktig än perspektiv och arbetsmodellen i samband med evolutionär prototyping.

I både RAD och DSDM definieras ägarens (kundens) roll som projektledarens roll.

En intressant roll finns i DSDM som inte finns med i RAD, nämligen en person som är
ansvarig för systemets arkitektur, konsistens och kvalitet (”Technical Coordinator”).
Denna skillnad kan bero på att i RAD skall teknisk konsistens och kvalitet kontrolleras
med hjälp av CASE-verktyget. ”Repository Manager” i RAD kan möjligtvis ha en roll
för att kontrollera systemets konsistens med hjälp av CASE-verktyget.

I både RAD och DSDM finns en roll för att leda seminarierna (”RAD Workshop
Leader” och ”Facilitator”).

Medan RAD definierar olika roller för olika expertområden i systemutveckling, skiljer
DSDM bara på systemutvecklare och erfarna systemutvecklare. På samma sätt skiljer
RAD på olika sorters team och betonar att det kan vara olika personer som deltar i
dessa team. DSDM definierar bara en klass av team som består av systemutvecklare
och användare.

I RAD definieras en speciell roll för att anteckna det som bestäms på seminarierna.
Motsvarande roll finns inte med i DSDM, men DSDM betonar vikten att anteckna
användarnas kommentarer i demonstrationerna.

I RAD skall en person från systemutvecklarnas sida eller från verksamheten vara
ansvarig för användarnas utbildning. DSDM föreskriver inte någon speciellt ansvarig
för detta men betonar att många projekt har lyckats med att låta användarna själva ta
hand om att producera sina egna manualer.

Både RAD och DSDM beskriver en entusiast som kommer från verksamheten som
arbetar för att systemet blir en verklighet. En person som har god kännedom om
verksamheten som ser möjligheterna hur informationsteknologin kan stödja
verksamheten (”System Champion” och ”Visionary”).

Både RAD och DSDM beskriver en huvudanvändare som tar hand om att övervaka
utvecklingen från användarnas synvinkel (”User Coordinator” och ”Ambassador
User”). I DSDM finns en viss roll för användare som tillfälligt reviderar och deltar
(”Advisor User”). RAD beskriver dock att ”User Coordinator” kan involvera andra
användare för att revidera prototyper.

I RAD skall ett speciellt team av användare revidera systemet efter att det har
konstrueras. Motsvarande team finns ej definierat i DSDM.

6.3 Prototyping i RAD och DSDM

I detta avsnitt fokuserar jag analysen igen på arbetsmodellerna i RAD och DSDM men
nu mer specifikt på frågor kring prototyping.

6.3.1 Modellerna

Den modell som används i RAD är mer sekventiell än i DSDM. I DSDM finns två
sekventiella analysfaser i början. Efterföljande faser är iterationsfaser som
sammansmälter iterativt. Det går med andra ord att gå fram och tillbaka i tre sista
faserna i DSDM. Detta tillåter delleveranserna i DSDM. Faserna i RAD är sekventiella
men kan överlappa. RAD betonar dock möjligheten att arbeta parallellt med
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planerings- och designfasen om kraven är införstådda. Konstruktions och
installationsfasen i RAD kan överlappa men inte sammansmälta som i DSDM.
Skillnaden mellan modellerna illustreras i avsnitt 5.2.2 (figur 3) och i avsnitt 5.3.2
(figur 4).

Iterationerna i RAD förekommer inom seminarierna och mellan seminarierna. Ett
seminarium i RAD kan ta cirka en vecka. I seminarierna växer designen iterativt fram
genom prototyping.

Spiralmodellen (avsnitt 2.2.3) är en modell för evolutionär systemutveckling som säger
att prototyping kan användas under olika stadium i utvecklingsprocessen.
Spiralmodellen säger dock inget om hur prototyping skall användas. RAD och DSDM
kan betraktas som metodologier för evolutionär systemutveckling med specifika
rekommendationer för hur prototyping skall användas. Modellerna som RAD och
DSDM utnyttjar liknar dock inte spiralmodellen särskilt mycket. Iterationerna i
spiralmodellen går igenom olika regioner och verkar vara mer omfattande än
iterationerna i RAD och DSDM.

Modellerna som RAD och DSDM använder liknar inte heller den modell för
prototyping som beskrivs i avsnitt 2.2.2. Både RAD och DSDM betonar starkt att
bygga strukturerade prototyper som inte skall kastas bort. Enligt RAD och DSDM
handlar evolutionär prototyping inte om att utvinna krav med explorativ prototyping
för att sedan avgöra om prototypen skall kastas bort eller inte. RAD och DSDM
betonar att system skall växa på ett kontrollerat och strukturerat sätt. Under systemets
livstid skall systemet växa komponent för komponent. För att detta skall vara möjligt
måste systemet ha en bra arkitektur och vara i ordning och reda. I ”slit och släng”-
prototyping där syftet är att demonstrera och utvinna krav byggs ofta prototyper som
inte har den egenskapen att vara bra strukturerade. Detta visar att systemutvecklare
måste ha klart för sig när en evolutionär prototyp konstrueras om den är avsedd för att
användas i drift eller kastas bort. Modellen som beskrivs i avsnitt 2.2.2 är därför inte
realistisk för evolutionär prototyping.

Modellerna som RAD och DSDM använder har också stora skillnader med
vattenfallsmodellen (se avsnitt 2.2.1). Även om att sekvensprincipen finns med i RAD
och i första faserna i DSDM är principerna som faserna baseras på annorlunda.
Vattenfallsmodellen förutsätter att analysera en verksamhet för att komma fram till en
detaljerad och ofta omfattande kravspecifikation. Efterföljande faser i
vattenfallsmodellen går ut på att bygga det system som beskrivs i kravspecifikationen.
Det finns ingen sådan kravspecifikation i RAD eller DSDM. I RAD och DSDM är det
användarnas och systemutvecklarnas uppgift att ställa krav på systemet under hela
utvecklingsperioden.

6.3.2 Användarmedverkan

RAD och DSDM betonar att i evolutionär prototyping måste användarmedverkan vara
konstant från början till installation. Det handlar inte om att utnyttja hög grad av
användarmedverkan i början och mindre under utvecklingen för att öka
användarmedverkan i slutet med användbarhetstestning.

Både RAD och DSDM rekommenderar att effektivisera användarmedverkan med
seminarier.

Både RAD och DSDM pekar på att användarna måste investera tillräcklig tid för att
revidera prototyperna. Ett system kan växa ganska snabbt och användarna måste
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kontrollera prototypernas utveckling. Detta för att förankra utvecklingsriktningen. I
detta sammanhang är det också värt att notera att tiden som krävs för
användarmedverkan i prototyping ansågs vara viktigaste nackdelen med prototyping.
Samtidigt som största fördelen ansågs vara användarnas möjligheter att delta (se
avsnitt 2.3.3.1 och 2.3.4).

Både RAD och DSDM betonar problemet med att användarna kan ha för höga
förväntningar (betonas också i avsnitt 2.3.4). RAD rekommenderar att förankra
användarnas förväntningar genom att diskutera dessa med användare. I DSDM
rekommenderas att sänka prototypernas hastighet för att få användarna att känna att
prototypen inte är färdig.

RAD ser det som en fördel med prototyping att kunna utnyttja användarnas kreativitet.
Denna princip betonas också i kooperativ prototyping (se avsnitt 2.3.2.3). RAD
betonar att uppmuntra användarna att spela en kreativ roll i utvecklingen. DSDM
påpekar att användare inte har den designkunskap som krävs för att kunna utforma
effektiva användargränssnitt. Användare kan alltså föreslå en design som sedan måste
revideras av systemutvecklare med tanke på designeffektivitet. DSDM till exempel
rekommenderar att låta användare prata högt så att systemutvecklare bättre kan förstå
vad kan förbättras. Användarnas kommentarer skall sedan dokumenteras i själva
demonstrationen. Den roll som användarna har i DSDM verkar vara mer en
kontrollerande roll än en kreativ roll. Det verkar som att i RAD skall användarnas
kreativitet utnyttjas mer än i DSDM.

6.3.3 Kontrollmekanismer

I DSDM skall alla prototyper och produkter byggas i en “timebox” med tre faser. I
RAD betonas att det kan vara en fördel att fastställa ett ”dead-line”-datum på
konstruktionsfasen och seminarierna. I DSDM fungerar faserna i tidsperioderna som
kontrollpunkter. Sista fasen i tidsperioden handlar om att tvätta och färdigställa
prototypen. I RAD finns också ett metodsteg för att tvätta och färdigställa prototypen.
Detta betonas också av Andersen (1994) (se avsnitt 2.2.2.8).

Både RAD och DSDM betonar testning och integrering under hela utvecklingen.

Enligt Boar (1984) och Andersen (1994) skall iterationer i prototyping avslutas när
användarna börjar föreslå mindre detaljförändringar (se avsnitt 2.2.2.6). Denna princip
finns inte med i DSDM och RAD. I DSDM avslutas iterationer när tiden är ute. RAD
betonar också att planera tiden för seminarierna som också leder till tidspress.

DSDM betonar att bestämma vilka utvärderingskriterier som kommer att användas när
prototyperna lämnas över. Detta betonas inte i RAD som i DSDM.

Både RAD och DSDM lägger vikt på strukturerade system. CASE-verktyget i RAD
skall ha en kontrollfunktion för detta. CASE-verktyget skall tvinga fram en
strukturerad design, hålla reda på designen, analysera designen för konsistens. I DSDM
finns däremot en aktör (”Technical Coordinator”) som är ansvarig för systemets
arkitektur och konsistens. I DSDM skall den arkitektur som kommer att användas
beskrivas i en definition (”System Architecture Definition”) i verksamhetsanalysen.
RAD beskriver också att en översikt över systemet skall skapas i CASE-verktyget i
planeringsfasen.
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Principen att utnyttja CASE-verktyg för validering genom att översätta
designspecifikationer till naturligt språk (se avsnitt 2.3.5.2) betonas varken i RAD eller
DSDM.

DSDM betonar att man bör dokumentera alla revideringskommentarer i prototyping-
demonstrationerna. I RAD finns speciella användbarhetstester i konstruktionsfasen som
dokumenteras med hjälp av videoutrusting. Att systematiskt registrera användarnas
synpunkter betonas också av Boar (1984) och Andersen (1992) (se avsnitt 2.2.2.4).

6.3.4 Konstruktion

I både RAD och DSDM rekommenderas att ett team av fåtal personer tar hand om att
bygga prototyperna.

I både RAD och DSDM betonas att bygga ut systemet i bitar. Varje bit skall testas var
för sig. Bitarna sätts sedan ihop och kan då testas tillsammans. DSDM ser på en
prototyp som en komponent i systemet. Det är viktigt att notera att de sammanslagna
prototyperna kan också tolkas som en prototyp. I RAD betonas också principen att
dela upp större system i mindre komponenter som sedan sätts ihop.

I RAD och DSDM undviker man att konstruera prototyper som kastas bort. Detta
löser problemet med att en prototyp kan vara konstruerad för att kasta bort men
kunden kan sätta press på att leverera prototypen (se avsnitt 2.2.2.7).

DSDM rekommenderar att prototypen skall byggas i den utvecklingsmiljö som
systemet kommer att byggas i. Denna utvecklingsmiljö behöver inte nödvändigt vara
ett CASE-verktyg. Det kan vara ett fjärde generationens utvecklingsverktyg, CASE-
verktyg eller även tredje generationens programmeringsspråk. DSDM betonar inte
principen med att generera kod utifrån detaljerade designbeskrivningar som RAD gör.

CASE-verktyg är mycket användbara för evolutionär prototyping enligt RAD. DSDM
betonar också att det är viktigt med datorbaserat stöd för utvecklingen och har
diskuterat CASE-verktyg.

6.3.5 Leverans

En viktig skillnad mellan RAD och DSDM är delleveranserna i DSDM. I RAD
levereras systemet som en helhet i den sista fasen. RAD betonar inte principen med
delleveranser som DSDM gör. DSDM säger att det inte är nödvändigt att leverera allt
på en gång. RAD betonar dock att efter att systemet har installeras måste det vara
möjligt att vidareutveckla systemet och detta kräver bra strukturerade system.

Enligt min uppfattning är delleveranser viktiga för evolutionär prototyping.
Evolutionär prototyping baseras på erfarenheterna att verksamheten förändras vilket
leder till nya krav samt att införande av datasystem transformerar verksamheten som
också leder till nya krav (se avsnitt 2.3.2.4). Delleveranser kan transformera en
verksamhet och leda till att nya krav växer fram tidigare än om inga delleveranser
förekommer.

DSDM uppmuntrar delleveranser men ger inga specifika riktlinjer för detta. Både RAD
och DSDM betonar att utveckla de viktigaste funktionerna först. Dessa funktioner kan
möjligtvis installeras i verksamheten för att sedan fortsätta med att utveckla mindre
viktigare funktioner för systemet. Dessa funktioner kan sedan så småningom installeras
i verksamheten.
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7 Slutsatser
I detta kapitel kommer jag att redovisa vad jag har kommit fram till i min
undersökning. Min huvudfrågeställning handlar om hur metodologier hanterar
evolutionär prototyping. Denna fråga besvaras i följande avsnitt med svaren på mina
delfrågeställningar. I avsnitt 7.1 besvaras huvudfrågeställningen på en övergripande
nivå och avsnitt 7.2 och 7.3 belyses huvudfrågeställningen i mer detalj.

7.1 Rekommendationer i metodologier för evolutionär prototyping

Vilka rekommendationer finns i metodologier för evolutionär prototyping? I
metodologier som utnyttjar en evolutionär prototypingstrategi kan en stor mängd
rekommendationer på ett eller annat sätt relateras till evolutionär prototyping.

I metodologier som utnyttjar en evolutionär prototypingstrategi är följande
övergripande rekommendationer enligt min bedömning mest relevanta för evolutionär
prototyping (mer information finns i analysen kapitel 6):

• Modell för systemutveckling. En evolutionär prototypingstrategi kräver en modell
som kombinerar iterationsprincipen med sekvensprincipen. Faserna i modellen skall
inte handla om att bygga ett system utifrån en kravspecifikation. Faserna handlar
om att utvinna krav för ett system under hela utvecklingen parallellt med
systemkonstruktionen.

• Användarmedverkan. Evolutionär prototyping kräver aktiv och konstant
användarmedverkan under hela utvecklingen för att kontrollera systemets
utveckling. Olika roller finns för användare som medverkar. Användarnas roll i
evolutionär prototyping är först och främst en kravställande och kontrollerande
roll. Samtidigt kan användare spela en mer kreativ roll i evolutionär prototyping.

• Kontrollmekanismer. Evolutionär prototyping kräver kontrollmekanismer för att
kontrollera iterationerna och systemets utveckling. För detta är frysta tidsperioder
en viktig kontrollmekanism. Systemet skall testas kontinuerligt under utvecklingen.

• Konstruktion. Prototyper som konstrueras skall vara väl strukturerade och inte
avsedda för att kastas bort. Det är inte nödvändigt i evolutionär prototyping att
utveckla endast en prototyp från en version till en ny tills det slutliga systemet
uppnås. Systemet kan bestå av flera prototyper som i sin tur kan finnas i flera olika
versioner. Olika team kan arbeta parallellt med att bygga olika prototyper. Varje
prototyp växer delsystem för delsystem. Varje delsystem verifieras och valideras.
Prototyperna integreras sedan till en helhet som sedan verifieras och valideras.
CASE-verktyg är viktiga verktyg för evolutionär prototyping men är inte
nödvändiga.

• Leverans. Systemet kan antingen levereras på en gång eller med flera delleveranser
i evolutionär prototyping. Delleveranser har vissa fördelar och därför kan en
metodologi för evolutionär prototyping uppmuntra delleveranser. Beroende på
modellen som metodologin använder är delleveranser möjliga eller inte.

7.2 Likheter i metodologier angående evolutionär prototyping

Vilka likheter finns i metodologier för evolutionär prototyping? Det finns liknande
rekommendationer i metodologier som använder evolutionär prototyping.
Metodologierna är mest överens vad gäller rekommendationer angående
användarmedverkan och konstruktion.
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Följande rekommendationer är metodologier överens om angående användar-
medverkan:

• Användarmedverkan skall vara konstant under hela utvecklingen

• Lämpliga användare skall väljas ut som kan representera alla typer av användare

• Användarna måste investera tillräcklig tid för att revidera prototyperna

• Användarmedverkan skall effektiviseras genom seminarier

• Användarnas förväntningar måste förankras

• Användarnas kommentarer måste registreras på ett systematiskt sätt

 Följande rekommendationer är metodologier överens om angående konstruktion:

• Prototyperna måste vara väl strukturerade och inte vara konstruerade för att kastas
bort

• Mindre team av fåtal systemutvecklare skall ta hand om att bygga prototyperna
med hjälp av användarna

• Team kan arbeta parallellt med olika prototyper som sedan integreras

• Konstruktion skall ske komponent för komponent och viktigaste funktionerna
utvecklas först

• Planerad tid skall finnas för att färdigställa prototyperna

7.3 Skillnader i metodologier angående evolutionär prototyping

Vilka skillnader finns mellan metodologier angående evolutionär prototyping? I
metodologier finns några grundläggande skillnader angående evolutionär prototyping
som kan härledas till metodologiernas bakomliggande filosofi.

Följande rekommendationer illustrerar några viktiga kontraster angående evolutionär
prototyping i metodologier:

• Modell för systemutveckling. Sammansmältande faser kontra sekventiella
överlappande faser (se figur 2 i avsnitt 5.2.2 och figur 3 i avsnitt 5.3.2).

• Konstruktion. Traditionell programmering kontra automatisk översättning av
designspecifikationer till kod.

• Kontrollmekanismer. CASE-verktyg nödvändiga för evolutionär prototyping
kontra en möjlighet för evolutionär prototyping. Frysta tidsperioder en möjlighet
kontra en nödvändig kontrollmekanism för att utveckla prototyper.

• Leverans. Delleveranser inom ett projekt kontra en enda leverans inom ett projekt.

Ovanstående punkter tycker jag är de viktigaste skillnaderna i metodologierna för
evolutionär prototyping. Det har i analysen framkommit (se avsnitt 5.4) andra
skillnader mellan metodologierna. Dessa skillnader bedömer jag som något mindre
viktiga för just evolutionär prototyping.



Diskussion

58

8 Diskussion
I detta kapitel kommer jag att reflektera över undersökningen och resultaten.

8.1 Undersökningen

Jag anser att min rapport sammanställer en viktig information för evolutionär
prototyping. Undersökningen visar att en evolutionär prototypingstrategi kan
implementeras i en metodologi för att utveckla informationssystem och demonstrerar
även hur detta har gjorts. Detta pekar på att evolutionär prototyping är en relevant
strategi för att utveckla informationssystem.

Två metodologier har identifierats i undersökningen som rekommenderar och använder
evolutionär prototyping. Relevanta rekommendationer för evolutionär prototyping i
dessa metodologier har identifierats. Vilka viktiga relevanta rekommendationer
metodologierna är överens om och vilka rekommendationer står emot varandra har
identifierats. Eftersom rekommendationerna som har identifierats finns i två
metodologier kan man förvänta sig att liknande rekommendationer och kontraster finns
också med i andra metodologier som bygger på en evolutionär prototypingstrategi.

Enligt min uppfattning har jag fått svar på min övergripande fråga i rapporten
nämligen: Hur bör systemutvecklare gå till väga för att utveckla informationssystem
med evolutionär prototyping? Metodologierna som har behandlats ger tillfredsställande
rekommendationer angående detta. Min huvudfrågeställning som handlar om hur
metodologierna hanterar prototypingstrategin anser jag också är besvarat med svaren
på mina delfrågeställningar. Metodologierna hanterar många aspekter som kan vara
problematiska i evolutionär prototyping. De aspekter som jag anser mest relevanta har
jag identifierat i slutsatserna och hur dessa aspekter hanteras beskrivs i mer detalj i
avsnitt 5.2 och 5.3 där metodologierna beskrivs.

Det var dock inte lätt att svara på frågeställningarna. Många rekommendationer finns i
metodologier som kan relateras till evolutionär prototyping. Orsaken till detta är att
produkten i evolutionär prototyping är ett driftsystem och inte information som i ”slit
och släng”-prototyping. Detta gör skillnaden mellan systemutveckling och evolutionär
prototyping diffus. Det är mycket svårt att avgöra vad har med evolutionär prototyping
att göra och vad har inte med evolutionär prototyping att göra i metodologier. Man
kan säga att evolutionär prototyping är en viss form av systemutveckling. Många
uppfattar prototyping som en teknik som används i systemutveckling. På samma sätt
kan prototyping uppfattas som en teknik i evolutionär prototyping. I samband med
detta kan vi fundera över skillnaden mellan evolutionär systemutveckling och
evolutionär prototyping. Kräver evolutionär systemutveckling att vi använder
prototyping? Kan vi utveckla system evolutionärt utan prototyping?

Undersökningen visar hur omfattande evolutionär prototyping är. Aspekterna som har
identifierats som relevanta för evolutionär prototyping är möjligt att använda som
avgränsning för att undersöka evolutionär prototyping. Det är möjligt med en ny
undersökning att fokusera på en viss aspekt i evolutionär prototyping. Till exempel
användarmedverkan, konstruktion, kontrollmekanismer eller leverans.

8.2 Evolutionär prototyping inom metodologier

Det verkar som metodologier som använder en evolutionär prototypingstrategi
hanterar flera problem som har uppstått i traditionell systemutveckling. Nackdelar med
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prototyping verkar hanteras också i metodologier. Prototyperna samt mindre team av
systemutvecklare gör att kommunikationsproblemen förbättras. Genom att utnyttja
seminarier effektiviseras kommunikationen med användare ännu mer. Hög grad av
konstant användarmedverkan leder till att systemen som utvecklas blir mer passande
för verksamheterna. Problemet med varierande och motstridiga krav i en
kravspecifikation försvinner också. Evolutionär prototyping handlar om att utvinna
krav parallellt med en systemevolution och inte om att producera ett system enligt en
kravspecifikation. Kraven utvecklas och växer från övergripande krav till alltmer
detaljer. Eftersom alla krav implementeras i prototyper och inte bara dokumenteras
leder det till att motstridiga krav upptäcks och löses med användarna. Till sist
medverkar prototyping till system med bättre interaktion mellan människa och system.

Det stora problemet med evolutionär prototyping är först och främst att undvika
byggande av ostrukturerade och kaotiska system. Båda metodologierna betonar detta.
RAD betonar även att detta sätt att bygga system kräver CASE-verktyg för att hålla
reda på systemet och tvinga fram bra strukturerad design. Detta pekar på att vi
behöver principer, tekniker och teorier som kan användas för att bygga strukturerade
system.

8.3 Likheterna och olikheterna

Att det finns likheter i metodologierna hade jag förväntad mig. Metodologier som
utnyttjar olika strategier tror jag blir mycket mer olika än metodologier som utnyttjar
samma strategi. Likheterna som har identifierats pekar på de aspekter i evolutionär
prototyping som är mest utvecklade. Kontrasterna pekar på de aspekter som
systemutvecklare måste ta ställning till angående evolutionär prototyping.

I evolutionär prototyping är det mycket viktigt att ha klart för sig att prototypen som
byggs ut skall användas i drift. Metodologierna är försiktiga med att bygga prototyper
för tidigt och betonar att göra analys med tillhörande diagramtekniker som i traditionell
systemutveckling. Principen att utnyttja explorativ prototyping för att utvinna krav
verkar inte vara speciellt viktig i evolutionär prototyping.

Jag är lite överraskad över hur olika modellerna som metodologierna använder är.
Medan RAD säger att första två faserna kan sammansmälta och senare faser skall vara
sekventiella säger DSDM tvärtom. En förklaring till detta är att DSDM lägger större
vikt på analys än RAD gör. Eftersom DSDM tillåter delleveranser måste det vara
möjligt att börja med installationsfasen för att sedan gå tillbaka i DSDM. Eftersom det
inte förekommer några delleveranser i RAD är det möjligt att arbeta mer sekventiellt.

Mina resultat visar att det finns olika sätt att gå till väga med evolutionär prototyping.
En viktig skillnad är hur metodologierna ser på delleveranserna. Eftersom DSDM är
mer teknikoberoende är det inget problem att använda CASE-verktyg i DSDM på
samma sätt som i RAD. Å andra sidan är det omöjligt att använda delleveranser inom
ett RAD-projekt som DSDM uppmuntrar utan att förändra RADs uppbyggnad.

Metodologierna har också olika syn på användandet av CASE-verktyg. RAD
behandlar CASE-verktyg för att bland annat översätta designspecifikationer till kod
och för att verifiera specifikationer för konsistens. DSDM är mer försiktig vad gäller
att rekommendera användandet av CASE-verktyg. Anledningen till detta kan vara att
systemen som utvecklas i dag är mer stora och komplexa än dagens CASE-verktyg kan
hantera.
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8.4 Vart är metodologierna på väg?

Det är uppenbart att DSDM har påverkats ganska mycket av RAD. Det verkar som
RAD har lagt en grund av principer som DSDM bygger vidare på. Även om RAD inte
skall vara byråkratisk går DSDM ännu längre vad gäller att inte föreskriva för mycket.
DSDM går även så långt vad gäller detta att man blir osäker om DSDM verkligen är
en metodologi för systemutveckling. Denna utveckling kan bero på att under senare år
har många nya tekniker dykt upp som kan användas i systemutveckling, till exempel
diagramtekniker, modelleringstekniker och objektorientering. Dessa och andra tekniker
beskrivs i specialiserad litteratur och undervisas av olika organisationer.

Jag anser att en metodologi behöver inte beskriva alla möjliga tekniker som kan
användas i systemutveckling. Det skall inte vara syftet med en metodologi. Naturligtvis
kan en metodologi som sådan fungera som en del i utbildning för systemutvecklare,
men en metodologi behöver inte vara en lärobok i systemutveckling. En metodologi
kan rekommendera vilken kompetens som krävs av systemutvecklare men själva
utbildningen behöver inte finnas med i metodologin.

Jag ser det snarare som en fördel än en nackdel att det finns stort utrymme i en
metodologi för att använda olika tekniker som kan vara lämpliga för en specifik
situation. Varje projekt är unikt. Val av tekniker för ett projekt kan bero på befintligt
datasystem, systemutvecklarnas kompetens och lämplighet för det aktuella projektet i
fråga. Att inte specificera exakt hur allt skall göras uppmuntrar systemutvecklarna att
lösa problem med hänsyn till den specifika problemsituationen ifråga.

8.5 Förslag till fortsatt arbete

Evolutionär prototyping verkar motverka några problem som har uppstått i traditionell
systemutveckling. Det vore därför intressant att undersöka vilka huvudproblem som är
aktuella i dagens systemutveckling där evolutionär prototyping används. Att identifiera
problem som kan uppstå i evolutionär prototyping är viktigt för att kunna hantera
dessa problem i metodologier.

Min undersökning har fokuserat på metodologier för att utveckla informationssystem.
Evolutionär prototyping kan också undersökas i samband med andra typer av system.
Vilka fördelar och nackdelar har evolutionär prototyping i samband med en viss typ av
system? Detta är till exempel en intressant fråga.

Jag tycker också värt att undersöka närmare skillnaderna som jag har kommit fram till i
min undersökning. Till exempel problem och möjligheter med delleveranser i
systemutveckling. Hur hanterar metodologier delleveranser?

Den tekniska utvecklingen har gjort metodologier som RAD och DSDM möjliga. Det
vore intressant att undersöka hur långt denna utveckling har kommit i samband med
evolutionär prototyping och vart den är på väg. I samband med detta kan frågor kring
hur verktyg kan stödja evolutionär prototyping undersökas. Eftersom verktyg spelar en
stor roll i evolutionär prototyping är det viktigt att följa utvecklingen angående
verktyg.

Ett resultat i denna undersökning betonar vikten att bygga strukturerade system. Hur
skall strukturerade prototyper byggas? Vilka principer, tekniker och teorier angående
struktur i datasystem finns? Svar på dessa frågor kan användas som stöd för att kunna
bygga bättre strukturerade system och därmed bidra för evolutionär prototyping.



61

Referenser

Ackoff R.L. (1981) Creating the Corporate Future. John Wiley and Sons, Inc, New
York.

Agresti W. (1986) New paradigms for software development. IEEE Computer Society
Press, Washington.

Andersen E.S. (1994) Systemutveckling – principer, metoder och tekniker.
Studentlitteratur, Lund.

Andriole S.J. (1992) Rapid Application Prototyping – The storyboard Approach to
User Requirements Analysis, second ed. QED Technical Publishing Group, Boston.

Avison D.E. och Fitzgerald G. (1995) Information Systems Development:
Methodologies, Techniques and Tools, second edition. McGraw-Hill Book Company
Europe, Berkshire.

Boehm B.W. (1988) A spiral Model of Software Development and Enhancemnet. I
Boehm B.W., Software Risk Management. IEEE Computer Society Press,
Washington.

Boar B.H. (1984) Application Prototyping – A requirements definition strategy for
the 80s. John Wiley & Sons, New York.

Boman M., Bubenko Jr J.A, Johannesson P. och Wangler B. (1997) Conceptual
Modelling. Prentice Hall, London.

Bubenko Jr J.A. och Wangler B. (1992) Research directions in conceptual
specification development, i Loucopoulos et al (ed), Conceptual Modelling, Databases
and CASE: An integrated View of Information Systems Development. John Wiley,
New York.

Bødker S. och Grønbæk K. (1991) Design in Action: From Prototyping by
Demonstration to Cooperative Prototyping, i Greenbaum J. Design at work. Lawrence
Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale.

Curtis B. och Krasner H. och Iscoe N. (1988) A field Study of the Software Design
Process for Large Systems. Communications of the ACM, november 1988, volume 31
sidorna 1268-1286.

Docherty P. (1993) Teknik och lärande. I Lennerlöf L. Människor datateknik
arbetsliv. C.E. Fritzes AB, Stockholm.

Flood R.L. och Carson E.R. (1988) Dealing with complexity: An introduction to the
theory and application of systems science. Plenum Press, New York.

Floyd C. (1984) A systematic look at prototyping. I Budde R. (1984) Approaches to
Prototyping. Springer-Verlag, Berlin.

Flynn D.J. och Warhurst R. (1994) An empirical study of the validation process within
requirements determination. Information Systems Journal (1994) 4, sidorna 185-212.



62

Harker S.D.P., Eason K.D. och Dobson J.E. (1993) The Change and Evolution of
Requirements as a Challange to the Practice of Software Enginnerring. Proc IEEE
Symposium on Requirements Engineering, San Diego.

Kinmond R.M. (1995) Survey into the Acceptance of Prototyping in Software
Development. Sixth IEEE International Workshop on Rapid System Prototyping –
Shortening the Path form Specification to Prototype. IEEE Computer Society Press,
Los Alamitos, California.

Loucopoulos P. och Karakostas V. (1995) System Requirements Engineering.
McGraw-Hill Book Company Europe, Berkshire.

Martin J. (1991) Rapid Application Development. Maxwell Macmillan International
Editions, New York.

Miller J.G. (1978) Living systems. McGraw-Hill Book Company Europe, Berkshire.

Nilsson A.G. (1995) Utveckling av metoder för systemarbete – ett historiskt
perspektiv. I Dahlbom, B. (ed) The Infological Equation – Essays in Honor of Börje
Langefors. Gothenburg Studies in Information Systems, Report 6, Göteborgs
universitet.

Patel R. och Davidson B. (1994) Forskningsmetodikens grunder – Att planera,
genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund.

Pressman R.S. (1997) Software Engineering, fourth ed. McGraw-Hill Book Company
Europe, Berkshire.

Scharer L. (1986) The prototyping Alternative, i Agresti W. New paradigms for
software development. IEEE Computer Society Press, Washington.

Sommerville I. och Sawyer P. (1997) Requirements Engineering. Wiley & Sons Ltd,
West Sussex.

Stapleton J. (1997) Dynamic systems development method – The method in practice.
Addison Wesley Longman Limited, Harlow.

Vonk R. (1990) Prototyping - The effective use of CASE Technology. Prentice Hall,
New York.



63

Bilaga 1 – Metodologier på Webben

Denna bilaga visar vilka dokument hittades på Webben med information om
metodologier för systemutveckling.

Computer Assisted Refinement Engineering (CARE)
http://svrc.it.uq.edu.au/CARE/index.html
Peter Lindsay

CASE Application Development Method (CADM)
http://www.dulcian.com/cadm.htm
Dr. Paul Dorsey & Peter Koletzke

Dynamic System Development Method (DSDM)
http://www.dsdm.org/
Dynamic Systems Development Method Limited.

Information Engineering
http://wwwis.cs.utwente.nl:8080/dmrg/MEE98/misop033/
L. Daae, J. Castelein och K.H. Lam

MOSES
http://linus.socs.uts.edu.au/~cotar/moses.summary.html
Fiona Thorne

Prestwood's Software Development Methodology
http://www.prestwood.net/psdm/
Prestwood Software & Consulting.

Prototype Development Methodolgoy (PDM)
http://www.dacom.com/train/pdm.html
D. Appleton Company

Rapid Application Development (RAD)
http://www.shu.ac.uk/schools/fsl/fisjnl/vol1996/pprs1997/gelliot/fis97.htm
Geoffrey Elliott

Reuse-Based Software Development Methodology
http://www.sei.cmu.edu/publications/documents/92.reports/92.sr.004.html
K. Kang, S. Cohen, R. Holibaugh, J. Perry och A. Peterson

Structured Application Development and Planning Methodology
http://www.sheepware.com/structur.htm
Paul G. Seldes

Systems Development Method
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Allard Addink, Joost de Graaf och Boudewijn Mol

Task-Centred User Interface Design
http://www.cis.ohio-state.edu/~perlman/CIS516/uidesign.html
Clayton Lewis och John Rieman

The JPL Software Development Methodology
http://rushmore.jpl.nasa.gov/388/ISO9000/Software_Process_Lavin.html
Milton L. Lavin
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The NetBase Methodology
http://www.netbasecomputing.com/meth.htm
NetBase Computing

The Prototyping Methodology (TPM)
http://www.manageknowledge.com/prototyp.html
Kenneth E. Lantz

Vision Based Methodology (VBM)
http://www.geocities.com/~itmweb/
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