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Sammanfattning 
Systemutveckling gentemot försvarsindustrin kan i många fall bli komplext och 

innefatta väldigt stora projekt. Samtidigt har utvecklingen av modelleringsverktyg 

fortsatt och användningen av modellering har blivit ett potentiellt verktyg för att 

garantera kvalitativa kravdokument. 

Studien har studerat vilka för- och nackdelar det finns med att arbeta modell- 

respektive dokumentbaserat i projekt gentemot försvarsindustrin. Modellbaserat 

refereras i rapporten som användning av modeller för att skapa kravdokument medan 

dokumentbaserad utveckling innebär en mer traditionell syn på utvecklingen där krav 

formuleras i fritext och sedan lämnas över till ansvariga för implementering.  

Studien har med hjälp av intervjuer som främsta datainsamlingsmetod med projekt 

involverade i utveckling av system gentemot försvarsindustrin identifierat fördelar och 

nackdelar med de båda respektive metoderna. Studien har kommit fram till att arbeta 

modellbaserat garanterar en hög kvalitet och har en förmåga att hantera en hög 

komplexitet, däremot är metoden mer beroende av verktyg och kompetens jämfört 

med dokumentbaserad utveckling. Den dokumentbaserade utvecklingsmetoden 

karaktäriseras av att vara en enkel metod utan något specifikt verktygsberoende, 

däremot har metoden visat sig vara olämplig för komplexa och stora projekt där 

spårbarhet i kraven är kritisk.   
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1. Inledning 
I informationssamhället som existerar idag finns det en mängd informationssystem 

och andra system som utvecklats för att hjälpa människor, organisationer och eller 

uppfylla andra syften. Det många personer tar för givet eller glömmer bort är att alla 

system som används har utvecklats av någon, och måste underhållas av någon, och 

vid de allra flesta utvecklingsprojekt sker det enligt en speciell 

systemutvecklingsmetod. En metod definieras som ett ”planmässigt tillvägagångssätt 

för att uppnå visst resultat” (Olsson & Grytting, 2004), det finns metoder för att skriva 

vetenskapliga rapporter, behandla sjuka människor och för att utveckla system. En 

teknik är till skillnad från en metod det praktiska tillvägagångssättet för att uppnå 

något, till exempel programmeringsverktyget som används i syfte att skapa 

programkod.  

Systemutveckling är en tidskrävande och komplicerad process, förhoppningen om att 

utveckla ett korrekt system som motsvarar användarens krav och på ett effektivt sätt 

första gången ställer krav på att tolka, översätta och kommunicera information mellan 

de olika stegen i utvecklingsprocessen (Pilemalm et al., 2011). Eftersom 

systemutveckling är så komplicerat och komplext har flera metoder utvecklats för att 

underlätta arbetsprocessen, Fitzgerald et al. (2002, sid. 5) definierar en 

systemutvecklingsmetod som:  

“... a coherent and systematic approach, based on a particular 
philosophy of systems development, which will guide developers on what 
steps to take, how these steps should be performed and why these steps 
are important in the development of an information system.”  
 

Citatet definierar att en systemutvecklingsmetodik är en konsekvent och systematisk 

metod. Enligt Fitzgerald (2002) bygger utvecklingen på en viss filosofi som finns för 

att vägleda utvecklaren och visa vilka steg som ska tas, hur åtgärderna ska utföras 

och varför de är viktiga för utvecklingen av ett informationssystem. 

 
Vid utvecklingen av nya system eller vidareutveckling av befintliga system finns det 

generellt två val, att arbeta modellbaserat, där utvecklingen kretsar kring skapandet 

av modeller för att beskriva systemet eller dokumentbaserat där skriftliga krav är den 

huvudsakliga artefakten i utvecklingen. Studien avser att undersöka modellbaserad 

respektive dokumentbaserad systemutveckling som sker i enighet med ISO-

standarden för processer i en systemlivscykel (ISO/IEC 15288) för att identifiera 

praktiska styrkor och svagheter med de respektive metoderna vid utveckling av 

system inom försvarsindustrin. För att besvara den här frågeställningen har intervjuer 

använts som metod för att samla in praktisk erfarenhet av arbeta med de respektive 

metoderna.  

Studien har visat att den modellbaserade utvecklingen kan generera stort värde i 

hantering av krav, där fördelar som en ökad spårbarhet av krav och minimering av 

felen är de främsta. Nackdelarna med den modellbaserade utvecklingen härstammar 

från de verktyg och den kompetens som krävs att bedriva en modellbaserad 

utveckling på ett effektivt sätt. Den dokumentbaserade utvecklingens fördelar är ett 

resultat av att den är en standard och en välkänd metod som många är vana att 



2 
 

arbeta med. Nackdelarna har främst att göra med utveckling av komplexa system där 

fel blir svåra att identifiera och att det saknas verktyg för en god spårbarhet av krav.  

Studien inleds med ett bakgrundskapitel där viktiga begrepp beskrivs och definieras, 

syftet med kapitlet är att introducera läsaren för centrala begrepp som kommer 

användas och för att ge läsaren en förståelse för bakgrunden till studien. Studien 

fortsätter med ett problemkapitel där en genomgång av vad tidigare forskning bidragit 

med och definierar även studiens frågeställning. Kapitel 4 beskriver de metoder som 

har använts, hur de har använts och varför de har använts. Vidare fortsätter kapitel 5 

med att presentera den data som har samlats in. Kapitel 6 visar den analyserade 

data och svar på studiens frågeställning. Kapitel 7 redovisar slutsatserna som studien 

kan dra och Kapitel 8 avslutar med en diskussion kring studiens genomförande, 

resultat, samhälleliga och etiska påverkan och avslutar med förslag på framtida 

arbeten. 
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2. Bakgrund 
Teorikapitlet syftar till att ge läsaren en förståelse för studien centrala begrepp och 

delar, kapitel 2.1 kommer att ge läsaren en introduktion till vad modellbaserad 

systemutveckling är. Kapitel 2.2 introducerar läsaren till dokumentbaserad eller 

”traditionell” utveckling. Kapitel 2.3 ger en introduktion till standarden ISO/IEC 15288 

och de tekniska processerna som standarden definierar. 

 

2.1 Modellbaserad systemutveckling 
Innan en beskrivning om modellbaserat systemarbete presenteras är det viktigt att 
beskriva och definiera delkomponenterna i termen modellbaserat systemarbete. En 
modell definieras enligt Browning, Fricke & Negele (2006) som ”A model is an 
abstract representation of reality that is built, verified, analyzed, and manipulated to 
increase understanding of that reality.”. I tillägg till definitionen från Browning, et.al. 
(2006) kan en modell ses som en förenklad bild av en komplex verklighet. 
Gonzalez och Henderson (2007) förklarar även att processen att modellera rent 

intuitivt är att representera, beskriva och förklara begrepp och system i den riktiga 

världen.  

 

Modell-baserad systemutveckling innebär en systematisk användning av modeller 

som den primära ingenjörsartefakten under systemlivscykeln (Sánches, Moreira, 

et.al, 2009). Modell-baserad systemutveckling bygger på att projektgruppen beskriver 

systemelement och deras relationer med hjälp av modeller istället för textdokument, 

med en systematisk användning av modeller i utvecklingen agerar således 

modellerna input och output genom alla processer och steg i systemutvecklingen tills 

det att ett system är färdigbyggt (Balasubramanian, 2006). I syfte att beskriva 

sambandet mellan modellbaserad systemutvecklingen och ISO/IEC 15288 betyder 

det här att output från varje process som beskrivits ovan är en modell som blir input 

till den efterföljande processen.   

Pilemalm, Hallberg, Sparf och Niclason (2011) beskriver att en vanlig 

utvecklingsprocess är baserad på domänmodeller som beskriver den miljö där 

systemet ska användas, som kan brytas ner till aktivitetsmodeller, datamodeller och 

modeller som representerar de tänkta användarna för systemet. Pilemalm et al. 

(2011) fortsätter med att beskriva att dessa modeller används som utgångspunkt för 

att skapa motsvarande modeller som representerar det system som ska utvecklas, 

detta innefattar modeller för bland annat processer, användare, interaktioner, krav, 

design och programkod.  

ISO/IEC 15288, är en standard för processer som bör ingå i systemlivscykeln det vill 

säga från initiering av projekt till att systemet ska avvecklas. Standarden beskrivs i 

korthet i kapitel 2.3 och är en iterativ process, detta betyder att processen i 

integrationsprocessen där systemelement sätts samman är ihopkopplad med 

arkitekturdesignsprocessen för att bekräfta att de systemelement som integreras är 

de som definierats och designats i arkitekturdesignprocessen. På samma sätt går 

verifieringsprocessen tillbaka till kravanalysprocessen och valideringsprocessen 

tillbaka till kravdefinitionsprocessen. Detta för att garantera att det som 

implementeras i verksamheten motsvarar behovet från intressenter. Sottet, Calvary & 
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Favre (2006) menar även att det är det idealiska för att modellbaserad utveckling ska 

fungera optimalt, att processerna i modellbaserad utveckling är baserat på stegvisa 

justeringar av modeller, där ny information tillkommer i flera olika steg.  

 

Utifrån ett teoretiskt perspektiv nämns flera fördelar och styrkor med att jobba 

modellbaserat. Friedenthal, Moore & Steiner (2009) listar följande fördelar med att 

arbeta modellbaserat i utvecklingsarbetet: 

Styrkor och fördelar  

Delad förståelse av systemkrav och design 

- Validering av krav 

- Gemensam grund för analys och design 

- Underlättar identifiering av risker 

God hjälp vid hantering av komplexa system  

- Oro separeras med hjälp av flera vyer av en integrerad modell 

- Stödjer spårbarhet med hjälp av hierarkiska systemmodeller 

- Underlättar konsekvensanalys av krav och designförändringar 

- Stödjer stegvis utveckling 

Ökad designkvalitet 

- Reducerar fel och tvetydighet  

- Mer komplett representation  

Ger support för tidig och stegvis verifiering och validering för att reducera 

risker 

Ger värde genom hela livscykeln 

Förbättrar infångning av kunskap 

Tabell 1 - Fördelar modellbaserad utveckling (Friedenthal, et al. 2009) 

I tillägg till de teoretiska fördelarna som listas ovan, listar Schmidt (u.å) två nackdelar 

med modellbaserad systemutveckling som relaterar till processen och verktygen som 

krävs.  

 

Svagheter och nackdelar 

Process 

- Processen i sig är komplex 

- Processen lönar sig bara för komplexa system. 

Verktyg 

- Inte alla verktyg som finns tillgängliga är tillräckligt mogna. 

- I många fall behövs fler än ett verktyg. 

- Verktyg är inte kompatibla trots att det finns ett standardutbyte (XML 

Metadata Interchange, XMI)   

Tabell 2 - Nackdelar modellbaserad utveckling (Schmidt, u.å) 

   

2.1.1 Modellspråk 
Vid modellbaserad utveckling är modellerna kärnan för att förstå ett systems 

beteende och för att generera möjligheter att implementera en del av systemet i taget 
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(France, Ghosh & Dinh-Trong, 2006). När utvecklingen sker i enighet med en 

modellbaserad metod är ett modelleringsspråk med en definierad syntax nödvändig, 

två vanliga modelleringsspråk för modellbaserad utveckling är Unified Modeling 

Language (UML) och Systems Modeling Language (Pilemalm et al. 2011).   

UML är ett kraftigt modelleringsspråk och definierar modeller inom modellering av 

krav, analys av krav, design av systemelement och system och implementation av 

system (Arlow & Neustadt, 2005). I syfte att splittra olika bekymmer gällande ett 

system tillåter UML användare att modellera ett system utifrån fyra olika vyer, 

innehållet som presenteras i tabellen nedan härstammar från France et.al (2006) och 

beskrivningen av de fyra vyerna som ett system kan modelleras utifrån.  

 

Vy Syfte 

Static Structural 

viewpoint 

Att beskriva ett systems strukturella aspekter 

Interaction Viewpoint Används för att beskriva interaktionen mellan ett flertal 

samverkande instanser 

Activity Viewpoint Används för att beskriva flödet av aktiviteter inom ett 

system 

State Viewpoint Används för att beskriva beteende i termer av 

övergångar av tillstånd 

Tabell 3 - Fyra vyer för modellering av system (France et al., 2006) 

UML definierar olika typer av diagram som kan appliceras på de här vyerna, en av de 

diagram som UML definierar är klassdiagram, det mest allmänt erkända och använda 

UML-konceptet och som i många utvecklingsprojekt är den enda modellnotationen 

som används (France et al., 2006). Studien syftar inte till att introducera läsare till ett 

visst modelleringsspråk, men i syfte att ge läsaren en grov bild av vad en modell är 

och hur den kan illustreras, presenteras ett exempel på ett klassdiagram nedan.  

 

Figur 1 - Exempel på ett klassdiagram uttryckt i UML (Pomona, u.å) 
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SysML är en profil av UML som använder ett subset av de modeller som definieras 

inom UML men har även lagt till några förlängningar av nya modeller. SysML bistår i 

arbetet med att grafisk illustrera specifikation, analys, design, verifikation och 

validering av system som inkluderar hårdvara, mjukvara, data, personal, procedurer 

och faciliteter (Friedenthal et al., 2009).  

 

Figur 2 - Relationen mellan UML och SysML(Gianni et al.. 2013) 

Figuren ovan visar sambandet mellan UML och SysML. SysML:s förmåga och 

möjlighet att modellera många olika typer av relaterade aspekter såsom hårdvara, 

mjukvara och data har medfört att SysML blivit ett vanligt modelleringsspråk vid 

modellbaserad utveckling.  

I tillägg till de traditionella modelleringsspråken kan modeller skapas i enlighet med 

ett arkitekturramverk om det har inkluderats i utvecklingen av systemet. Det finns en 

mängd arkitekturramverk där tyngdpunkten ligger på att modellera ett system utifrån 

de vyer som ramverket definierar. Några vanligt förekommande arkitekturramverk är 

enligt Berre, Larsson & Panfilenko (2009) Zachman Framework, TOGAF, MODAF 

och MDA.  

2.1.2 Vanliga modelleringsverktyg 
Modellbaserad utveckling är ytterst beroende av olika verktyg som stöd och 

beroende på graden av modellbasering, det vill säga om användningen av modeller 

betyder att modeller är kodgenererande eller endast ersätter dokumentbaserade 

kravspecifikationer. Oavsett graden av modellbasering kommer utvecklingen kräva 

verktyg för processen att skapa och utveckla modeller.  

Friedenthal et al. (2009) ger exempel på några av de verktyg som finns tillgängliga på 

marknaden bland leverantörerna finns bland annat företag som IBM (Tau & 

Rhapsody, nu Rational Rhapsod), Sparx Systems (Enterprise Architect) och 

Microsoft (Visio SysML). De här verktygen kan hantera modelleringsspråken SysML 

och UML, och ger även användaren möjligheten att skapa egna plugins, eller egna 

program som fungerar som ett komplement till de funktioner som finns inbyggda i 

verktygen.  
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2.1.3 Summering av modellbaserad utveckling 

I kapitlet 2.1 har läsaren introducerats till systemutveckling som sker modellbaserat, 

fördelar med att arbeta modellbaserat, vanliga modelleringsspråk och verktyg som 

används. ISO-standarden som beskrivs i kapitel 2.3 definierar processer och vad 

som bör genomföras i dem. Den modellbaserade utvecklingen erbjuder en teknik 

eller tillvägagångssätt för att genomföra aktiviteterna i processerna, modellbaserad 

utveckling innebär till exempel att dokumentera designen i olika modeller som 

producerats i modelleringsspråket SysML med hjälp av verktyget Enterprise 

Architect. I nästa kapitel introduceras användaren till dokumentbaserad utveckling, 

där utvecklingen och formulering av i huvudsak sker i fritext, där kraven illustreras 

med text och i vissa fall kompletteras modeller.  

2.2 Dokumentbaserad systemutveckling  
Dokumentbaserad systemutveckling kan i många fall anses som traditionell 

systemutveckling. När utvecklingen är dokumentbaserad produceras de flesta eller 

alla kravspecifikationer om design, data, prestation, begränsningar och systemkrav i 

allmänhet med hjälp av textkrav skrivna i fritext som sparas i olika dokument (Lee, 

Min, Cho & Lim, 2012), de här dokumenten kan sedan struktureras på många olika 

sätt, men tabellformat är den vanligaste strukturen. En dokumentbaserad 

systemutveckling betyder inte nödvändigtvis att alla krav på systemet förmedlas med 

hjälp av krav i textformat. De här kravdokumenten kan kompletteras med modeller 

över till exempel processer som identifierar var krav har uppstått, modeller kan också 

finnas med i för att beskriva abstrakta fenomen. Tyngdpunkten i dokumentbaserad 

utveckling är inte på skapandet av modeller utan tyngdpunkten är på att skriva 

systemkrav och andra krav i fritext, det vill säga att utvecklaren skriver varje enskilt 

krav i fritext.  

Enligt Sillitti, Ceschi, Russo & Succi (2005) kan samlandet och uppföljningen av krav 

som sker i dokumentbaserad utveckling karaktäriseras med några aspekter.  

 De flesta av kraven samlas in i början av processen, kunden bör kunna 

specificera alla krav i initiala processen.  

 En person, ofta analytiker eller projektledare är ansvarig för insamlingen av 

krav. Kunden interagerar sällan direkt med utvecklaren.  

 Interaktionen med kunden sker i den initiala fasen av projektet. 

Organisationer som använder metoden tror sig direkt förstå kund- och 

intressentkrav utan ytterligare klargöringar behövs. 

 Den organisatoriska strukturen är ofta hierarkisk och det finns en stark 

separation mellan olika funktioner inom organisationen.  

Vid modellbaserad utveckling illustreras krav i modeller för bland annat processer, 

användare, interaktioner, krav, design och programkod (Pilemalm, 2011). Med en 

dokumentbaserad utveckling sker hanteringen av krav i dokument och skrivs i fritext 

istället för i modeller, det betyder att enorma dokument med krav för systemdesign, 

arkitektur och data skapas enligt en standard som organisationen valt. 

Strukturmässigt levereras krav i designdokument som liknar rapporter, det här 

dokumentet innehåller design på en del av systemet, beskrivningar och viss meta 

data, till exempel om författare, datum, version och dokumentet beskriver hur 

systemet bör programmeras och konfigueras. (Coenen, 2011). Enligt Coenen (2011) 
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mäts ett projekts utförande ofta i antal levererade dokument, vilket betyder att 

kvalitetsstyrningen inte tar innehållet i dokumenten i åtanke och således inte 

fokuserar på den verkliga kvaliteten av arbetet som utförts.  

Sierra et al. (2004) har föreslagit ett paradigm för utveckling av applikationer och 

system, utvecklingen börjar då initialt med att beskriva systemet med hjälp av ett eller 

flera dokument, markera och märka dokumenten utifrån ett domänspecifikt språk 

som sedan skapa programkod med hjälp av en processor konstruerad för det språk 

som använts. Det här är en alternativ metodik för utveckling av system med hjälp av 

dokument, definitionen av dokumentbaserad utveckling i studien innefattar inte 

liknade metoder. I studien avser termen dokumentbaserad systemutveckling att krav 

och andra artefakter som ingår i utvecklingen av ett system sker med hjälp av 

textdokument, det vill säga att alla kravspecifikationer är i text.  

 

2.2.1 Vanliga utvecklingsmetodiker 
 

Att använda en metodik vid utveckling av system är vanligt och under åren har ett 

flertal metodiker för systemutveckling vuxit fram, däribland vattenfallsmodellen och 

en mängd Agila metoder som SCRUM och Lean.  

Vattenfallsmodellen ses ofta som en klassisk systemlivscykel och kan illustreras med 

ett vattenfall där utvecklingen går i en nedåtgående riktning med en bestämd 

sekvens av aktiviteter och processer (Scacchi, 2002).  De processer som ingår i 

vattenfallet grundar sig på följande: Analys, Basdesign, Teknisk design, konstruktion, 

Testning, Integrering och Underhåll (Agile project, 2014).  

Vattenfallsmodellen grundas på en sekventiell arbetsprocess och ger inget stöd för 

validering till tidigare processer, som namnet indikerar är det således svårt att ta sig 

upp om något saknas från tidigare steg. Andra anledningar till att utveckling i enighet 

med vattenfallsmodellen stöter på problem är betoningen på att fullt utarbetade 

dokument är ett kriterium för att avancera till nästa steg i utvecklingen och dokument-

drivande standarder har knuffat vissa projekt att skriva utarbetade kravspecifikationer 

med användargränssnitt som inte hunnits validerats (Boehm, 1988). 

Agila systemutvecklingsmetodiker är en motreaktion till den traditionella och linjära 

utvecklingen och karaktäriseras av feedback och förändring (Williams & Cockburn, 

2003). Den agila utvecklingsmetodiken har sitt ursprung från flera oberoende 

metodiker, men i början av 2000-talet, skapades den agila utvecklingsmetodiken efter 

ett seminarium där praktiserande användare och författare diskuterade likheter 

mellan de olika metodikerna och erfarenheterna av att arbete med dem (Williams & 

Cockburn, 2003). Agila metodiker kännetecknas enligt Dingsoyr, Dybå & Moe (2010) 

av följande attribut: inkrementell (utvecklingen sker stegvist, många små leveranser), 

samarbetscentrerad (en nära interaktion mellan utvecklare och kund), okomplicerad 

(enkel att lära och modifiera) och adaptiv (förmåga att reagera på plötsliga händelser) 

och iterativ (utvecklingen sker i loopar, inget krav på färdigställande innan processen 

kan gå vidare). Det som uppfattas som nackdelar är att det kan vara svårt att på 

förhand uppskatta vilken ansträngning som krävs, projekt kan lätt förlora fokus om 

kundrepresentanten inte är klar på vad som ska levereras och att endast erfarna 
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programmerare är kapabla att fatta beslut under utvecklingsprocessen (ISTQB, 

2012).   

2.2.2 Summering av dokumentbaserad utveckling 
Kapitlet 2.2 har introducerat läsaren till dokumentbaserad systemutveckling, till 

skillnad från modellbaserad utveckling där olika modeller agerar input och output 

mellan processerna i systemlivscykeln är dokument med textbaserade krav det som 

förmedlas och delas mellan processerna. I det föregående kapitlet har läsaren 

introducerats till vad modellbaserad är och hur det används. I nästa kapitel 

introduceras läsaren till ISO-standarden ISO/IEC 15288 som är en standard för 

processer i systemlivscykeln, kapitlet kommer att förklara vad den innebär samt 

beskriva de processer som ingår i studien.  

 

2.3 ISO-standarder 
International Organization for Standardization (ISO) är världens mest omfattande 

utvecklare av internationella standarder, sedan ISO bildades 1947 har 19 500 

internationella standarder utvecklats inom bland annat sjukvård, produktion och 

teknologi (International Organization for Standardization, 2014).  

ISO har tillsammans med the International Electrotechnical Commission (IEC) 

utvecklat en standard för processer i systemlivscykeln, ISO 15288:2008 (International 

Organization for Standardization, 2008). Standarden har utvecklats med nationella 

experter som är medlemmar i ISO e-ller IEC, statliga och icke statliga organisationer 

och andra intressenter som bildat tekniska kommittéer inom respektive organisation 

för att belysa specifika områden, ISO och IEC har inom området för 

informationsteknologi satt samman en gemensam teknisk kommitté, ISO/IEC JTC1, 

den här tekniska kommittén har haft i uppdrag att ta fram en standard som sedan 

måste godkännas av minst 75 % av de nationella organ som valt att delta i 

röstningen för att få kallas en internationell standard (ISO, 2008).  

2.3.1 ISO/IEC 15288:2008 

ISO/IEC 15288:2008 fastställer ett ramverk för att beskriva livscykeln för ett system, 

standarden definierar en samling av processer och deras terminologi, sammanlagt 

innehåller standarden 25 processer som är fördelade på fyra områden, 

avtalsprocesser (två st.), projektsmöjliggörande processer (fem st.), projektprocesser 

(sju st.) och tekniska processer (elva st.) (International Organization for 

Standardization, 2008). Studien har som syfte att applicera och undersöka 

modellbaserat och dokumentbaserat systemarbete i åtta av de elva tekniska 

processer som existerar. Anledningen till att endast åtta av totalt elva tekniska 

processer har valt att inkluderats härstammar från att process nio till elva berör drift, 

underhåll och avveckling av systemet och inte är en del av utvecklingen av ett 

system. ISO/IEC 15288 är en vanligt förekommande standard för systemutveckling 

och systemarbete inom försvarsindustrin vilket gör att det är en central komponent att 

ha med i studien.  
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Figur 3 - Processerna definierade i ISO/IEC 15288, bild baserad på IABG (u.å) 

2.3.2 Tekniska processer i ISO/IEC 15288:2008 

De tekniska processerna används från och med behovet av att definiera krav för ett 

kommande system tills det att systemet är föråldrat och ska pensioneras (ISO/IEC 

15288:2008). Av de elva tekniska processerna i ISO/IEC 15288:2008 kommer 

följande åtta inkluderas i fallstudien för att illustrera processen från krav till en 

validerad lösning som kan driftsättas i en verksamhet, processerna listas nedan och 

illustreras med en figur för att beskriva flödet. De åtta tekniska processer som 

presenteras nedan och illustreras i figur 4 kommer även att refereras som 

utvecklingsV:et.  

1/ Intressent kravdefinitionsprocess 

Processen syftar till att definiera kraven för ett system i syfte för att göra det möjligt 

att leverera de tjänster som användarna är i behov av.   

2/ Kravanalysprocess 

I kravanalysprocessen omvandlas intressentkrav av de önskade funktionerna till en 

teknisk vy för en efterfrågad produkt som kan leverera de tjänsterna, utifrån 

kravanalysprocessen skapas systemkrav som specificerar vilka egenskaper den ska 

innehålla samt i vilken omfattning för att möta intressenternas krav. 

3/ Arkitekturdesignprocess  
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Processen har som syfte att utveckla en lösning som möter systemkraven. 

Processen definierar delar av lösningen genom att uttrycka det i en samling av 

separata problem som är hanterbara, konceptuella och i realiserbara proportioner.  

4/ Implementeringsprocess  

Syftet med processen är att realisera ett eller flera specifika systemelement. Inom 

processen transformeras specifika beteenden, gränssnitt och 

implementeringbegränsningar till faktiska systemelement som är i enighet med praxis 

med den teknologin där systemelementen ska implementeras. Processen resulterar i 

en leverans av ett eller flera systemelement som uppfyller designkrav genom 

verifieringsprocessen och intressentkrav genom valideringsprocessen.  

5/ Integrationsprocess 

Integrationsprocessen syftar till att sätta ihop ett system som överensstämmer med 

designen för arkitekturen. Processen kombinerar flera systemelement som 

tillsammans formar ett komplett system eller partiella systemkonfigurationer i syfte att 

utveckla en produkt som är i enighet med de systemkrav som tagits fram.  

6/ Verifikationsprocess 

Processen syftar till att bekräfta att specifika designkrav uppfylls av systemet. 

Processen ska bistå med informationen som är nödvändig för att påverka de 

hjälpåtgärder som korrigerar avvikelser i systemet eller de processer som verkar på 

det.  

7/ Övergångsprocess 

Syftet med övergångsprocessen är att tillhandahålla tjänsterna som specificerats i 

intressentkraven i den operativa miljön.  

8/ Valideringsprocess 

Syftet med valideringsprocessen är att få fram objektiva bevis på att tjänsterna ett 

system erbjuder överensstämmer med intressentkrav och att systemet uppnår den 

tänkta användningen i den tänkta operativa miljön. 

 

 



12 
 

 

Figur 4 - De tekniska processerna illustrerade i ordningsföljd 

2.3.3 Summering av ISO/IEC 15288 
Kapitel 2.3 har introducerat läsaren till ISO-standarden för processer inom 

systemlivscykeln, hur standarden tagits fram, olika delar och de tekniska processer 

som innefattar kravinsamling, design, implementering och validering.  

2.4 Systemutveckling inom försvarsindustrin  
Studien har begränsat sig till att endast inkludera modellbaserad och 

dokumentbaserad systemutveckling inom försvarsindustrin. Försvarsindustrin kan i 

många fall skilja sig avsevärt gällande rutiner och prioriteringar jämfört med 

utveckling av kommersiella system. System inom försvarsindustrin omgärdas av 

komplexitet där höga krav ställs på kommunikation, säkerhet, sekretess och 

användningsområden vilket gör att kraven blir fler och mer komplexa. Hallberg. 

Andersson & Ölvander (2010) bekräftar den här komplexiteten och skriver att 

organisationer inom militära operationer och krishantering är förpliktade att på kort 

varsel leverera kapacitet som inte vart känd på förhand.  

Behovet av informationssystem och andra system inom försvarsindustrin är stort och 

behoven är av olika karaktär. MCC (2013), en konferens som inkluderar militär 

kommunikation och informationssystem belyser flera områden som är viktiga och 

även visar ett annat behov jämfört med civila system. Mycket fokus under 

konferensen var på säkerhet och visar att behovet på sekretess och säkerhet är extra 

starkt inom försvarsindustrin.  

I Sverige sker de flesta projekten gentemot Försvarsmakten via Försvarets 

Materielverk (FMV) som ansvarar för att försörja Försvarsmakten med materiel det 

vill säga system, fordon och andra typer av materiel utifrån de krav Försvarsmakten 

stället på FMV (FMV, 2014). FMV genomför upphandlingar av både varor och 

tjänster vilket betyder att civila företag levererar till FMV som sedan levererar varan 

eller tjänsten till Försvarsmakten som är slutkund. FMV använder ett 

verksamhetsledningssystem (FMV VHL) där krav på leverantörer finns samlade 
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(FMV, 2014). FMV VHL baseras på ISO/IEC 15288 och innebär att standarden är en 

viktig del att inkludera då projektet som inkluderats i studien måste förhålla sig till 

FMV VHL.    
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3. Problem 
Kapitlet Problem beskriver tidigare forskning på området, en introduktion till studiens 

problem och avslutar med att konkretisera studiens frågeställning.  

 

3.1 Problembakgrund 
Modellbaserad systemutveckling är inte något helt nytt inom forskningen, det har varit 

ett vanlig förekommande begrepp sedan mitten av 90-talet, och ett brett intresse för 

modellbaserad utveckling spred sig när Object Management Group (OMG) släppte 

ett initiativ till Model-Driven Architecture (MDA) (Kulkarni, 2013). MDA utvecklades 

som en metod för systemspecifikationer och kompabilitet baserad på användningen 

av formella modeller (Poole, 2001). För att få en överblick över tidigare forskning 

presenteras nedan relaterad forskning till vad den här studien tar upp och varför den 

här studien är nödvändig.   

Kulkarni (2013) har i sin forskning utrett hur en modellbaserad utveckling av stora 

affärsapplikationer med stöd från egenutvecklade verktyg. Kulkarni (2013) identifierar 

några fördelar och problem med modellbaserad utveckling av stora 

affärsapplikationer bland de fördelarna som identifierats berör de 

teknologioberoende, ökad produktivitet och en enhetlig kodkvalitet, problemen 

härstammar från modelleringsverktyg som orsakar mer problem för 

utvecklingsgruppen. Som en konsekvens av det har utvecklingsprocessen blivit 

oflexibel process (Kulkarni, 2013). Resultaten som Kulkarni (2013) presenterar är inte 

direkt överförbara från affärsapplikationer till utveckling inom försvarsindustrin där 

ofta kraven och komplexiteten är större och att lösningar ska vara mer mobila i sin 

natur. 

Ciflikli (2012) använde en modellbaserad inriktning för att utveckla militära 

kommando- och kontrollsystem, resultaten från studien visar att modellbaserad 

utveckling kan hjälpa designprinciper som variation, utbyggbarhet och flexibilitet. 

Resultaten som Ciflikli (2012) presenterar om hur modellbaserad utveckling påverkat 

utvecklingen av militära kommando- och kontrollsystem är ett stöd för studiens 

inriktning, samtidigt finns det delar i arbetet som måste ifrågasättas och som ger 

guidning till den fortsatta forskningen på området. I arbetet saknas en tydlig 

beskrivning om hur utvecklingen genomförts, storleken på projektet, komplexiteten 

och erfarenheter inom projektgruppen som är viktiga parametrar att väga in för att 

bedöma fördelarna med en metod.  

Pilemalm et al. (2011) anser att en för stor del av forskningen fokuserar på teoretiska 

fördelar med metoden, Hutchinson, Rouncefield och Whittle (2011) anser att 

forskningen oftast är tekniskt orienterad och annat fokus är på automatisk 

kodgenerering och modellkvalitet (se Selic, 2003) medan annan forskning är inriktad 

mot verktyg för modellering eller automatisk kodgenerering (Se Lauder, 2010). 

Weiss, Ong och Leveson (2003) använde en modellbaserad utvecklingsmiljö för att 

skapa återanvändbara specifikationer och krav för subsystem på rymdfarkoster, 

resultaten visar att domänexperter måste kunna bedöma och idealt skapa modeller 

för att utveckling med modeller ska vara lyckad.  

Hutchinson et al. (2011) understryker bristen på empirisk utvärdering inom 

modellbaserad utveckling inom forskningen och användningen av modellbaserad 
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utveckling och hur det fungerar organisatoriskt och socialt. Hutchinson et al. (2011) 

genomför en empirisk utvärdering av modellbaserad utveckling hos tre företag, ett 

inom skrivare- och scannerbranschen, ett inom bilbranschen och ett inom 

telekombranschen, resultatet består av organisatoriska faktorer för att anamma 

principen om modellbaserad utveckling.  

3.2 Problemprecisering 
Som beskrivits har en stor del av den aktuella forskningen fokuserat på enskilda 

delar i en modellbaserad utveckling, modellkvalitet, verktyg för automatiserad 

kodgenerering och empiriska utvärderingar inom olika områden. Den här studien har 

identifierat de områden där forskningen inte hängt med den industriella utvecklingen. 

Det saknas i nuläget forskning på praktiska för- och nackdelar av att använda de 

båda metoderna inom försvarsindustrin. Studien syftar till att ge en objektiv bild och 

beskrivning över styrkor och svagheter för modellbaserad utveckling respektive 

dokumentbaserad utveckling inom försvarsindustrin samt kunna erbjuda ett stöd för 

när de respektive metoderna är att föredra att använda i det enskilda projektet. 

ISO-standarden ingår i studien då projekt gentemot försvarsindustrin generellt följer 

en standard som ska guida arbetet och arbetsprocessen, ISO/IEC 15288 som 

definierar processer i systemlivscykeln är ett bra stöd för projekt inom 

systemutveckling och systemarbete och har därför inkluderats då det är en vanlig 

standard i projekt på områden gentemot FMV och försvarsindustrin i stort. Studien 

syftar till att applicera dokumentbaserad och modellbaserad systemutveckling till 

ISO-standarden ISO/IEC 15288:s tekniska processer. Studien har avgränsat sig till 

att endast inkludera åtta av totalt elva tekniska processer eftersom att processerna 

som inte inkluderats behandlar drift, underhåll och avveckling av ett system och 

därför inte är en del av utvecklingen. Studien omfattar endast de tekniska 

processerna då dessa processer som definierar vad som ska göras i den faktiska 

systemutvecklingen, de andra processerna berör arbete relaterat till 

systemutvecklingen, till exempel riskhantering, kvalitetshantering relaterat till 

organisationen och projektet.   

3.3 Frågeställning 
Studiens frågeställning är: Vilka fördelar och nackdelar finns det med modellbaserad 

respektive dokumentbaserad systemutveckling som sker i enighet med ISO/IEC 

15288 inom försvarsindustrin?   
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4. Metod 
Kapitlet Metod syftar till att beskriva studiens metod. Kapitlet inleder med en 

diskussion om studiens angreppssätt, kriterier för metod och tar sedan upp de 

metoder som har använts i studien.  

 

4.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Studien har utgått från ett kvalitativt angreppssätt, en kvalitativ metod innebär att 

datainsamling och analys sker samtidigt och växelvis. Det kvalitativa angreppssättet 

ger en djup beskrivning och förståelse av det som har valts att undersökas (Holme, 

1997). Som definitionen av en kvalitativ metod indikerar innebär en kvalitativ studie 

närhet till det som studeras och insamlingen av data sker i nära kontakt till den 

domän och verklighet som studien avser att undersöka, det blir således en jag-du-

relation mellan forskaren och den undersökte (Holme, 1997).  

Enligt DePoy & Gitlin (1999) är de vanligaste metoderna för insamling av data i en 

kvalitativ undersökning de som kräver en nära kontakt till personerna i studiens 

domän, till exempel intervjuer.  

Nackdelar förknippade med kvalitativa studier är att de generellt tar längre tid att 

genomföra och kräver mer resurser. Metoden tenderar också att generera data som 

är svårare att analysera och tolka i jämförelse med insamlad data ifrån en kvantitativ 

studie. Det är även svårare att göra generaliseringar i kvalitativa studier, då ett färre 

antal respondenter inte kan representera en större massa (Jacobsen, 2002).     

Ett kvalitativt angreppssätt har använts för att på bästa sätt svara på studiens 

frågeställning ” Vilka fördelar och nackdelar finns det med modellbaserad respektive 

dokumentbaserad systemutveckling som sker i enighet med ISO/IEC 15288 inom 

försvarsindustrin?”. Alternativet till ett kvalitativt angreppssätt det vill säga ett 

kvantitativt angreppssätt är inte applicerbart på den här typen av frågeställningar, då 

det kvantitativa angreppssättet enligt (Eliasson, 2010) är koncentrerat till sådant som 

går att beskriva med siffror. Frågeställningen skulle därför inte kunna besvaras på ett 

beskrivande sätt som syftet är i den här studien.  

4.2 Kriterier för metodval 
I valet av metod för studien har tre metodbegrepp vägts in i syfte att garantera att 

datainsamlingen sker på ett effektivt och tillfredsställande sätt. De tre begreppen och 

deras definitioner härstammar från Paulsson (1999) och är validitet, reliabilitet och 

objektivitet, 

Validitet – i vilken grad det som mäts är det som avses att mäta. 

Reliabilitet – tillförlitlighet, i vilken grad samma värden återkommer om studien 

påbörjas på nytt eller upprepas. 

Objektivitet – i vilken grad personliga värderingar påverkar studien.   

 

4.3 Valda tekniker för datainsamling 
I studien kommer tre metoder användas för insamling av data, dessa presenteras 

nedan inom varsitt underkapitel.  
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4.3.1 Intervjuer 
Att använda intervjuer i syfte att samla in data om människors erfarenheter och vilken 

mening de fäster vid dem är en vanligt förekommande metod (Seidman, 1998). 

Intervjuer kan utföras på många olika sätt där strukturen på frågorna ser annorlunda 

ut, vid en strukturerad intervju använder forskaren färdigbestämda frågor och avviker 

inte från de frågorna (Spaulding, Lodico & Voegtle, 2013). Vid en ostrukturerad 

intervju är sessionen mer konversations-inriktad och erbjuder en stor flexibilitet då det 

inte finns ett förutbestämt mönster att gå efter, utan endast har några ämnen som 

forskaren avser att diskutera (Spaulding et al., 2013). Semi-strukturerade intervjuer 

kan ses som en hybrid, och tillåter mer flexibilitet i jämförelse med strukturerade 

intervjuer. Forskaren utformar ett protokoll eller en guide innehållandes ämnen och 

frågor som presenteras för intervjudeltagaren, forskaren kan sedan när som helst 

lägga till en fråga eller byta ordning (Spaulding et al., 2013).  

Studien har använt sig av semi-strukturerade intervjuer, att använda semi-

strukturerade erbjuder möjligheten att ha vissa förbestämda frågor men sedan 

utrymme till att ställa följdfrågor baserade på respondentens svar. De semi-

strukturerade frågorna gör att intervjusessionen inte blir låst vid vissa frågor utan kan 

utvecklas succesivt under intervjun och medför att en större och mer värdefull data 

kan samlas in. Intervjuerna genomfördes med fem deltagare inom ett 

systemutvecklingsprojekt som sker åt Försvaret Materielverk (FMV), deltagarna har 

olika bakgrund och roller inom projektet och där vissa förespråkar modellbaserad 

respektive dokumentbaserad systemutveckling. Att inkludera förespråkare för båda 

metoderna var ett aktivt val i syfte att få de praktiska fördelarna och problemen som 

de upplever med respektive metod. Frågorna under intervjuerna utgår från 

standardfrågor som är lika för alla roller men i tillägg till de här standardfrågorna 

kommer även mer specifikt inriktade frågor inkluderades som är anpassade till den 

roll som intervjuas. Validitet presenterades tidigare som kriteriet för metodvalet, 

validitet syftar till att undersöka det som avses att undersöka, är vid intervjuer enkelt 

att kontrollera och styra i rätt riktning. Enligt Rankin (2011) är det möjligt att öka 

graden av validitet genom triangulering, det betyder att intervjuer bör ske med olika 

roller och personer på organisationen i syfte att få olika synvinklar på problemet och 

vad olika personer har för relation till området. Samtliga intervjuer spelades in och 

transkriberades sedan för att underlätta i analysen av det material som samlats in.  

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide, där de ämnen som är syftet 

med undersökningen anges och i vilken respektive ordning de kommer att tas upp 

under intervjun (Kvale, 1997). Ämnen som ansett viktiga är: arbetsprocess, problem, 

användning, kommunikation och styrning.   

I kapitel 4.2 förklarades tre metodbegrepp, syftet med dessa var att styra valet av 

insamlingsmetod. Reliabilitet, det vill säga tillförlitligheten går att uppnå genom en 

noggrann analys och beskrivning av analysens genomförande. Objektivitet, 

personliga värderingar som påverkar studien, är alltid svårt att kontrollera, det 

viktigaste är att intervjufrågorna är objektiva och inte värdeladdade på något sätt. 

Validitet, det som mäts är det som avses att mäta, ställer krav på att intervjuerna 

stannar och alltid har frågeställningen i åtanke och inte glider ifrån de centrala 

delarna som ingår i den.  
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Totalt har fem respondenter deltagit intervjuprocessen, nedan presenteras de 

personer som ingått med en kort presentation, deras namn är av integritetsskäl 

fiktiva. 

”Martin” – Arbetar med modellering i ett projekt gentemot FMV, Martin har många års 

erfarenhet av systemutveckling och har arbetat både dokument- och modellbaserat 

tidigare i sin yrkeskarriär. Flera års erfarenhet av projekt gentemot försvarsindustrin. 

”Robert” – Arbetar som modellör, arkitekt samt utvecklare i ett projekt gentemot FMV. 

Robert har erfarenheter från att arbeta både inom försvarsindustrin och med andra 

projekt där Robert till största del arbetat dokumentbaserat. Flera års erfarenhet av 

projekt gentemot försvarsindustrin. 

”Anton” – Arbetar som utvecklare inom ett projekt gentemot FMV. Anton har 

erfarenheter inom databaser och utveckling av programvaror och är nu delaktig i den 

modellbaserade utvecklingen. Under ett års erfarenhet av projekt gentemot 

försvarsindustrin. 

”Patrik” – Arbetar som arkitekt men har övergått till att arbeta med kravhantering och 

modellering av krav i ett projekt gentemot FMV. Flera års erfarenhet av projekt 

gentemot försvarsindustrin. Flera års erfarenhet av projekt gentemot 

försvarsindustrin. 

”Emma” – Arbetar med kravhantering nu inom den civila marknaden men har tidigare 

arbetat mot Försvarsmakten. Arbetar dokumentbaserat i dagens arbete. Under ett 

års erfarenhet av projekt gentemot försvarsindustrin.    

4.3.2 Case study 
Case studys har blivit vanlig metod för att undersöka förekomster av särskilda 

fenomen och ge en redogörelse om händelser, förhållanden, erfarenheter och 

processer som ingår i det case som har valts (Denscombe, 1999), Enligt Stake 

(1995) kan även en redogörelser för personer, beteenden, organisationer och system 

inkluderas. En case study bör inkludera följande fem steg (1) välja problem eller fall 

att studera, (2) planera genomförande, (3) på ett systematiskt sätt samla in data, (4) 

tolka insamlad data och (5) rapportera det som identifierats (MacNealy, 1997).   

En case study väger in alla olika faktorer som är delaktiga i en viss situation och 

deras samspel med varandra och enligt vad Nisbet & Watts (1980) beskriver är det 

bara ”genom att ta en händelse eller ett enda fall i beaktande som vi kan få en 

fullständig bild av detta samspel”.  

Att använda en case study bör enligt Yin (2003) övervägas när (a) fokus på studien 

är att svara på frågor som ”varför” eller ”hur”, (b) du inte kan manipulera beteendet 

hos de personer som är involverade i studien, (c) du vill ta med kontextuella 

förutsättningar då det finns en chans att de är relevanta till det fenomen som 

studeras och (d) gränserna är inte tydliga mellan fenomen och kontext. 

Case studyn i studien avser att applicera modell- och dokumentbaserad på ett fiktivt 

fall med koppling till försvarsindustrin. Input för fallstudien består av några få 

intressentkrav som sedan med hjälp av modell- och dokumentbaserad utveckling ska 

omvandlas till giltiga systemkrav. Med hjälp av den här fallstudien tillkommer 

kompletterande data till de intervjuer som genomförs.  
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4.3.3 Litteraturstudie 
I studien har en litteraturstudie använts och genomförts som metod, en 

litteraturstudie genomförs i syfte att utvärdera och tolka all forskning som är relevant 

för ett specifikt forskningsområde eller specifikt ämne (Kitchenham, 2004). I studien 

har modellbaserad utveckling haft en central roll och mycket av litteraturstudien har 

varit förknippad med att hitta relevant litteratur då det i sammanhanget är en 

förhållandevis ny metod.   

Litteraturstudien har inneburit en systematisk sökning av relevanta källor och 

databaser, i studien har främst tre databaser använts för att samla in skriftligt 

material, de databaser som använts är Scopus, IEEE Xplore och ScienceDirect. 

Söktermer har utvecklats och applicerats på alla de databaserna som nämnts ovan, 

utifrån de resultat som presenterats har alternativa söktermer utvecklats utifrån 

nyckelord från intressanta och relevanta artiklar. Nedan presenteras några av de 

söktermer som använts: 

"software development" AND ("model-driven" OR "model-based") AND evaluat*  

"model based system* development" AND (evalu* OR analy*) 

success factors AND "system development" AND (model-driven OR model-based 

OR "model driven")  

("document centric" OR "document-driven" OR "document-based" OR "document 

driven") AND "system development" 

 

4.4 Valda tekniker för dataanalys 
Nedan presenteras de teknikerna som används för att analysera den data som 

samlas in vid intervjuer och case study.  

4.4.1 Analys av intervjuer 
Samtliga respondenter godkände att intervjuerna spelades in och ljudinspelningarna 

användes sedan för att transkribera intervjuerna. Alla transcript lästes sedan igenom 

och ämnen av intresse färgkodades, totalt användes fem olika färger med varsin 

innebörd, de fem områdena var: problem, fördelar, nackdelar, förbättringsförslag och 

svar relaterade till de parametrar som används för att jämföra metoder. Problem har i 

analysen ansetts som en potentiell nackdel förbättringsförslag som potentiell fördel.  

Varje svar kodades med den färg som valts ut. När alla transskripts lästs igenom 

överfördes de färgkodade delarna till kategorier i ett textdokument.  

De här kategorierna kommer sedan analyseras och jämföras med vad teorin säger 

för att undersöka om det går att dra riktlinjer och om det finns en förankring mellan de 

teoretiska och praktiska egenskaperna.  

4.4.2 Teknik för dataanalys 
I tillägg till studiens frågeställning som presenteras i kapitel 3, avser studien att 

jämföra och skapa riktlinjer för när modellbaserad respektive dokumentbaserad 

utveckling bör ske. Karam & Casselman (1993) har utvecklat ett ramverk med syfte 

att ge ett underlag för att jämföra och utvärdera systemutvecklingsmetoder. 

Ramverket Karam & Casselman (1993) introducerar listar 21 egenskaper hos 
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systemutvecklingsmetoder indelade i tre kategorier: (1) tekniska egenskaper, en 

metods notationer och rutiner för att lösa tekniska problem, (2) ledningsegenskaper, 

är inriktade på den organiserade, kostnadseffektiva utvecklingen av en produkt, och 

inkluderar aspekter som bemanning, projektplanering och kostnadsberäkning och (3) 

användningsegenskaper som fokuserar på praktiska problem som tillgängligheten av 

träning och tillgång till verktyg. Ramverket är lämpligt att använda då det har 

utvecklats med syftet att jämföra olika metoder med varandra i tillägg till huvudsyftet 

med ramverket kan det appliceras i syfte att undersöka en metod för att upptäcka 

täckning hos metoden samt möjligheter med metoden. Ramverket är utöver 

användningsområdena definierade av författarna (Karam & Casselman, 1993) väldigt 

användbart då det bidrar med jämförelseparametrar till flera olika egenskaper det vill 

säga användnings- och ledningsegenskaper och tekniska egenskaper.  

I tabellen nedan presenteras dels egenskaper från Karam & Casselman (1993) med 

en beskrivning, vilken kategori de tillhör och klassificeringar tabellen kompletteras 

även med eget framtagna egenskaper.  

  

Egenskaper Beskrivning Klassificering 
Tekniska egenskaper 

Problemdomänsanalys 

och förståelse 

Egenskapen behandlas 

antingen genom en uttrycklig 

teknik före kravanalysen eller 

inom ramen för kravanalysen. 

Nivå A: Ingen uttryckt 

teknik. Kravanalysen 

formulerar inte 

domänbegrepp.  

Nivå B: Kravanalysen 

låter utvecklaren 

formulera definitionen 

och relationen mellan 

domänbegrepp.  

Nivå C: Metoden 

erbjuder en specifik 

metod för detta. 

Verifiering Egenskapen hänvisar till de 

processer i metoden som 

bestämmer till vilken grad 

arbete uppfyller kraven.   

 

Nivå A: Tillåter bara 

manuell inspektion av 

arbetsprodukter eller 

tekniker för att upptäcka 

endast fysiska syntax 

eller semantiska fel. 

Nivå B: Tekniker finns 

tillgängliga för att 

upptäcka icke 

syntaktiska och icke 

semantiska logiska fel 

(dödläge i samtidig 

systemdesign) och 

fysiska fel i 

arbetsprodukter. Nivå C: 
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Delvis verifiering av 

arbetsprodukter är möjlig 

och praktisk.  

Återanvändbarhet Egenskapen behandlar till 

vilken grad ett projekts arbete 

kan återanvändas i ett annat. 

Till exempel, 

kravspecifikationer, 

arkitekturdesign och tester. 

Nivå A: 

Återanvändbarhet är den 

enskilda utvecklarens 

ansvar, metoden bistår 

inte med någon teknik. 

Nivå B: Metoden har 

uttryckta metoder för att 

utveckla återanvändbart 

arbete. 

Nivå C: I tillägg till 

metoder för att utveckla 

återanvändbara 

produkter finns det 

tekniker för att fånga 

semantiska egenskaper 

hos de produkter som är 

viktiga att återanvända.  

Spårbarhet Egenskapen är ett mått för hur 

enkelt det är att hitta och 

lokalisera tillfredsställelsen i 

ett krav i en produkt.  

Nivå A: Det finns en 

checklista från input-

produkt till output-

produkt. Nivå B: Det 

finns detaljerade regler 

för att transformera 

input-produkt till output-

produkt. Nivå C: I tillägg 

till lista och regler, 

sparas val gjorda vid 

beslutspunkter och visar 

vägen för framtida 

arbete. 

Användningsegenskaper 

Projektstorlek Egenskapen tar enligt den 

initiala definitionen endast upp 

storleken på applikationen 

men för egenskapen har 

tillägg för antal 

projektdeltagare.   

 

Automatiserat stöd Egenskapen är inriktad på 

tillgängligheten och 

användbarheten hos verktyg 

som används som stöd i 

metoden.  

Nivå A: Metoden är 

beroende av färdiga 

verktyg som finns 

kommersiellt tillgängliga 

(t.ex. Word, Excel och 

Powerpoint). Nivå B: 

Metoden är i tillägg till 
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vanliga verktyg beroende 

av verktyg som innebär 

en extra kostnad i form 

av inköpskostnad eller 

licenskostnader. Nivå C: 

Metoden är starkt 

beroende av 

egenutvecklade program 

för att generera värde för 

projektet.  

Behov av inlärning Egenskapen undersöker till 

vilken grad en ny person 

måste utbildas för att på ett 

framgångsrikt sätt använda 

metoden och tillgängligheten 

på instruktionsmaterial 

 

Ledningsegenskaper 

Integration av metod Egenskapen mäter tiden eller 

ansträngningen som krävs 

hos en organisation för att 

använda metoden på ett 

framgångsrikt sätt.  

 

Intressentpresentation Egenskapen är inte något som 

härstammar från Karam & 

Casselman (1993). Däremot 

har egenskapen identifierats 

som en viktig del i en metod. 

Egenskapen syftar till hur de 

interna arbetena som 

genomförs i projektet måste 

omdesignas för att bli 

begripbara för intressenter. 

 

Tabell 4 - Parametrar för jämförelse (Karam & Casselman, 1993) 

 

 

4.5 Genomförande 
Arbetet inleddes med en initial kontakt med ett företag i Mellansverige, företaget 

arbetar gentemot Försvarets materielverk (FMV) diskussioner mellan mig och -

företaget om hur företaget jobbar, enligt vilka standarder och vilka krav det ställs för 

att jobba gentemot en statlig myndighet gav nyttig information och feedback till 

arbetet. Det visade sig att företaget sedan en tid arbetar modellbaserat i utvecklingen 

gentemot FMV. Att arbeta modellbaserat blev genast en intressant del då jag under 

mina studier endast arbetat med traditionella textbaserade kravspecifikationer. Jag 

valde då att inleda med en dokumentsökning för att hitta arbeten som genomförts på 

området och som sedan utvidgades till en mer omfattande litteraturstudie i 
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akademiska databaser. I litteraturstudien hämtades relevanta artiklar på området, jag 

identifierade vad artiklarna tar upp och vad de inte tar och som kan vara en möjlig 

ingång till en studie. Utifrån de artiklar jag använt och identifierat drog jag slutsatsen 

av mycket fokus ligger på en teknisk nivå, på en nivå där modellspråk analyseras och 

de teoretiska bakom modellbaserad utveckling. Detta ledde till att jag valde ingången 

att ta fram de praktiska styrkorna och svagheterna med att jobba modellbaserat men 

även att jobba dokumentbaserat för att kunna jämföra de båda metoderna. Den här 

inriktningen är ett steg bort från de tekniska delarna som till exempel kompilatorer 

och istället en steg närmare organisatoriska fördelar med användningen av de båda 

metoderna. Resultatet av litteraturstudien är det som presenterats i kapitel 2 till och 

med kapitel 4.  

Efter litteraturstudien genomförts och presenterats i respektive kapitel startade 

datainsamlingen med hjälp av intervjuer. Totalt genomfördes fem intervjuer med olika 

roller inom ett projekt gentemot FMV, intervjuerna varade i omkring en timme och 

behandlade viktiga områden som hör samman med modell- och dokumentbaserad 

utveckling. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades senare för att erbjuda 

ett värdefullt underlag till analys av de data som samlats in. Utifrån de 

transkriberingar som utförts färgkodades för studien centrala begrepp och områden 

för att identifiera de för- och nackdelar som finns med metoderna samt de faktorer 

som påverkar metodernas prestation.   

 

  

  



24 
 

5. Materialpresentation  
Kapitlet Resultat syftar till att presentera de resultat som kommit fram vid de 

intervjuer som genomförts och är en sammanställning av det som kommit fram under 

intervjuerna med respondenterna.  

5.1 Resultat från intervjuer 

 
Nedan presenteras en sammanställning från intervjuerna, sammanställningen har 

genomförts för att svara på de frågor som ställs nedan. En beskrivning av vilka 

respondenterna är finns i kapitel 4.3.1.1. Varje fråga följs av en sammanställning av 

svaren från intervjuerna för varje enskild respondent.   

 Fråga 1: Vilka fördelar ser du med att arbeta modellbaserat?  

 

Martin, modellör 

Martin ser flera fördelar med att arbeta modellbaserat, enligt Martin är den absolut 

mest påtagliga fördelen med arbetssättet att metoden gör att de hela tiden genom 

analys, design, implementera, integrera, verifiera och driftsätta och samtidigt ha en 

fullskalig spårbarhet genom hela utvecklingsprocessen. Martin nämner att alla krav 

går att spåra genom hela processen och att det finns relationer som gör den här 

spårbarheten möjlig. Enligt Martin skulle inte projektet som han arbetar inom idag inte 

kunna genomföras på något annat sätt eftersom det är tusentals rader med krav och 

att det hela tiden finns ett krav på att det ska vara möjligt att spåra systemkrav till 

intressentkrav.  

En annan fördel Martin nämner är förmågan att verifiera att alla krav är riktiga och 

överensstämmer med till exempel intressentkrav. Genomförs arbetet på rätt sätt 

kommer varje fel som produceras att identifieras och de funktioner som har 

utvecklats kommer säga ifrån att det finns konflikter mellan till exempel intressentkrav 

och ett krav som modelleras.  

 

Robert, modellör och utvecklare i systemstöd. 

Robert ser även spårbarhet som den allra viktigaste fördelen med att arbeta 

modellbaserat, Robert nämner att det hela tiden är möjligt att verifiera komplexa 

beroenden mellan system och nämner att spårbarheten i det aktuella projektet kan 

innebära att de vet varför de har satt en viss materiel vid ett visst ställe utifrån en 

beskrivning av verksamheten och som medför att projektgruppen vet varför de har 

varje komponent med i modellen. Robert ser även entydigheten som en viktig fördel 

där varje pil som drar i modelleringsverktyget betyder något och gör att någonting 

produceras i ett kravdokument. Enligt Robert är fördelarna med att arbeta 

modellbaserat något som egentligen visar desto mer komplexiteten ökar och nämner 

samhällsäkerhet som ett exempel på ett komplext system där allt ifrån 

radiouppsättning hos polis och berörda myndigheter ska involveras i designen och 

kräver enligt Robert en modellbaserad metod för att ha koll på det som sker i 

utvecklingen. 
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Anton, utvecklare i systemstöd 

Anton tror att förmågan att göra stora förändringar och modifieringar väldigt snabbt är 

en av de viktiga fördelarna som finns med metoden. Anton nämner att liten förändring 

i modellen kan slå på väldigt många ställen där det är möjligt att göra förändringar på 

ett ställe och som ger effekter på hela systemet, istället för att en person manuellt 

behöver gå igenom varje rad med och genomföra ändringar i dokumentet. Anton ser 

också fördelar i att pluginen kan rapportera fel när modellören glömt att göra 

någonting eller när något annat fel har begåtts. Anton vill också påtala vikten av att 

ha en spårbarhet från intressentkrav till design och realisering av krav, och ger ett 

exempel att en person som ska realisera kan få ett krav och sedan gå till den 

ursprungliga källan till kravet om funktionen fungerar som den ska.  

 

Patrik, arkitekt och kravhanterare 

Patrik en stor styrka i att kunna leverera en modell som i stora drag kan förklara 

förslag på arkitektur och ser det som en nödvändighet för att just producera och 

utveckla arkitekturer.  

Emma, kravhanterare 

Emma erkänner att hon inte arbetat modellbaserat där modeller vart den 

huvudsakliga artefakten i utvecklingen, Emma medger däremot att hon i tidigare 

projekt har använt modeller för att stödja kraven och visa i vilken kontext de existerar.  

 

 Fråga 2: Vilka nackdelar ser du med att arbeta modellbaserat?  

 Martin, modellör 

En av nackdelarna Martin nämner med den modellbaserade metoden är en risk där 

det kan uppstå tekniska flaskhalsar då produktionen inte kan fortgå. Den 

modellbaserade ställer också enligt Martin större krav på att hela tiden dokumentera 

och skapa regelverk för hur modelleringen ska ske.   

Robert, modellör och utvecklare i systemstöd 

Robert nämner att de har haft problem i modelleringsmiljön tidigare både av en rent 

teknisk natur men även haft problem då utvecklingen av funktioner för att erbjuda 

den här spårbarheten och entydigheten genererat mängder med kod och som 

komplicerat arbetet om hur de ska få fram ett önskad rapportformat på kraven som 

skapas från de modeller som produceras. Enligt Robert är modelleringsverktyget som 

använts bara ett ritverktyg utan de funktioner och plugins som har utvecklats för att 

stödja arbetet. Robert nämner också att modelleringsspråket har en hög 

inlärningströskeln och nämner att det i vissa lägen kan vara klurigt för en ny person 

att komma in i projekt.   
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Anton, utvecklare i systemstöd 

Anton nämner att det blir ett beroende av att det måste finnas ett systemstöd i 

projektgruppen, utan att projektgruppen också måste ha systemstöd också. Anton 

nämner att en annan projektgrupp använt ett plugin som från början inte var avsett 

för den här gruppen och som inte haft ett eget systemstöd i projektgruppen, Anton 

nämner att det krävs ett systemstöd för att plugin då ska fungera bra föra båda 

projektgrupperna som kan ha olika krav och behov.  

Patrik, arkitekt och kravhanterare 

Patrik ser att de nackdelar som finns med att arbeta modellbaserad i Patriks fall är 

ihopkopplat med modelleringsspråket som används, MODAF. Patrik har även upplevt 

ett problem gällande verktyget efter att en del av projektet flyttat, Patrik anser det 

problematiskt och att han hamnat i en beställarroll där han blir tvungen att skicka ett 

mail för att få hjälp med verktyg och att en viss del av interaktionen har gått förlorad, 

det krävs enligt Patrik en närhet till utvecklare och systemstöd för att garantera en 

interaktion för att slippa att Patrik hamnar i en beställarroll.  

Emma, kravhanterare 

Emma som återigen medger att hon inte har någon erfarenhet av att arbeta 

modellbaserat anser efter att författaren förklarat möjliga användningsområden att 

det låter som en onödig process att modellera krav och få ut dem i dokument istället 

för att skriva dem.  

 

 Fråga 3: Vilka fördelar ser du med att arbeta dokumentbaserat? 

Martin, modellör 

Martin anser att den största fördelen med att arbeta dokumentbaserat handlar om att 

det inte behövs skapas några regler, det är på så sätt enkelt då det enda som krävs 

är att du skriver ditt dokument med krav och sedan är det klart. Martin säger också 

att projektgruppen under en övergångsperiod där gruppen övergick från dokument till 

modellbaserad utveckling att de i vissa fall skapade kravdokument genom att arbeta 

fritext/dokumentbaserat för att ta en genväg. Martin säger dock att de med tiden tog 

bort genvägarna tills att det till slut arbetade helt modellbaserat.  

Robert, modellör och utvecklare i systemstöd 

Robert nämner kortfattat under intervjun att det är enkel process och som i vissa 

lägen är fördelaktig, Robert medger att den dokumentbaserade metoden är fullt 

tillräcklig för system som inte har någon större komplexitet. Robert säger att han 

tidigare under sin karriär arbetat med mjukvara och att det då inte fanns något behov 

av spårbarhet och att de då inte fanns någon tanke av att börja skapa modeller.  

Anton, utvecklare i systemstöd 

Anton är osäker men nämner väldigt kort att det kan vara önskvärt i vissa lägen 

eftersom det är en relativt enkel process som inte kräver några avancerade verktyg 

och plugins. Enklare uppgifter anser Anton går bra att arbeta dokumentbaserat för att 
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det helt enkelt går snabbare och att det ger ingenting att slänga in uppgifterna i ett 

modelleringsverktyg först. 

 

Patrik, arkitekt och kravhanterare 

Patrik ser generellt en huvudsaklig fördel med att arbeta dokumentbaserat, den första 

fördelen Patrik ser med den dokumentbaserade metoden handlar om att det faktiskt 

ger en trygghet hos de personer som ansvarar för kravarbetet. Patrik nämner att det 

lät kan bli frustrerande i projekt där det ska testas någon ny metod och att personers 

ego tar övertag och leder till att människor vill hålla sig inom sin egen komfortzon 

vilket i sig påverkar projektet. Används den dokumentbaserade metoden vet samtliga 

personer involverade i projektet vad som ska göras och hur det ska genomföras.  

Emma, kravhanterare 

Emma ser metoden att i fritext formulera krav, Emma säger att det är en enkel 

process att båda arbeta efter själv samt att det även är en standard att skriva sina 

krav vilket gör att det enligt Emma går väldigt snabbt att få in nya medarbetare i 

arbetet och att den gör det möjligt för samtliga projektdeltagare att identifiera fel 

något som enligt Emma verkar svårare inom den modellbaserade metoden som 

kräver att det finns kunskaper inom modellering.   

 Fråga 4: Vilka nackdelar Martin ser storleken på projektet i ser du med att 

arbeta dokumentbaserat?  

Martin, modellör 

 sig som den största nackdelen med att arbeta dokumentbaserat och säger att 

det inte hade gått i projektet Martin arbetar i just nu, det finns enligt Martin en 

så pass stor mängd information att det skulle vara omöjligt att manuellt kunna 

erbjuda spårbarhet i kraven. Martin ritar upp ett exempel där över 3000 krav 

finns i ett vanligt exceldokument och att någon råkar ta bort ett krav, Martin 

ställer sedan frågan hur någon skulle märka att det fattades.  

Robert, modellör och utvecklare i systemstöd 

Robert vill inte skapa en nidbild av att arbeta dokumentbaserat men vill ytterligare 

förtydliga de fördelar den modellbaserade utvecklingen ger och som den 

dokumentbaserade metoden har svårt att leverera i form av spårbarhet och generell 

kvalitetssäkring i det som levereras till kund eller till de som implementerar det som 

har kravställts. 

Anton, utvecklare i systemstöd 

Anton är säker på att saker skulle gå fel om de hade använt en dokumentbaserad 

metod eftersom det är en så pass stor mängd med data som måste gås igenom och 

att det skulle omöjligt att göra det manuellt och utan något stöd från de plugins och 

funktioner som nu finns i projektet.  

Patrik, arkitekt och kravhanterare ¨ 
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Rent generellt beskriver Patrik stora textmassor som ett problem och nämner att det 

krävs kompletterande modeller för att få ordning på stora mängder information som 

det i vissa projekt handlar om. Att inte ha en modell för att få en övergripande bild 

över vad som ingår i kravdokumenten ser Patrik som problematiskt.  

 

Emma, kravhanterare 

Emma har enligt henne själv endast upplevt marginella problem med den 

dokumentbaserade utvecklingen, det har enligt Emma funnits projekt där ett nytt 

system ska integreras med flera existerande och att det funnits svårigheter att på ett 

enkelt sätt visa relationerna mellan dem. Emma nämner även ett projekt där flera 

personer formulerat krav och att kraven formuleras olika, med olika begrepp 

beroende på vem som ställt och formulerat kravet.  
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6. Analys 
Kapitlet Resultat syftar till att presentera de resultat som kommit fram vid de 

intervjuer som genomförts. Kapitlet inleder med att presentera för- och nackdelar 

med modellbaserad utveckling (6.1) och dokumentbaserad utveckling (6.2) och tar 

sedan upp det ramverk som används för att jämföra metoderna (6.3), kapitlet 

avslutas med att beskriva styrande parametrar som påverkar valet av metod (6.4).  

6.1 Modellbaserad utveckling 
Kapitel 6.1 avser att introducera och förklara de för- och nackdelar som har 

identifierats i och med en modellbaserad utveckling.  

6.1.1 Specificering av för- och nackdelar med modellbaserad 

utveckling 
I det föregående avsnittet presenterades de för- och nackdelar som identifierats i de 

intervjuer som genomförts gentemot en organisation som bedriver utvecklingsarbete 

gentemot FMV. Som tidigare beskrivits i studien kan modellbaserad utveckling 

bedrivas i olika utsträckning, fördelarna som identifierats baseras på användningen 

av modeller som ett alternativ till krav skrivna i fritext där output från modellerna blivit 

omfattande kravspecifikationer.  

Fördel 1: Stora möjligheter till anpassningar i verktyget 

Verktyget som också kan definieras som modelleringsmiljön är den enskilt största 

bidragande faktorn till samtliga fördelars existerande. Möjligheten att utveckla och 

använda egenutvecklade plugins och funktioner möjliggör förmågan att på ett 

effektivt sätt ha fullständig spårbarhet, minska antalet fel och att ha konsekventa krav 

genom hela utvecklingen. I projektet som undersökts finns flera personer som arbetar 

med utveckling av funktioner, plugins och den underliggande databasen till verktyget. 

 

Fördel 2: Ökad spårbarhet 

Resultatet av utnyttja verktyget och utveckla egna plugins och funktioner resulterar i 

ett arbetssätt som är överlägset vid storskaliga projekt och komplexa system 

generellt. Flera funktioner finns för att garantera en spårbarhet i projektet, Robert 

redovisade nedanstående exempel under intervjun och hur det kan användas.  

”… de här två ska kommunicera, de här två platserna och de ska skicka en 

stridsvärnsrapport om jag då längst ner kommer till ett system där de här 

platserna befinner sig på 5 mils avstånd från varandra och de har 

radioapparater som räcker 300 meter då fungerar inte det. Då kommer pluginen 

generera ut på en tabell att det här kravet på att de ska kunna skicka det här 

mellan sig uppfylls inte. Det är också spårbarhet, allt hänger ihop. Men det är 

pluginen som ser till att spårbarhet finns.”  

Martin beskriver vikten och målet med fullständig spårbarhet som följande:  

”… få fullständig spårbarhet enda från intressentkrav, hela vägen ner i V:et - 

vända där och gå upp integrera, verifiera, driftsätta och validera och se till att 

hela den där eländiga kedjan är spårbar och relationer finns så att du kan spåra 

det hela vägen tillbaka, det är det som är målet med det.” 
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En central del av studien är användandet av ISO-standarden ISO/IEC 15288 som en 

drivande faktor i utvecklingen. Exemplet ovan syftar till att projektet ska ha en 

fullständig spårbarhet genom hela V:et som beskrivs i kapitel 2.3 och de processer 

som definieras där. Modellbaserad utveckling ger ett stöd för att garantera att det 

finns en spårbarhet från det att intressentkrav formuleras och analyseras genom 

design, implementering och initiering för att sedan verifieras, driftsättas och valideras. 

Den ökade spårbarheten resulterar i nästa identifierade fördel: Minskat antal fel i 

hanteringen av krav.  

Fördel 3: Minskat antal fel i hantering av krav 

Modellbaserad utveckling har visat sig vara en metod för att upptäcka fel och 

överflödiga krav i utvecklingen, Martin sa följande under en intervju:  

”… om man gör det på rätt sätt så kommer varje fel du gör bli synligt, har du 

glömt ett krav så syns det helt plötsligt, har du lagt till ett krav för mycket då 

kommer det tjuta i maskineriet … Men skulle du göra en Excel-lista med 3587 

krav så råkar någon ta bort en rad, hur ska du märka det?”. 

Modellbaserad utveckling har visat sig vara effektiv för att upptäcka överflödiga krav 

och intressentkrav som ännu inte uppfyllts, med hjälp av utvecklade funktioner och 

plugins går det identifiera brister i hanteringen av krav och på så sätt undvika dyra 

misstag i utvecklingen av ett system.  

Anton som utvecklat plugins och funktioner för just det här säger också att:  

 ”… fungerar allt som det ska, ska pluginen rapportera när modellören gjort 

något fel eller har glömt att göra någonting i modellen” 

Förmågan att kunna motverka fel och misstag i hanteringen av krav är en stor fördel 

framförallt vid utvecklingen av stora system där fel på ett ställe kan resultera i fel på 

flera ställen på grund av kravens inbördes relationer och relationer till andra projekt 

och system.  

Fördel 4: Konsekventa krav   

Modellbaserad utveckling minimerar kraven formulerade i fritext, när till exempel en 

pil sätts mellan två olika modellelement betyder det något och skapar med hjälp av 

en funktion/plugin ett krav i text som kan produceras till ett dokument, detta gör att 

krav formuleras konsekvent genom hela utvecklingen och bidrar till att kraven blir 

entydiga. Robert beskriver förmågan att ha konsekventa krav genom hela 

utvecklingen som följande:  

”Det är att man kan få det att vara entydigt, vad det betyder. Så om man drar en 

pil mellan två element då betyder det verkligen något. Det är inte så att jag kan 

rita, äsch jag tycker att de här två modellen ska prata med varandra, för då får de 

konsekvenser då kommer det ut saker som att vi har ett ej uppfyllt krav här, hur 

tänker du nu? Vad tänker du, varför har ni inte uppfyllt det här kravet?” 

 

Nackdel 1: Verktygsberoende  

I projektet gentemot FMV har Enterprise Architect använts som modelleringsverktyg 

och modelleringsmiljö för all modellering. Ovan presenterades flera fördelar med att 
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arbeta modellbaserat och samtliga fördelar är beroende av extra funktioner och 

plugins som utvecklats och anpassats till att uppfylla syftet med projektet. Robert 

besvarar i intervjun på frågan ”Hur bra hade arbetet gått utan de här pluginsen och 

om verktyget hade vart som när ni först anskaffade det?” med att påtala att verktyget 

hade vart ett ritverktyg utan de funktioner och plugin som har utvecklats för att stötta 

arbetsprocessen och arbetet vid leveranser. Robert fortsätter sitt resonemang med:   

”Det hade inte blivit underhållbart för det är så stora mängder diagram och hur 

skulle man veta om det hänger ihop, ingen hade velat läsa det sen heller.” 

Ett fungerande och användbart modelleringsverktyg är en kritisk framgångsfaktor för 

att bedriva modellbaserat utvecklingsarbete på ett tillvägagångssätt som genererar 

de fördelar som har identifierats och beskrivits ovan. Projektet som har iakttagits har 

två roller inom projektet som enbart arbetar med utveckling av funktioner, hantering 

av databas och övrigt underhåll av de funktioner som finns i verktyget i nuläget och är 

en kritisk resurs för framgången med att arbeta modellbaserat. Verktygsberoendet 

kan också leda till så kallade tekniska flaskhalsar då arbetet stoppas av att 

utvecklingen av nya plugins och funktioner kan dra ut på tiden.  

 

Nackdel 2: Lång inlärningstid  

Med inlärningstid menas här förmågan för en projektgrupp att genomföra en direkt 

och fullskalig övergång från dokumentbaserad utveckling till modellbaserad 

utveckling. Respondenterna som deltagit i studien har arbetat olika länge inom 

projektet, det som är utmärkande är när övergången till modellbaserad utveckling 

ägde rum, Robert beskriver hur arbetet uppfattades som i inledningen som: 

”Det var som att starta ett nytt företag … Ingen vet, den blinde leder den blinde”  

Det som har identifierats som bidragande orsaker till att övergången från dokument- 

till modellbaserad utveckling är svår härrör från  

- Oklara mål med vad den modellbaserade utvecklingen ska leda till 

- Inlärningsperiod i modelleringsspråk och/eller arkitekturramverk.  

- Brist på intresse från intressenter och ledning.  

På en individnivå anses inte inlärningsperioden som en nackdel, enligt 

respondenterna kan en ny projektdeltagare snabbt introduceras i arbetet och 

producera något som genererar värde för projektet. Det som definieras som en 

nackdel är processen för en projektgrupp att göra en smärtfri övergång utan stöd från 

erfarna projektdeltagare som kan bidra med erfarenheter och vet hur 

arbetsprocessen bör se ut.  

Nackdel 3: Kompetensberoende 

Respondenterna som deltagit i intervjuerna använder arkitekturramverket MODAF 

som språk för modellering och som har visat sig att ha en hög tröskel för att lära sig. 

Nackdelen angående kompetensberoende härstammar från att behovet av 

kompetenta och duktiga medarbetare är extra stort vid modellbaserad utveckling. Vid 

dokumentbaserad utveckling ligger tyngdpunkten på att skriva textkrav som sedan 

levereras till programmerare (om systemet är en mjukvara) vid modellbaserad 
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utveckling finns högre krav på att medarbetare med kompetens på det 

modelleringsspråk som används och kunskaper inom programmering för att utveckla 

plugins och funktioner som stödjer arbetet.  

Patrik beskriver i vår intervju modelleringsspråket som används som:  

 ”svårt att komma in i och väldigt svårt att snabbt få en överblick….”. 

Att den modellbaserade metoden är i större behov av verktyg, kompetenser och 

resurser står klart och Anton säger i vår intervju att ”… det krävs systemstöd för att få 

ut de dokument vi vill ha ut, men å andra sidan så är det ju en extra resurs som 

krävs”.  

6.1.2 Resultat av modellbaserad utveckling 
 

Nedan presenteras en tabell över de generella fördelarna med modellbaserad 

utveckling som har identifierats och uppmärksammats under de intervjuer som har 

genomförts med olika roller inom ett utvecklingsprojekt gentemot FMV.  

Identifierade fördelar  Identifierade nackdelar 

Stora möjligheter till anpassningar i verktyget 

Ökad spårbarhet 

Minskat antal fel i hanteringen av krav 

Konsekventa krav  

Verktygsberoende 

Lång Inlärningsperiod 

Kompetensberoende 

Tabell 5- Sammanfattning för- och nackdelar modellbaserad utveckling 

6.2 Dokumentbaserad utveckling  
Kapitel 6.2 avser att introducera och förklara de för- och nackdelar som har 

identifierats i och med en dokumentbaserad utvecklingsprocess.  

6.2.1 Specificering av för- och nackdelar med dokumentbaserad 

utveckling 
 

Fördel 1: Traditionell och erkänd metod 

Att arbeta dokumentbaserat eller med hjälp av krav skrivna i fritext är den vanligaste 

metoden för att dokumentera och förmedla krav i utveckling av system. Många 

organisationer använder metoden och den har använts länge inom såväl 

försvarsindustrin som i den kommersiella industrin. Att använda sig av modellbaserad 

utveckling för att generera krav är i nuläget inte en vanlig metod och inte lika erkänd 

som den traditionella utvecklingsprocessen är vilket gör att medarbetare alltid är 

medvetna om hur saker ska genomföras var i utvecklingsprocessen. 

Att den dokumentbaserade metoden är just en traditionell och erkänd metod 

resulterar enligt Patrik i en trygghet till de personer som arbetar med kravarbetet 

eftersom metoden har använts under en lång tid och blivit ett arbetssätt som alla är 

trygga i.  
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Fördel 2: Flexibelt 

Dokumentbaserad utveckling har visat vara flexibel och mindre kontrollerad i 

allmänhet, dokumentbaserad utveckling bygger på att skriva krav alternativt kopiera 

och klistra in vilket är en fri aktivitet och som inte kontrolleras av regler som vid 

modellbaserat arbete. Flexibilitet härstammar också från att det inte finns samma 

verktygsberoende som vid modellbaserad utveckling, krav formuleras enligt en 

respondent då oftast i exceldokument med de funktioner som redan finns och 

kravarbetet försenas då inte av tekniska flaskhalsar som kan uppstå vid 

modellbaserad utveckling. Emma beskriver i vår intervju den dokumentbaserade 

metoden på följande sätt:  

”Den känns på något sätt.. fritt. Efter att ha hört du berättat exempel om hur den 

här modellbaserade kan användas, är jag glad på sättet vi arbetar idag, dels för 

att jag inte modellerat i den omfattningen men också för att allt jag behöver nu 

är ett program för att formulera krav i och inga andra verktyg”. 

 

Nackdel 1: Identifiering av misstag 

En stor nackdel och ett stort problem är bristen på kontroll av vad som skrivs i 

kravdokumenten som sedan implementeras. Vid dokumentbaserad utveckling där 

kravspecifikationer skapas i till exempel Excel finns inget stöd för att identifiera när 

misstag uppstår i kravarbetet, formuleras ett krav som ”Systemet ska stödja 

kommunikation med P14 upp till 50 meter” finns inget stöd för att identifiera och 

varna om att det egentligen ska vara 500 meter. Dokumentbaserad utveckling saknar 

ett sätt att verifiera om de krav som formuleras är giltiga, vid system inom 

försvarsindustrin där det kan finnas tusentals rader blir det också svårt att manuellt 

gå igenom alla de krav som finns. Emma sa under intervjun:  

”En person formulerat krav på ett sätt och någon annan på ett helt annorlunda 

sätt, trots att de nästan är identiska” 

Martin beskriver följande scenario om dokumentbaserad utveckling i en intervju: 

”Men skulle du göra en Excel-lista med 3587 krav så råkar någon ta bort en 

rad, hur ska du märka det?” 

Förmågan att hantera liknande misstag som beskrivits ovan och det som Martin och 

Emma beskriver är en av de nackdelar som finns med att arbeta dokumentbaserat. 

Nackdel 2: Svårigheter i spårbarhet av krav 

Med spårbarhet menas förmågan att se från var härstammar och hur de förändras 

under utvecklingen genom det som refereras som V:et, det vill säga de tekniska 

processerna i ISO/IEC 15288. Att arbeta med projekt gentemot försvarsindustrin 

kräver att projektet hela tiden kan referera från var kraven härstammar och varför de 

ingår i systemet som levereras till kunden, dokumentbaserad utveckling har visat 

stora svårigheter i att hela tiden erbjuda den här möjligheten för projektdeltagare och 

andra intressenter.  
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Att ha en kravlista på 8000 krav och kunna se hur krav är kopplade till varandra och 

se deras inbördes relationer är enormt arbete att utföra om detta sker manuellt och 

en nästan omöjlig uppgift. Generellt är system inom försvarsindustrin mer komplexa 

då de ofta har hårda krav på säkerhet men ska även kunna kommunicera med andra 

system vilket gör att spårbarhet är kritisk för att se hur olika system ska kunna 

kommunicera, efter flera intervjuer är just spårbarheten det som identifieras som den 

största nackdelen med att arbeta dokumentbaserat. Martin sa under intervjun: 

”Det går ju inte på något annat sätt, det är klart att du kan göra det utan 

modeller men det kommer inte att fungera, det kommer bli fel, så fort du 

försöker hoppa två steg i ett sånt här jättestort projekt med så många, vi 

har ju tusentals rader krav, Det går inte att hålla ordning på det, ingen 

spårbarhet, det finns inte någon möjlighet att göra det här 

dokumentbaserat”. 

6.2.2 Resultat av dokumentbaserad utveckling 
 

Nedan presenteras en tabell över de generella fördelarna med dokumentbaserad 

utveckling som har identifierats och uppmärksammats under de intervjuer som har 

genomförts med olika roller inom ett utvecklingsprojekt gentemot FMV. 

 

Identifierade fördelar  Identifierade nackdelar 

Traditionell och erkänd metod 

Flexibelt 

Identifiering av misstag 

Svårigheter i spårbarhet av krav 

 
Tabell 6 - Sammanfattning för- och nackdelar dokumentbaserad utveckling 

 

6.3 Ramverk för jämförelse  
Nedan summeras ramverket som har använts för att jämföra metoderna med 

varandra och innehåller den klassificering för indelning som presenterades i kapitel 

4.4.2. Dessa faktorer presenteras med en skriftlig presentation om hur det fungerar 

för respektive metod.  

 

Parameter Modellbaserat Dokumentbaserat 

Verifiering C A 

Återanvändbarhet B A 

Spårbarhet C A 

Automatiserat stöd C A 

Behov av inlärning Starkt behov Mindre starkt behov 

Integration av metod Komplext och 

resurskrävande 

Snabb och enkel 

Tabell 7 - Sammanfattning resultat av ramverk 
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6.3.1 Resultat från ramverket, Modellbaserad utveckling 

Nedan presenteras och motiveras de resultat som har kommit fram under intervjuer 

med projektdeltagare om att arbeta modellbaserat och som utgår från ramverket som 

presenterades i kapitel 4.4.2 om hur det är möjligt att jämföra två metoder.  

Parameter: Verifiering, Gradering: C, Kriterier för Gradering: Delvis verifiering av 

arbetsprodukter är möjlig och praktisk. 

Motivering: De funktioner och plugins som har utvecklats har visat sig ge ett aktivt 

stöd för verifiering av krav genom hela utvecklingen och gör det möjligt att hela tiden 

verifiera krav som formuleras och upprätthålla att kraven är verifierade i relation till de 

intressentkrav som bestämmer vad som ska utvecklas. 

Parameter: Återanvändbarhet, Gradering: B, Kriterier för Gradering: Metoden har 

uttryckta metoder för att utveckla återanvändbart arbete. 

Motivering: De modeller som skapas sparas i underliggande databaser, det är därför 

möjligt att hämta modeller, eventuell modifiera dem och sedan använda igen. 

Parameter: Spårbarhet, Gradering: C, Kriterier för Gradering: I tillägg till lista och 

regler, sparas val gjorda vid beslutspunkter och visar vägen för framtida arbete. 

Motivering: En framgångsfaktor för att arbeta modellbaserat är att ständigt 

dokumentera vad som sker och de val som genomförs, det gäller bland annat att 

dokumentera hur specifika relationer mellan modellelement på bästa sätt bör 

modelleras, detta gör att det då finns dokumentation om hur det ska modelleras i 

framtiden för att garantera att modeller utvecklas konsekvent genom hela 

utvecklingen och oberoende av vem som modellerar.  

Parameter: Automatiserat stöd, Gradering: C, Kriterier för Gradering: Metoden är 

starkt beroende av egenutvecklade program för att generera värde för projektet. 

Motivering: Det har kommit fram under intervjuer och har beskrivits under tidigare 

kapitel att de fördelar som har identifierats helt beror på verktyget och de funktioner 

som projektet väljer att utveckla. Utan de egenutvecklade funktioner som har 

utvecklats i projektet skulle verktyget endast ses som ett ritverktyg och inte genererat 

något värde eller gett de fördelar som nämnts ovan.  

Parameter: Behov av inlärning, Kommentar: Starkt behov.  

 

Motivering: Att anamma den modellbaserade metoden kräver ett stort behov av 

inlärning, modelleringsspråk, användning av verktyg och plugins är båda exempel på 

viktiga delar att lära sig och ha en kunskap om för att på ett framgångsrikt sätt 

använda den modellbaserade metoden.  

Parameter: Integration av metod, Kommentar: Komplext och resurskrävande. 

 

Motivering: Respondenter från intervjuer har nämnt att övergången till att arbeta 

modellbaserat var svår, det har beskrivits att det i början var ”den blinde leder den 

blinde”. Framgångsfaktorn för projektet som vart en del av studien var att stegvis 



36 
 

genomföra övergången där användningen av modeller ökade succesivt i och med 

utvecklingen.  

 

6.3.2 Resultat från ramverket, Dokumentbaserad utveckling 

Nedan presenteras och motiveras de resultat som har kommit fram under intervjuer 

med projektdeltagare om att arbeta dokumentbaserat och som utgår från ramverket 

som presenterades i kapitel 4.4.2 om hur det är möjligt att jämföra två metoder.  

Parameter: Verifiering, Gradering: A, Kriterier för Gradering: Tillåter bara manuell 

inspektion av arbetsprodukter eller tekniker för att upptäcka endast fysiska syntax 

eller semantiska fel. 

Motivering: Dokumentbaserad utveckling saknar de funktioner som 

modelleringsverktyget innehar och kan inte på samma sätt hitta fel och verifiera dem. 

Den dokumentbaserade utvecklingen kräver (om krav formuleras i till exempel Excel) 

att de roller som ansvarar för utvecklingen manuellt går igenom varje krav för att se 

om de överensstämmer med de styrande intressentkraven.  

Parameter: Återanvändbarhet, Gradering: A, Kriterier för Gradering: 

Återanvändbarhet är den enskilda utvecklarens ansvar, metoden bistår inte med 

någon teknik. 

Motivering: Dokumentbaserad utveckling har inget speciellt sätt för att återanvända 

delar som produceras under utvecklingen, de delar som projektmedlemmar vill 

använda i andra projekt är också dennes eget ansvar att förvalta.  

Parameter: Spårbarhet, Gradering: A, Kriterier för Gradering: Det finns en 

checklista från input-produkt till output-produkt. 

Motivering: Dokumentbaserad utveckling erbjuder generellt och framförallt i 

jämförelse med modellbaserad utveckling en väldigt svag spårbarhet i 

utvecklingsprojekt. Att på ett organiserat sätt få spårbarhet genom hela 

utvecklingsV:et, i projektet som har observerats finns tusentals rader med krav och 

att manuellt skapa en spårbarhet ses i det här fallet som en omöjlighet.  

Parameter: Automatiserat stöd, Gradering: A, Kriterier för Gradering: Metoden är 

beroende av färdiga verktyg som finns kommersiellt tillgängliga (t.ex. Word, Excel 

och Powerpoint). 

Motivering: Den dokumentbaserade metoden är inte beroende av något särskilt 

verktyg för att genomföra kravarbete, krav kan formuleras och distribueras vidare i 

utvecklingsprocessen med Word och Excel och visar således inte samma 

verktygsberoende som den modellbaserade metoden gör.  

Parameter: Behov av inlärning, Kommentar: Mindre starkt behov 

Motivering: Att övergå till att arbeta dokumentbaserat kräver inte någon avsevärd 

mängd utbildning, kraven som ingår i utvecklingsprocessen skrivs i fritext vilket gör 

att endast projektspecifika termer och begrepp bör användas konsekvent.  

Parameter: Integration av metod, Kommentar: Snabb och enkel 
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Motivering: Att integrera den dokumentbaserade metoden är en relativt smärtfri och 

enkel process och kan genomföras dag ett och sedan kunna användas dag två i 

utvecklingen. Ett ordbehandlingsprogram är det som behövs samt ett 

modelleringsverktyg om projektet vill använda sig av kompletterande modeller för att 

skapa till exempel diagram över processer. Däremot kräver inte metoden någon 

utveckling av funktioner för att generera värde till projektet.  

 

6.4 Påverkande faktorer och val av metod  
De för- och nackdelar som har presenterats kan skifta kraftigt beroende på det 

enskilda projektet i vilket metoden används. I studien har några faktorer identifierats 

som påverkar valet av metod men även som påverkar graden av fördelarnas 

betydelse. Nedan presenteras faktorer som påverkar egenskaperna hos metoderna 

och exempel som har kommit fram från intervjuerna presenteras.  

Komplexitet: Studien har identifierat att graden av komplexitet är den enskilt största 

faktorn som påverkar valet av metod och som påverkar betydelsen av metodernas 

fördelar. Det har visat sig att en ökad komplexitet i systemet som utvecklas drar 

större fördelar av att använda sig av en modellbaserad inriktning, Martin har i en 

intervju förstärkt detta påstående och förklarade kopplingen mellan komplexitet och 

modellbaserad utveckling så här, 

”Ju större projektet är desto fler fördelar finns det. Det finns någon slags payoff 

som ökar tror jag med komplexitetsgrad, har du 1 krav då finns det ingen 

anledning att arbeta modellbaserat, för varje storlekökning så närmar du dig en 

punkt.” 

Detta illustreras i diagrammet nedan. 
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Figur 5 - Relationen mellan komplexitet och betydelsen av fördelarna (Egen bild) 
Diagrammet illustrerar att fördelen med att använda en modellbaserad utveckling 

ökar i takt med att komplexiteten för ett system ökar, någon exakt punkt eller gräns 

för när det är mer fördelaktigt att utveckla ett system modellbaserat har inte ingått i 

studiens syfte och kommer presenteras senare i studien som förslag på framtida 

forskning. De parametrar som har identifierats som pådrivande faktorer till att 

komplexiteten för ett system ökar inkluderar (i) antal relationer till andra system, är 

systemet som ska utvecklas ett ”stand-alone” system som inte behöver kommunicera 

med andra system sänks generellt komplexiteten, (ii) krav på spårbarhet genom hela 

utvecklingsprocessen (iii) extra känslig data som gör att kraven på en stark säkerhet 

och integritet ökar, (iiii) typ av system, mjukvaror har en standardiserad plattform 

vilket gör att komplexiteten för mjukvara generellt är lägre jämfört med system som till 

största graden involverar hårdvara, som radioapparater och radar (v) samordning av 

heterogena system, att ersätta flera olika system med ett nytt system och fasa ut de 

gamla systemen har också visat sig påverka graden av komplexitet. De här 

faktorerna har identifierats under de intervjuer som har genomförts och påverkar 

komplexiteten samt betydelsen av de fördelar som har beskrivits med de båda 

metoderna.    
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7. Slutsats 
Kapitlet Slutsats syftar till att presentera de resultat och vilka slutsatser som kan dras 

utifrån detta. Kapitlet fokuserar på att besvara på studiens frågeställning ”Vilka 

fördelar och nackdelar finns det med modellbaserad respektive dokumentbaserad 

systemutveckling som sker i enighet med ISO/IEC 15288 inom försvarsindustrin?”.  

 

 Vilka fördelar och nackdelar finns det med modellbaserad respektive 

dokumentbaserad systemutveckling som sker i enighet med ISO/IEC 

15288 inom försvarsindustrin? 

 

Fördelar 

Modellbaserad utveckling Dokumentbaserad utveckling 

Stora möjligheter till anpassningar i 

verktyget 

Traditionell och erkänd metod 

Ökad spårbarhet Flexibelt 

Minskat antal fel i hanteringen av krav  

Konsekventa krav   
Tabell 8 - Sammanfattning fördelar modell- och dokumentbaserad utveckling 

Ovan listas de fördelar som har identifierats med att arbeta modell- respektive 

dokumentbaserat i utveckling av system, en av de främsta slutsatser som har 

identifierats i studien är att betydelsen av fördelarna kraftigt skiljer sig åt beroende på 

komplexiteten av systemet som ska utvecklas. Vid småskaliga projekt som löper över 

en begränsad tidsperiod och som har en mindre komplexitet väger fördelarna för 

dokumentbaserad utveckling tyngre än nackdelarna och är därför att föredra. I takt 

med att komplexiteten och/eller kraven på spårbarhet ökar. Nackdelarna som 

identifierats sammanställs nedan: 

 

  Nackdelar 
Modellbaserad utveckling Dokumentbaserad utveckling 

Verktygsberoende Identifiering av misstag 

Lång Inlärningsperiod Svårigheter i spårbarhet av krav 

Kompetensberoende  
Tabell 9 - Sammanfattning nackdelar modell- och dokumentbaserad utveckling 

Nackdelarna som har identifierats med de båda metoderna är i sig av olika natur, 

nackdelarna med en modellbaserad utveckling härstammar från verktygen och att 

erhålla kompetensen som krävs för att använda metoden och leverera 

arbetsprodukter som har det värde som fördelarna påvisar. Dokumentbaserad 

utveckling har visat sig nackdelar i kvaliteten av arbetsprodukterna, framförallt vid 

komplexa och svåra system.  

Att ge en entydig motivering eller rekommendation gällande vilken metod som bör 

användas kan inte på ett rättvist sätt erbjudas i studien. Fördelarna med 
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modellbaserad utveckling härrör från att det ökar kvaliteten och minskar risken för att 

begå fel samtidigt som nackdelarna är resultatet från de verktyg och den kompetens 

som krävs för att erbjuda det kvalitetssäkrande instrumentet som modellbaserad kan 

vara. Dokumentbaserad utveckling är en enklare och tryggare metod för kravarbete 

men är vid stora mängder krav eller vid komplexa projekt otillräcklig i att få stora 

kravmassor hanterbara och saknar effektiva sätt för att verifiera att de krav som finns 

också är giltiga och korrekta. En generell slutsats från studien gällande vilken metod 

som bör appliceras är, det beror på. Det beror på komplexitet, kompetenser, tillgång 

till resurser, storlek på projekt, budget och tidsramen för projektet. När det finns en 

klarhet över de här ovanstående egenskaperna för ett projekt kan valet av metodik 

ske och även garantera att det valet också är korrekt.  

I kapitel 2.1 presenterades för- och nackdelar som härstammar från Friedenthal et al. 

(2009) och Schmidt (2014). Studien bekräftar och validerar att de för- och nackdelar 

som Friedenthal (2009) och Schmidt (2014) kommit fram till i stor mån är 

applicerbara på utveckling av system inom försvarsindustrin. En jämförelse av 

studiens resultat och Friedenthals arbete bekräftar den modellbaserade metodens 

styrka i hantering av krav i utveckling av komplexa system. I tillägg har studien också 

identifierats nackdelar som verktygsberoende och den komplexa process som 

modellbaserad utveckling innebär. De här resultaten bekräftar de nackdelar som 

Schmidt (2014) tidigare presenterat.   
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8. Diskussion 
Kapitlet Diskussion syftar till att ge en personlig reflektion över studiens 

genomförande och de resultat som studien har kommit fram till. Kapitlet avslutas med 

att ge förslag på framtida arbete på området och vad forskningen bör undersöka.    

 

8.1 Arbetets genomförande 
 

Studien inleddes med att göra en litteraturstudie där syftet var att undersöka vad 

tidigare forskning har fokuserat på och vad min infallsvinkel skulle bli. 

Litteraturstudien gav mycket intressant information på ämnet men indikerade även på 

ämnen som forskningen inte tagit upp och utifrån litteraturen som använts 

formulerades ett problemområde som senare resulterade i den konkreta 

frågeställningen, ”Vilka fördelar och nackdelar finns det med modellbaserad 

respektive dokumentbaserad systemutveckling som sker i enighet med ISO/IEC 

15288 inom försvarsindustrin?”. Litteraturen som hämtades under litteraturstudien 

har även legat till grund för den teoretiska referensram som introducerar läsaren till 

för studien centrala delar, litteraturen består till största del av vetenskapliga 

publikationer, böcker samt några kompletterande Internetkällor.  

Studien har avgränsat sig till att endast undersöka för- och nackdelar med modell- 

respektive dokumentbaserad utveckling inom försvarsindustrin samt endast de 

tekniska processer inom ISO/IEC 15288 som berör utvecklingen och inte underhåll 

och avveckling av system. 

Den initiala tanken var att genomföra en case study där båda metoderna användes 

för att direkt jämföra de med varandra men redan efter den första intervjun var det 

tydligt att det inte var möjligt att på ett rättvist sätt använda metoderna på lika villkor. 

Således är de resultat som presenteras i ramverket resultat av det som har kommit 

fram under de intervjuer som har genomförts. Intervjuernas genomförande anses ha 

gått väldigt bra där samtliga intervjuer spelades in och senare transkriberades för att 

underlätta i analysarbetet. Författaren till studien anser att det som hade kunnat 

genomföras bättre i intervjuarbetet handlar om att ha skickat ut frågorna till 

respondenterna innan intervjun och på så sätt låtit respondenterna förbereda sina 

svar. Det här anses dock inte ha påverkat studiens resultat men hade kunnat bidra till 

djupare analys och skapat ytterligare frågor. Valet att använda fiktiva namn var av 

integritetsskäl där författaren vill garantera respondenterna en möjlighet att säga vad 

de tycker utan riskera en försämrad arbetsmiljö och arbetssituation. Med anonyma 

respondenter anser författaren att mer kritisk data har samlats in och på ett positivt 

sätt bidragit till studiens resultat.  

Arbetets genomförande i sin helhet har fungerat väl och förutom några små 

förseningar i planering har inte några svårigheter som inte gått att lösa inträffat under 

studiens genomförande. Slutningsvis anses studien ha vart intressant att författa och 

har gett en inblick till en metod som författaren sedan tidigare inte haft någon insyn i.   
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8.2 Diskussion kring studiens resultat 
 

Studien avsåg att presentera för- och nackdelar med modell- respektive 

dokumentbaserad inom försvarsindustrin. Resultatet som presenteras anses vara 

heltäckande och presentera för- och nackdelar men även faktorer som är bidragande 

orsaker till dess användning och vad som påverkar betydelsen av dessa för- och 

nackdelar. En av de tydligaste fördelarna som har identifierats med att arbeta 

modellbaserat är förmågan att hela tiden ha en fullskalig spårbarhet genom hela 

utvecklingsprocessen. Däremot innebär den modellbaserade metoden ett större 

kompetens- och verktygsberoende och som i vissa projekt inte är ekonomiskt eller 

tidsmässigt försvarbart. Dokumentbaserad utveckling har visat sig vara just den 

traditionella metoden och som innebär en trygghet för utvecklingsteamet men som 

saknar förmågan att erbjuda en fullskalig spårbarhet. Resultaten motsvarar i stora 

drag de förväntningar som fanns innan studiens start. 

Antalet respondenter och att studien främst fokuserat på ett enskilt projekt är faktorer 

som kan ha påverkat resultatet då projekt gentemot försvarsindustrin kan skifta 

kraftigt beroende på vad som ska utvecklas. Då endast ett projekt har omfattats i 

studien kan resultaten inte betraktas som fullkomligt vetenskapligt bevisade men de 

ger däremot en fingervisning och inriktning om vad kommande forskningen på 

området bör komma fram till men kan skifta beroende på typ av system, krav från 

kunden och komplexiteten. Det som ökar tillförlitligheten i de resultat som har 

presenterades härrör från att olika roller har inkluderats som samtliga belyst samma 

fördelar samt att projektet är en av de främsta med att arbeta modellbaserat och 

erbjuda en fullskalig spårbarhet genom hela utvecklingsprocessen. 

I kapitel 4.2 ”Kriterier för metodval” presenterades tre begrepp vars syfte var att se till 

att datainsamlingen sker på ett effektivt och tillfredsställande sätt, nedan presenteras 

dessa begrepp och hur de kan ha påverkat studiens resultat. 

Validiteten, det vill säga att i vilken grad det som mäts är det som avses att mäta är 

en svår process. Vid intervjuerna har författaren haft ett stort ansvar och en 

skyldighet att se till intervjuerna tar upp relevanta områden. Det har också vart viktigt 

att avbryta respondenter som missförstått eller glidit ifrån ämnet för mycket. Studiens 

validitet anses som god då fokus inte glidit ifrån de centrala delarna och således inte 

kunnat påverka studiens resultat.  

Det andra begreppet som presenterades var reliabilitet och tillförlitligheten det vill 

säga i vilken grad samma värden återkommer om studien påbörjas på nytt. 

Författaren anser att studien har en hög reliabilitet då resultat som presenteras 

överensstämmer med tidigare forskning. 

En annan aspekt som i viss mån kan ha påverkat resultatet från studien är 

respondenternas objektivitet, fyra av fem respondenter arbetar i nuläget 

modellbaserat vilket kan ha färgat de som har nämnts under intervjuerna i viss mån. 

För att överbygga det här har författaren haft ett något mer kritisk förhållningssätt till 

dem och det som sagts i syfte att garantera ett objektivt och korrekt resultat.  

Skulle författaren få frågan ”Vilken metod ska vi välja?” skulle svaret inte på något 

sätt vara enkelt. Typ av system, grad av komplexitet, erfarenheter, projektets längd 
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och övriga krav på utveckling är samtliga faktorer som påverkar vad som egentligen 

är mest effektivt för det enskilda projektet i fråga.  

8.3 Diskussion kring studiens etiska, samhälleliga och vetenskapliga 

påverkan 
Studiens anses inte ha eventuella etiska problem då studien enbart analyserat, hittat 

för- och nackdelar samt jämfört två existerande metoder för utveckling av system 

vilket inte innebär problem eller konflikter med etiken inom systemutveckling. 

De samhälleliga aspekterna av studien kan potentiellt vara av större nytta både inom 

informationssystemsutveckling men även inom andra fält där den modellbaserade 

utvecklingen kan verka som ett kvalitetssäkrande instrument. Med hjälp av ett 

kvalitetssäkrande instrument som modellbaserad kan vara anser författaren att det 

finns möjlighet att spara pengar samt undvika konflikter gentemot intressenter då 

spårbarheten kan påvisa vem som har uttryckt ett krav, önskan eller behov från start. 

Att på ett effektivt sätt kunna säkerställa en hög kvalitet av krav kan på sikt förhindra 

eller åtminstone minimera felen inom komplexa projekt samt förhindra att projekt går 

över tid eller avbryts vilket kan leda till stora kostnadsbesparingar. 

Studiens resultat har visat för- och nackdelar med att arbeta modell- respektive 

dokumentbaserat. Ur ett vetenskapligt perspektiv anser författaren att resultatet som 

studien påvisat är en rimlig utgångspunkt för framtida arbeten, som kan fokusera på 

delar ur min studie. Konkreta förslag på arbeten presenteras nedan. 

 

8.4 Förslag på framtida arbeten 
Studien har identifierat generella för- och nackdelar med modell respektive 

dokumentbaserad systemutveckling gentemot försvarsindustrin, studien har gett 

underlag och förslag på framtida arbeten och presenteras i korthet nedan.  

Det vore intressant att applicera båda metoderna på ett riktigt projekt med en relativt 

hög komplexitetsgrad och i det använda kravhanteringsverktyg för att se hur 

skillnaden ser ut mellan dessa verktyg och en modellbaserad utveckling.  

Andra arbeten bör även fokusera på den modellbaserade metoden för att utveckla 

standardiserade plugins för omvandling av modeller till textkrav och funktioner för att 

garantera spårbarhet i de verktyg som finns på marknaden.  

Att applicera den modellbaserade metoden på andra typer av projekt skulle även det 

vara intressant för att se om den här modellbaserade metoden kan användas i 

kravarbete vid andra typer av projekt än systemutveckling till exempel krav vid 

offentliga upphandlingar.  
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