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SAMMANFATTNING 
Mikael Svanberg skrev 2003 en doktorsavhandling där han beskriver en metod för att givet ett antal olika 

kandidatarkitekturer välja den som på bäst sätt uppfyller den blandning av kvalitativa krav som ställs på ett 

system. Denna rapport innehåller en fallstudie av Svanbergs metod applicerad på en webbapplikation beställd 

av GreenIT. Applikationen ska tillämpa en metod för mätning och relation av ansvarsfullt företagande med ett 

enkätformulär. Metoden bygger på principialkomponentsanalys (PCA) och är framtagen i ett examensarbete av 

Helen Josefsson 2009. 

Svanbergs metod, ”Architechture Evaluation and Selection Method”, appliceras på den beräkningstunga PCA-

modulen i applikationen i syfte att utvärdera metoden med avseende på vilken kvalitet resultatet har, hur 

kostnadseffektiv den är samt när den lämpar sig bäst att användas. 

Tre stycken kandidatarkitekturer, Layers, Pipes and Filters och Blackboard, och fyra stycken kvalitetsattribut, 

Effektivitet, Pålitlighet, Underhållbarhet och Säkerhet, väljs ut och används som indata i metoden som bygger 

på Analytisk Hierarkisk Process (AHP). 

Metoden visar att Layers tillhandahåller den bästa blandningen av dessa kvalitetsattribut med stor säkerhet. 

Svanbergs metod lämpar sig väl som beslutsstöd för arkitekturval med den mängd invariabler som använts. 

Men eftersom beräkningarna i jämförelserna som utförs i AHP växer kvadratiskt så bör denna process 

automatiseras för att vara kostnadseffektiv för större mer komplexa system. 
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1 INLEDNING 
Hur lyckat ett system blir styrs av dess förmåga att uppfylla de krav som ställs på kvalitativa attribut (Bosch, 

2000). Exempel på några sådana krav är driftkostnad, effektivitet, pålitlighet, prestanda och hur enkelt 

systemet blir att underhålla (IEEE, 2003) (Chung, 2000). Det är arkitekturen som i stor grad påverkar vilken 

potential systemet kommer att ha till att uppfylla olika kvalitativa krav (Svanberg, 2003).  

Detta examensarbete är en studie i hur ett systems arkitektur skall väljas på bästa sätt för att uppfylla de 

kvalitativa krav som ställs. 

1.1 BAKGRUND 

Mikael Svanberg skrev 2003 en doktorsavhandling där han beskriver en metod för att givet ett antal olika 

kandidatarkitekturer välja den som på bäst sätt uppfyller den blandning av kvalitativa krav som ställs på ett 

system. Denna metod kommer att appliceras och utvärderas vid utvecklingen av en webbapplikation åt 

företaget GreenIT. Applikationen som företaget beställt finns beskriven under avsnitt 0. 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med examensarbetet är använda och utvärdera Svanbergs metod som ger beslutsunderlag för att välja 

den systemarkitektur som på bästa sätt uppfyller de kvalitativa krav som ställs. Arbetet ska belysa hur 

ickefunktionella krav påverkar arkitekturval och arbetsprocessen i mjukvaruprojekt. Frågorna som ställts är 

vilken kvalitet resultatet från metoden har, hur kostnadseffektiv den är samt när den lämpar sig bäst att 

användas. Applikationen kommer att implementeras i den arkitektur som metoden föreslår för att möta de 

funktionella och ickefunktionella krav som ställs.  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Arbetet innefattar en fallstudie av ”Architecture Evaluation and Selection Method”, som är den metod Svanberg 

föreslår i sin avhandling. I utförandet av denna metod har jag begränsat mig till tre kandidatarkitekturer och 

fyra kvalitetsattribut som ska utvärderas. Det hade varit intressant att följa upp resultatet av metoden med att 

implementera alla tre fall och utvärdera hur väl de uppfyller de fyra olika kvalitetsattributen och att det 

verkligheten stämmer överens med den data som man i metoden använder som beslutsunderlag, men här ges 

det tyvärr inte tidsmässigt utrymme för detta. 

1.4 METOD 

Arbetet inleddes med litteraturstudier framförallt av Svanbergs doktorsavhandling, ”Supporting Software 

Architecture Evolution – Architecture Selection and Variability”, för att skapa en uppfattning av vilket arbete 

som måste genomföras i det inledande skedet i ett projekt för att kunna använda den beskrivna metoden.  

Arbetsgången fortsatte med kravidentifiering via metoder som ”use cases” och ”prototyping”. Resten av 

arbetsgången, förutom själva implementeringen, utvärdering och diskussion, följer Svanbergs metod som 

beskrivs i detalj i avsnitt 3. 

Parallellt med arbetsgången i projektet har den fallstudie som ligger i grund till denna rapport genomförts. 

Eftersom jag själv i hög grad varit involverad i utformningen av projektet och dess utgång så finns det även 

inslag av aktionsforskning. 

1.4.1 FALLSTUDIER  
En fallstudie omfattar ett eller ett fåtal fall som studeras detaljerat. Syftet med fallstudier kan vara att 

formulera hypoteser, utveckla teorier, pröva teorier eller för att illustrera. Fallstudier används ofta när man vill 

förstå ett fenomen och dess omvärld på djupet. (Gustavsson, 2004) 
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1.4.2 MIN DATAINSAMLINGSMETOD 
Datainsamlingen som genomförts är en fallstudie men med det specialfall att jag själv har haft en roll i 

projektet som fallstudien genomförts på där jag kunna påverka resultatet och min egen objektivitet kan 

ifrågasättas. Detta är något som belyses i diskussionen i avsnitt 7. 

1.5 DISKUSSION KRING KÄLLOR 

Jag har haft som utgångspunkt att bara använda vetenskapliga källor så som saklitteratur, 

undervisningslitteratur samt avhandlingar för att kunna redovisa en trovärdig teori. Målet att alltid ha solida 

grundantaganden till mina slutsatser har följt med genom hela arbetet. Information hämtad ur Svanbergs 

avhandling som inte är direkt knutet till hans föreslagna metod har validerats med andra källor.  

 

Tillförlitligheten av Helen Josefssons examensarbete (Josefsson, 2009) har jag inte tagit någon hänsyn till då det 

inte färgar resultatet i mina slutsatser utan endast påverkar riktigheten i den programvara jag levererat till 

GreenIT. I den relationen har jag endast agerat som en utvecklare som fått en beställning. 

1.6 STRUKTUR 

Rapporten inleds men tre brevskrivande avsnitt som ger läsaren den insikt och sakkännedom som krävs för att 

kunna följa utförandet och förstå den diskussion som förs samt de slutsatser som den leder till. I Figur 1 

illustreras rapportens huvudsakliga struktur. 

 

  

FIGUR 1: RAPPORTSTRUKTUR 

Förberedande avsnitt Utförande Avslutning 

Ickefunktionella krav 

Svanbergs metod 

GreenITs projekt 

Svanbergs metod 

Datainsamling 

Diskussion 

Slutsatser 
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2 ICKEFUNKTIONELLA KRAV 
Komplexiteten av ett mjukvarusystem bestäms dels av dess funktionalitet, och dels av de krav som ställs på 

driftkostnad, prestanda, pålitlighet, underhållbarhet, robusthet m.fl. De sistnämnda kraven kallas för icke-

funktionella krav eller kvalitetsattribut, och spelar stor roll under utvecklingen av ett system då de till stor grad 

påverkar val av arkitektur, algoritmer och datarepresentation. Förbiser man dessa krav under utvecklingen är 

det ofta väldigt dyrt att rätta till detta i ett sent skede. (Chung, 2000) 

 

Det finns ännu ingen formell definition för klassificering av kvalitetsattribut men det har skrivits en hel del i 

ämnet och Tabell 1 visar kvalitetsattribut som berör alla typer av mjukvarusystem. (Chung, 2000) 

Adresserat orosområde Användarangelägenhet Kvalitetsattribut 

Prestanda – Hur väl fungerar det? 

Hur väl utnyttjas resurser? Effektivitet 

Hur säkert är det? Integritet 

Hur väl kan man lita på det som 
utförs? 

Pålitlighet 

Hur väl fungerar det under 
ogynnsamma förhållanden? 

Överlevnadsmöjlighet 

Hur enkelt är det att använda? Användbarhet 

Design – Hur bra är designen? 

Hur väl uppfylls kraven? Korrekthet 

Hur lätt är det att utföra 
underhåll? 

Underhållbarhet 

Hur lätt är det att verifiera 
prestandan? 

Verifierbarhet 

Anpassning – Hur anpassningsbart 
är det? 

Hur enkelt är det att utöka eller 
uppgradera kapabiliteten eller 
prestandan? 

Expansionsmöjlighet 

Hur enkelt är det att utföra 
ändringar? 

Flexibilitet 

Hur enkelt är det att interoperera 
med andra system? 

Interopererbarhet 

Hur enkelt är det att överföra till 
andra system? 

Portabilitet 

Hur enkelt är det att omvandla för 
användning i en annan 
applikation? 

Återanvändbarhet 

TABELL 1: KVALITETSATTRIBUT (CHUNG, 2000) 

Det finns även andra kvalitetsattribut som bara berör vissa speciella typer av applikationer. Till exempel så vore 

precision ett viktigt attribut för en applikation som utför numerisk analys. (Chung, 2000)  

2.1 INSAMLING AV KVALITETSATTRIBUT 

Insamlingen av krav är väldigt viktigt när man utvecklar programvara, här krävs en rad olika tekniker för att ta 

reda på vad användare och kunder verkligen vill ha. Ibland är uppgiften att automatisera ett existerande 

manuellt system och då är det ganska enkelt att undersöka vad systemet redan gör. Men ofta måste man 

arbeta tillsammans med kund och användare för att förstå ett helt nytt problem. Det är sällan så enkelt som att 

bara fråga kunden om vad de vill ha. Kunder är inte alltid så bra på att beskriva vad de vill ha, och utvecklare är 

inte alltid så bra på att förstå någon annans affärsprocess. (Lawrence, 2006) 

Det är många fler än kunden som kan bidra till kravspecifikationen. Klienten som har beställt systemet, 

kunderna som kommer att köpa systemet, användare av det existerande systemet som kommer att börja 
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använda det nya systemet, områdesexperter som förstår det problem som systemet ska klara av m.fl. 

(Lawrence, 2006) 

Alla dessa intressenter har olika uppfattning om hur systemet skall fungera och ofta finns det konflikter mellan 

dessa uppfattningar. I Tabell 2 listas några vanligt förekommande missförstånd. (Lawrence, 2006) 

Hur utvecklare uppfattar användare Hur användare uppfattar utvecklare 

Användare vet inte vad de vill ha. Utvecklare förstår inte driftbehov. 

Användare kan inte beskriva vad de vill ha. Utvecklare kan inte översätta de behov vi beskrivit till 
ett lyckat system. 

Användare klarar inte av att tillhandahålla 
användbara krav. 

Utvecklare har orealistiska standarder för 
kravdefinitioner. 

Användare har för många behov som är politiskt 
motiverade. 

Utvecklare lägger för stor vikt vid teknikaliteter. 

Användare vill att allt ska vara klart igår. Utvecklare är alltid sena. 

Användare kan inte hålla sig till schema. Utvecklare kan inte anpassa sig till legitima 
förändringar av behov. 

Användare kan inte prioritera behov. Utvecklare är alltid över budget. 

Användare är ovilliga att kompromissa. Utvecklare säger alltid nej. 

Användare vägrar ta ansvar för systemet. Utvecklare försöker säga hur vi ska sköta våra jobb. 

Användare är inte engagerade i utvecklingsprojekt. Utvecklare vill ta upp användares tid och kraft, fast 
användaren har viktigare arbetsuppgifter. 

TABELL 2: HUR ANVÄNDARE OCH UTVECKLARE SER PÅ VARANDRA (LAWRENCE, 2006) 

Förutom att intervjua alla intressenter kan man även gå igenom dokumentation, så som dokumenterad 

arbetsgång vid manuella processer och användarmanualer till automatiserade system, observera existerande 

system (om något sådant existerar), agera användare, intervjua intressenter i grupp så de inspirerar varandra 

samt brainstorma tillsammans med gamla och nya potentiella användare. (Lawrence, 2006) 

Allt detta är väsentligt vid insamling av både funktionella krav och ickefunktionella krav. Nedan listas frågor 

som utvecklare bör ställa till sig själv och intressenter för att ta reda på de ickefunktionella kraven. (Lawrence, 

2006) 

 Prestanda 

 Finns det begränsningar på exekveringstid eller genomströmning? 

 Vilka effektivitetsmått kan användas för tillgångs användning och svarstider? 

 Hur mycket data kommer passera genom systemet? 

 Hur ofta kommer data sändas eller tas emot? 

Användbarhet och mänskliga faktorer 

 Vilken sorts träning kommer krävas för olika användartyper? 

 Hur lätt bör det vara för användare att lära sig systemet? 

 Hur svårt bör det vara för en användare att använda systemet på fel sätt? 

Säkerhet 

 Måste tillgång till systemet eller information kontrolleras? 

 Ska användares data vara isolerad från andra användares data? 

 Ska systemet vara isolerat från andra program och från operativsystemet? 

 Ska förebyggande åtgärder tas emot stöld och vandalism? 
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Pålitlighet och tillgänglighet 

 Måste systemet upptäcka och isolera fel? 

 Vad är det förväntade medeltiden mellan fallissemang? 

 Hur ofta behöver systemet säkerhetskopieras? 

 Måste säkerhetskopieringar sparas på skiljda fysiska platser? 

 Ska förebyggande åtgärder tas emot brand och vattenskador? 

Underhållbarhet 

 Kommer underhåll bara rätta till fel eller kommer det även inkludera förbättringar av systemet? 

 När och på vilket sätt kan systemet tänkas förändras i framtiden? 

 Hur enkelt bör det vara att utföra ändringar i systemet? 

 Hur enkelt bör det vara att flytta systemet från en plattform till en annan? 

Precision och noggrannhet 

 Hur exakta måste databeräkningar vara? 

 Med vilken precision måste beräkningar göras? 

Tid till leverans/kostnad 

 Finns det en förutbestämd tidsram för utvecklingen? 

 Finns det en gräns för hur mycket pengar som får läggas på utveckling, hårdvara och mjukvara? 

Det bör nämnas att det finns flera olika metoder för att identifiera kvalitetsattribut, t.ex. processorienterade 

ramverk, Dobson’s logical models of non-functional requirements, Kotonya & Sommerville’s view points based 

framework och Loucopulos & Karakostas comaparable approach. (Zou, 2006) 
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3 SVANBERGS METOD 
Om inget annat anges så är källan till detta avsnitt  (Svanberg, 2003). 

3.1 BAKGRUND 

Möjligheten att förbättra ett system med avseende på ett visst kvalitetsattribut genom olika trick under 

implementationen existerar men risken är stor att systemet blir skört och att andra kvalitetsattribut får lida. 

Därför är det önskvärt med en tidig utvärdering av systemets arkitektur. De metoder som existerar för detta 

lämnar ofta mycket att önska. Ett exempel är scenariobaserade utvärderingsmetoder som vanligtvis resulterar i 

en lista över viktiga punkter där arkitekturen är otillräcklig. Man får inget svar på frågan om ett kvalitetsattribut 

är tillräckligt uppfyllt, endast vad man kan göra för att förbättra det ytterligare. Dessa tillvägagångssätt kan leda 

till att tid och kraft läggs på att förbättra ett kvalitetsattribut som redan är uppfyllt. 

Matematiska modeller och simulationer kan vara svaret till detta problem, men de är tidskrävande att 

genomföra och kan bara appliceras på en liten del av alla möjliga kvalitetsattribut. Ett annat problem med 

denna metod är att fokus brukar läggas på ett attribut åt gången istället för den blandning av kvalitetsattribut 

som systemet kräver. 

De flesta metoder som existerar kan sammanfattas med att de ser till att man får ut det bästa av den arkitektur 

man har valt. Vad vi egentligen behöver är en metod som kan jämföra olika arkitekturer med varandra i ett 

tidigt skede, och därefter kan man gå vidare med arkitekturen med högst potential. Detta är målet med den 

metod som Mikael Svanberg arbetat fram tillsammans med sina kollegor. 

3.2 METODENS INNEHÅLL 

Denna metod utger sig inte för att vara den enda metod som bör användas vid design av mjukvaruarkitekturer, 

utan meningen är att den ska användas tillsammans med andra metoder som fokuserar på andra aspekter av 

mjukvaruutvecklingen, så som de funktionella kraven. Exempelvis RUP (Rational Unified Process) eller QASAR. 

Dessa metoder kan användas för att ta fram de arkitekturer som utgör kandidaterna i Svanbergs metod. 

Metoden tillåter alla deltagare att först skaffa sig en egen uppfattning för att senare fokusera på diskussion 

kring de områden där deltagare inte var eniga. 

3.3 AKRONYMER 

I Tabell 3 beskrivs de akronymer som används för att beskriva metoden. 

Akronym Beskrivning 

FQA Ramverk för kvalitetsattribut. En uppsättning vektorer där arkitekturer är rankade efter 
deras förmåga att uppfylla ett visst kvalitetsattribut. 

FAS Ramverk för arkitekturer. En uppsättning vektorer där stödet för olika kvalitetsattribut är 
rankade för varje arkitekturkandidat. 

Individuell FQA Samma innehåll som FQA men representerar en individuell persons åsikter. Alla 
individuella FQA kombineras till FQA. 

Individuell FAS Samma innehåll som FAS men representerar en individuell persons åsikter. Alla 
individuella FAS kombineras till FAS. 

FVC Ramverk för variansberäkning. En vektor som beskriver variansen mellan en uppsättning 
FQA vektorer. 

PQA Prioriterad lista över kvalitetsattribut. 

FQA’ Ett mellanresultat i processen att skapa FQAr. 

FQAr En förfinad variant av FQA där värden från FAS använts för att höja säkerheten. 
TABELL 3: AKRONYMER I ARCHITECTURE EVALUATION AND SELECTION METHOD 
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3.4 ARCHITECTURE EVALUATION AND SELECTION METHOD 

Metoden som kallas ”Architecture Evaluation and Selection Method” genomförs i sex olika steg som beskrivs 

nedan. 

3.4.1 STEG 1. IDENTIFIERA KANDIDATER 
Designarbetet börjar med att man skapar och beskriver olika arkitekturkandidater så att det är lätt att förstå 

vilka skillnader och likheter det finns mellan dem. Vidare så ska kvalitetsattributen identifieras, listas och 

beskrivas. Det som ska produceras i detta steg är alltså två listor, en som innehåller k stycken relevanta 

arkitekturkandidater och en som innehåller n stycken kvalitetsattribut. 

Det är önskvärt att alla kvalitetsattribut ligger på samma nivå så att de går att jämföra med varandra utan risk 

för att mer komplexa attribut totalt överskuggar enklare attribut. Liknande attribut kan med fördel grupperas 

ihop för att underlätta prioritering. 

3.4.2 STEG 2. SKAPA RAMVERK 
Grundidén men metoden är att det är möjligt att få insikt över hur bra en viss arkitektur klarar olika 

kvalitetsattribut. Detta antagande leder till att man kan ta reda på två olika saker: 

 En jämförelse av olika arkitekturer för ett specifikt kvalitetsattribut. 

 En jämförelse av olika kvalitetsattribut för en specifik arkitektur. 

För att lyckas med detta behövs en metod för att ranka arkitekturer respektive kvalitetsattribut. Den metod 

som används för detta är AHP (Analytiskt Hierarkisk Process). Syftet med AHP är att göra relativa bedömningar, 

dvs. relativt jämföra alla inblandade element. Skälet till att denna metod används är att det ofta är lättare att 

göra en jämförande förklaring än att generera ett absolut tal. Det är till exempel lättare att säga om en person 

är kortare, längre eller mycket längre än en annan person än det är att säga exakt hur lång en person är. 

Vi kan alltså få redan på hur mycket bättre ett alternativ är än ett annat. I detta steg används AHP för att ta 

fram FAS och FQA. 

3.4.2.1 ANALYTISKT HIERARKISK PROCESS 

Analytisk hierarkisk process genomför i fem steg. 

Steg 1. Först skapar man en n x n matris N, där n är antalet variabler som ska jämföras, till exempel 

kvalitetsattribut. Diagonalen i matrisen sätts till 1. Denna matris kallas jämförelsematrisen och nij  (då i är skiljt 

från j) visar hur viktig variabel i är relativt variabel j. 

Steg 2. Genomför parvis jämförelse av alla variabler i N. I Figur 2 visas skalan som används i jämförelserna. 

  

FIGUR 2: JÄMFÖRELSESKALA I AHP 

Vid varje jämförelse skall man bestämma vilken av de två variablerna man jämför som är viktigare och även hur 

mycket viktigare. Tolkningen av skalans värden ses i Tabell 4. 

  

9 7 5 3 1 3 5 7 9
i j
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Relativ vikt Definition 

1 Lika viktiga 

3 Lite mer viktig 

5 Mycket mer viktig 

7 Väldigt mycket mer viktig 

9 Extremt mycket mer viktig 

2,4,6,8 Mellanvärden 
TABELL 4: TOLKNING AV JÄMFÖRELSESKALA I AHP 

Om i har fått ett värde x mellan ett och nio i en jämförelse med j så får j värdet 1/x. 

Steg 3: Beräkna egenvektorn P för N. Denna vektor kallas prioritetsvektorn. 

Steg 4: Låt P1 till Pn vara procentvärden för hur viktig variablerna 1 till n är. 

Steg 5: Eftersom man i AHP utför fler jämförelser än nödvändigt så är det möjligt att beräkna konsistensen i 

rankningen. Man får alltså reda på hur konsistent man har varit i utförandet av jämförelserna. Detta är viktigt 

när man gör många jämförelser eftersom det medför en större risk för fel. Konsistensindex beräknas som CI = 

(λmax – n)/(n-1), där λmax är det största egenvärdet av N. 

För att få konsistensförhållande CR delar man konsistensindex CI med ett slumpat index RI för att ta hand om 

slumpmässighet och därmed normalisera CI. 

Ett förhållande på 0.10 eller mindre anses acceptabelt. (Saaty, 1980) 

3.4.2.2 DATAINSAMLING 

När man skapar ramverken börjar man med att varje deltagare skapar sin egen FAS och FQA som senare 

kombineras via medianvärdet av alla deltagare. Exempel på hur en FAS och FQA kan se ut, individuell eller 

syntetiserad, ses i Tabell 5 och Tabell 6. AC1-4 är våra arkitekturkandidater och QA1-4 är våra kvalitetsattribut. 

 AC 1 AC 2 AC 3 AC 4 Summa 

QA 1 FQA1,1 FQA1,2 FQA1,3 FQA1,4 1 

QA 2 FQA2,1 FQA2,2 FQA2,3 FQA2,4 1 

QA 3 FQA3,1 FQA3,2 FQA3,3 FQA3,4 1 

QA 4 FQA4,1 FQA4,2 FQA4,3 FQA4,4 1 
TABELL 5: FQA EXEMPEL 

 AC 1 AC 2 AC 3 AC 4 

QA 1 FAS1,1 FAS1,2 FAS1,3 FAS1,4 

QA 2 FAS2,1 FAS2,2 FAS2,3 FAS2,4 

QA 3 FAS3,1 FAS3,2 FAS3,3 FAS3,4 

QA 4 FAS4,1 FAS4,2 FAS4,3 FAS4,4 

Summa 1 1 1 1 
TABELL 6: FAS EXEMPEL 

När FQA radnormerats och FAS kolumnnormerats så att rad- respektive kolumnsumman är 1 får vi en 

procentuell beskrivning av stöd för olika kvalitetsattribut i FQA och stöd i olika arkitekturer i FAS. 

3.4.2.3 JUSTERA FQA 

Eftersom FQA och FAS är mått på samma sak men från olika perspektiv kan vi utnyttja detta för att höja 

kvalitén på ramverket och därmed säkerheten i det arkitekturval vi kommer att göra. Vi kan använda värdena i 

FAS för att justera FQA och vi kan även beräkna ett osäkerhetsmått. För att dessa beräkningar verkligen ska 
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höja kvalitén på ramverket måste FQA och FAS vara av samma kvalitet, detta kan vi försäkra oss om med hjälp 

av konsekvensförhållandet i AHP. 

Strategin som används är att beräkna k:st FQA´ vektoruppsättningar så att varje FQA´ är kompatibel med FAS 

och en rad i FQA.  

Mer formellt:𝑓ö𝑟 𝑘 = 1. . 𝑛, 𝐹𝑄𝐴´𝑖 ,𝑗 =  
𝐹𝑄𝐴𝑘 ,𝑗𝐹𝐴𝑆𝑖 ,𝑗

𝐹𝐴𝑆𝑘 ,𝑗
 

För varje rad i FQA får vi en rad i FQA´ som är kompatibel med FAS. För att sedan väga in FAS och FQA på ett 

jämt vis tar man medelvärdet av sina k:st FQA´(som härstammar från FAS) och k:st kopior av FQA. Vi har nu fått 

vår förfinade FQAr. 

3.4.2.4 VARIANSBERÄKNING 

Eftersom FQAr består av medelvärden kan man beräkna variansen på dessa och få en variansvektoruppsättning 

FVC. Denna kommer att användas senare i metoden för att bestämma säkerheten i arkitekturvalet. Variansen 

beräknas över alla FQA´ samt k:st kopior av FQA. 

3.4.3 STEG 3. PRIORITERA KVALITETSATTRIBUT 
Nu när vi har ett ramverk är nästa steg att prioritera kvalitetsattributen. Detta kan göras på några olika sätt, 

t.ex. subjektiv bedömning enskilt eller i grupp eller så kan man dela ut en bestämd mängd poäng mellan alla 

attribut. Det är dock ofta svårt att bedöma hur bra prioriteringen är. 

AHP adresserar detta problem eftersom den har stöd för konsekvensberäkningar, men det pris man får betala 

är att antalet jämförelser man måste göra växer väldigt snabbt eftersom man genomför parvis jämförelser 

mellan alla attribut. Detta kan å andrasidan kontrolleras genom att gruppera liknande attribut i kategorier och 

istället jämföra dessa. 

Hur man än väljer att göra detta så ska man komma fram till en PQA vektor (Prioriterad lista över 

kvalitetsattribut) som ska normaliseras så att summan av prioritetsvikten blir 1. 

3.4.4 STEG 4. FÖRESLÅ ARKITEKTUR KANDIDAT 
Med hjälp av vår vektoruppsättning FQAr och vektorn PQA har vi nu underlag för att kunna identifiera en 

lämplig arkitektur. Detta görs genom att maximera summan av produkterna mellan prioriteringsvikten av 

kvalitetsattributen och stödet för den i en viss arkitektur. Mer formellt: Välj arkitekturkandidat i så att 

 𝑃𝑄𝐴𝑗𝐹𝑄𝐴𝑟𝑗 ,𝑖
𝑘
𝑗=1  blir så stor som möjligt. 

3.4.5 STEG 5. BESTÄM OSÄKERHET 
Variansen för varje arkitektur kan beräknas med hjälp av PQA och FVC. Variansen för arkitekturkandidat i fås av 

 𝑃𝑄𝐴𝑗
2𝑘

𝑗=1 𝐹𝑉𝐶𝑗 ,𝑖 . 

Om osäkerheten är hög kan det betyda att man inte förstått arkitekturen eller kvalitetsattributen väl nog, och 

att grundligare undersökningar krävs innan man kan göra ett slutgiltigt val. 

3.4.6 STEG 6. GEMENSAMT BESLUT 

Metoden avslutas men en diskussion om den föreslagna arkitekturen, de övriga kandidaterna och 

kvalitetsattributen med de individuella FQA och FAS vektoruppsättningarna samt PQA som underlag. Meningen 

är att hitta skillnader i deltagarnas förståelse och tolkning av olika attribut och arkitekturer samt relationen 

mellan dessa. Skillnader här kan bero på att deltagarna kommer från olika utvecklingsenheter, har kontrakt 

med olika kunder, har olika erfarenheter eller olika tolkningar av arkitekturer och kvalitetsattribut. 
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Om dessa skillnader ventileras och tas hand om kan problem senare i utvecklingen undvikas. Antingen kommer 

man fram till att vidare undersökningar borde utföras innan projektet fortskrider, eller så får man en större 

övertygelse i den arkitektur som valts. 
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4 GREENITS PROJEKT 
Detta avsnitt beskriver vad kunden har beställt. 

4.1 AKRONYMER 

I Tabell 7 beskrivs de förkortningar och akronymer som används för att beskriva projektet. 

Akronym Beskrivning 

AJAX 
 

Asynchronous JavaScript and XML, Används för att hämta data från serversidor utan att uppdatera 
webbläsaren. 

Apache En webbserver. 

CR, CSR Corporate Responsibility, Corporate Social Responsibility 

CSV Filtyp Comma-Seperated Values, textfil med kommaseparerade värden. 

GRI Global Reporting Initiative 

MySQL En SQL-databasimplementation. 

PCA Principialkomponentsanalys 

PDF Filtyp Portable Document Format. 

PHP Hypertext Preprocessor, Serverside programmeringsspråk 
 

TABELL 7: AKRONYMER OCH FÖRKORTNINGAR SOM ANVÄNDS I BESKRIVNINGEN AV PROJEKTET 

4.2 GENERELL BESKRIVNING  

Produkten som ska utvecklas är en webbapplikation som ska tillämpa en metod för mätning och relation av 

ansvarsfullt företagande med ett enkätformulär. Metoden bygger på principialkomponentsanalys och är 

framtagen i ett examensarbete av Helen Josefsson 2009. 

Inom näringslivet används termen CSR för att beskriva arbete med hållbar utveckling. Uttrycket kan översättas 

med företagens samhällsansvar. EU:s definition av CSR är ”ett begrepp som innebär att företaget på frivillig 

grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin relation till intressenterna – utöver 

vad lagen kräver”. (Josefsson, 2009) 

Företag ska bjudas in att dela ta i en enkätundersökning som är indata till principialkomponentsanalys med 

syfte att ge företaget ett index som visar hur väl de står sig mot andra företag som genomför enkäten. De 

erbjuds även en vy över hur de står sig mot företag inom den egna branschen, samt en vy hur det står sig inom 

de olika områdena som ingår i CSR. Detta kan vara känslig information för företaget och användarhanteringen 

måste vara mycket säker.  

4.3 KRAVINSAMLING 

I detta avsnitt listas de krav, både funktionella och ickefunktionella, som jag samlat in via intervjuer, prototyper 

och användarfall. Jag har även tillsammans med anställda på GreenIT utvärderat andra webbaserade enkäter. 

Vissa krav är direkt tagna ur den projektbeskrivning som tillhandahölls och vissa är givna från 

designrestriktioner. 

4.3.1 DESIGNRESTRIKTIONER  
Här beskrivs krav på fysik omgivning, gränssnitt och användare. 

4.3.1.1 FYSISK OMGIVNING 

Användargränssnittet till systemet ska vara webbaserat och utvecklingen kommer ske mot en Apache 2.8.x 

server med PHP 5.2.x och MySQL 5. 
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4.3.1.2 ANVÄNDARBESKRIVNING  

Användarna av produkten kommer vara dels en systemadministratör som använder systemet för att visa 

sorterade listor över företag och deras resultat, exportera kontaktdata samt kontrollera loggpunkter. Denna 

person har goda datakunskaper och kommer vara helt införstådd med systemets funktioner.  

Den andra sortens användare är anställd på ett medelstort svenskt företag och har förmodligen en ganska högt 

uppsatt position på detta företag. Denna användare kommer utföra enkätundersökningen en eller flera gånger, 

utvärdera resultatet och exportera det. Användaren kan ha mycket varierande datakunskaper och kommer inte 

vara införstådd med systemets funktioner till fullo.  

4.3.1.3 ANVÄNDARGRÄNSSNITT  

1. Enkäten ska göras i form av en wizard. 

2. Systemet ska vara en webbapplikation. 

4.3.1.4 MJUKVARUGRÄNSSNITT 

3. Datalagring ska ske i MySQL databas. 

4.3.1.5 KOMMUNIKATIONSGRÄNSSNITT 

4. Systemet ska kommunicera med komponent för PCA-beräkningar. 

4.3.2 FUNKTIONELLA KRAV 
Detta är krav på systemets funktionalitet. 

4.3.2.1 PCA-BERÄKNINGAR  

5. Impelementation av komponent för PCA-algoritm beskriven av Helen Josefsson. 

6. Komponenten ska kunna beräkna delindex. 

7. Komponenten ska kunna beräkna branschindex. 

8. Komponenten ska kunna beräkna totalindex. 

9. Komponenten ska kunna beräkna företagsindex. 

4.3.2.2 DATALAGRING 

10. Alla index ska lagras på ett sätt som gör att det går att följa dess utveckling i tiden. 

4.3.2.3 ENKÄTUTFÖRANDE  

11. Det ska gå att lägga till frågor i enkäten utifrån GRI. 

12. Det ska gå att ändra frågor i enkäten utifrån GRI. 

13. Vid förändring i enkäten ska insamlad data behålla sin relevans. 

4.3.2.4 ANVÄNDARHANTERING 

14. Användare måste godkännas av administratör för att få tillgång till systemet. 

15. Registrering ska inbegripa branschangivelse, storleksmått och kontaktinformation. 

4.3.2.5 RESULTATPRESENTATION 

16. Resultatvyn ska visa företagets index och hur det relaterar till totalindex och branschindex. 

17. Resultatvyn ska visa företagets delindex och hur dessa relaterar till totaldelindex och branschdelindex. 

18. Resultatvyn ska visa utveckling över tiden mot alla index. 

19. Resultatvyn ska kunna exporteras till PDF format. 

20. PDF ska kunna skickas via e-post. 

21. Vid alla resultatvisningar ska de framgå på hur stort underlag det beräknats. 
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4.3.2.6 APPLIKATIONSLOGG 

22. Systemet ska ha stöd för insättning av loggpunkter. Administratörer skall t.ex. kunna se när användare 

loggat in. 

4.3.2.7 ADMINISTRATION 

23. Systemet ska ha ett administrationsgränssnitt. 

24. Administratören ska kunna lista företag utifrån valbara kriterier som företagsingex, delindex, 

branschindex, geografi, omsättning, anställda eller en kombination av dessa med urvalsvärden. 

25. Listorna ska kunna exporteras till CSV-fil tillsammans med kontaktinformation. 

26. Administratören ska kunna lägga till nya frågor i enkäten. 

27. Administratören ska kunna ändra på befintliga frågor och svar. 

28. Administratören ska kunna granska applikationsloggen. 

29. Administratören ska kunna sätta loggpunkter i systemet. 

4.3.3 KVALITETSKRAV 
Detta är systemets ickefunktionella krav. De har tagits fram med hjälp av de frågor som listas i avsnitt 2.1. 

4.3.3.1 PRESTANDA 

30. PCA beräkningar samt grafgenerering bör tillsammans inte ta längre än 10 sekunder. 

4.3.3.2 ANVÄNDBARHET 

31. Listor ska uppdateras med AJAX för responsivitet i användargränssnittet. 

4.3.3.3 SÄKERHET 

32. Användarinformationen ska sparas på ett säkert sätt. 

33. Användare får inte komma åt information om andra användare. 

4.3.3.4 PÅLITLIGHET OCH TILLGÄNGLIGHET 

34. Systemet ska upptäcka avbrott. 

4.3.3.5 UNDERHÅLLBARHET 

35. Underhåll kommer rätta fel och lägga till funktionalitet. 
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5 UTFÖRANDE 
Detta avsnitt visar hur jag applicerar metoden som beskrivs i avsnitt 3 på det projekt som GreenIT 

tillhandahållit (avsnitt 0). Eftersom systemet skall fungera som en webbapplikation finns det egentligen bara en 

systemarkitektur som är relevant, en tre-lager arkitektur som Modell-View-Controller. Metoden kommer 

istället appliceras på den beräkningstunga PCA-modulen. Där är arkitektur inte given av designrestriktioner. 

Den övergripande arkitekturen kommer alltså följa standarder för webbapplikationer och ha gränssnitt till en 

beräkningsmodul (se Figur 3). 

 

FIGUR 3: SYSTEMARKITEKTUR 

5.1 DELTAGARE 

Eftersom Svanbergs metod är en gruppaktivitet har en panel bestående av tre stycken femteårsstudenter på 

Datateknikprogrammet vid Linköpings Tekniska Högskola medverkat i de moment som metoden kräver. Dessa 

personer har goda kunskaper i programutvecklingsmetodik, designmönster, datasäkerhet och samtliga har 

även erfarenhet från utvecklingsprojekt i arbetslivet. De har dock inte haft någon kundkontakt utan har bara 

haft mina beskrivningar och den kravspecifikation jag tagit fram som underlag. 

5.2 STEG 1. IDENTIFIERA KANDIDATER 

I detta steg, som beskrivs i avsnitt 3.4.1, ska en lista men arkitekturkandidater och en lista med kvalitetsattribut 

tas fram. Jag har valt att fokusera på de olika arkitekturmönster som beskrivs i ”Pattern-Oriented Software 

Architecture, Buschmann” som lämpliga för att dela upp och strukturera ett system. Av de åtta mönster som 

beskrivs så kunde fem uteslutas på grund av det inte lämpar sig till den typ av program som PCA-modulen 

kommer utgöra. Dessa var Broker, som är ett mönster som används i distribuerade system, Model-View-

Controller och Presentation-Abstraction-Control, som används för interaktiva system, Microkernel och 

Reflection, som används till system som ska klara av förändringar av sin omgivning, t.ex. hårdvara, OS m.m. 

(Buschmann, 1997). Kvar blev de två vanligt förekommande mönster, Layers och Pipes-and-Filters, samt ett lite 

mer udda mönster, Blackboard.  

Nedan beskrivs de tre mönster som utgör kandidatarkitekturer. 

5.2.1 LAYERS 
Med Layers strukturerar man applikationen så att grupper av uppgifter läggs i lager på varandra, varje lager får 

ett specificerat gränssnitt till lagret under och tillhandahåller till gränssnitt till lagret ovan. På detta sätt skapar 

man ett antal abstraktionsnivåer (Figur 4). (Buschmann, 1997) 

Vy 

Kontroller 

Modell 

Databas 

 

PCA 
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5.2.1.1 FÖRDELAR 

Återanvändning av lager kan dra ned på utvecklingstid, kostnad och antal fel. 

Standardiserade gränssnitt tillåter att olika implementationer av samma komponent kan användas 

omväxlande. 

Beroenden stängs in inom varje lager, så ändringar i till exempel hårdvara påverkar bara ett lager, byte av OS 

ett annat, och så vidare. (Buschmann, 1997) 

5.2.1.2 NACKDELAR 

Om funktionaliteten av ett lager ändras kan detta i värsta fall påverka alla andra lager. 

Lagerarkitekturer har oftast lägre effektivitet än lösningar med mindre abstraktion. Om en högnivåfunktion har 

ett starkt beroende av en lågnivåfunktion så måste all data passera igenom alla lager som skiljer dem från 

varandra, och därmed kanske data transformeras många gånger fler än vad som är nödvändigt. Samma gäller 

data eller felmeddelanden som returneras av ett lågnivålager. 

Om en funktionalitet i ett lågt lager utför onödigt mycket arbete för en enkel högnivå funktion för att även 

klara av en mer avancerad funktionalitet kommer detta påverka prestandan negativt. 

Det kan vara svårt att bestämma hur många lager som passar för systemet i fråga. För få och arkitekturens 

potential till återanvändning och omväxling utnyttjas inte till fullo, men för många och systemet blir onödigt 

komplext och massa onödig ”overhead” läggs till i gränssnitten mellan alla lager. (Buschmann, 1997) 

5.2.2 PIPES AND FILTERS 
Pipes and Filters strukturerar systemet för att behandla en ström av data, varje behandlingssteg innesluts av ett 

filter. Data behandlas, förfinas och transformeras stegvis för att tillslut producera utdata i det sista filtret. 

Vanligtvis ligger filtren i en loop och tar data från föregående filter och skickar det vidare till efterliggande filter 

(Figur 5). Pipes är kopplingarna mellan filtren, dessa ser till att filtren är synkroniserade, vanligtvis med en FIFO 

(First-in-first-out) buffert. (Buschmann, 1997) 

 

Source Filter Pipe Filter Pipe Pipe Sink 

 

Komponent 2.1 Komponent 2.2 Lager 2 

 

Komponent 1.1 Komponent 1.2 Lager 1 

 

Komponent 3.1 Komponent 3.2 Lager 3 

FIGUR 4: LAYERS 

FIGUR 5: PIPES AND FILERS 
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Aktiva filter hämtar data från föregående filter medan passiva filter väntar tills föregående filter skickar data 

vidare. (Buschmann, 1997) 

5.2.2.1 FÖRDELAR 

Filter har enkla gränssnitt som gör att de enkelt kan bytas ut och arrangeras i annan ordning, det är även 

tämligen enkelt att introducera nya filter. Allt detta gör Pipes and Filters till ett väldigt flexibel 

arkitekturmönster. 

Stöd för omarrangering leder till att filter enkelt kan återanvändas. 

De ovanstående fördelarna tillåter en att enkelt att med hjälp av existerande filter skapa ett system som sedan 

kan förbättras inkrementellt. 

Aktiva filter kan startas parallellt i multiprocessorsystem eller i distribuerade system och därmed utföra dess 

funktionalitet parallellt. (Buschmann, 1997) 

5.2.2.2 NACKDELAR 

Om olika processeringssteg måste dela en stor mängd global data blir Pipes and Filters ineffektivt och dess fulla 

potential kan inte utnyttjas. 

Fördelarna med parallelisering kan vara små då arbetet för att skicka data mellan filter kan vara relativt stort i 

jämförelse med arbetet ett filter utför. Detta blir extra tydligt när filtren är små och snabba och pipelinen 

använder en nätverksuppkoppling. Vissa filter måste vänta tills den fått all data från föregående filter innan den 

kan påbörja sin funktionalitet, antingen på grund av funktionalitetens natur (t.ex. sortering) eller att filtret är 

dåligt implementerat. 

Om man använder en och samma datatyp för alla filter för att få högsta möjliga flexibilitet så skapar detta 

mycket overhead, enkla filter kommer då spendera den större delen av sin tid att tolka data. 

Stöd för felhantering är Pipes and Filters största nackdel. Eftersom det inte finns något stöd för globalt tillstånd 

är det svårt att implementera felhantering och ofta får man med Pipes and Filters nöja sig mig felupptäckning, 

UNIX gör detta genom en speciell utkanal för felmeddelanden, stderr. Om en tänkt pipeline ska användas i ett 

säkerthetskritiskt system så bör man överväga ett annat arkitekturmönster. (Buschmann, 1997) 

5.2.3 BLACKBOARD 
Detta mönster används ofta när man inte kan se någon lämplig lösning till hur datatransformationen man är 

ute efter skall genomföras. Detta problem uppstår ofta när man efter att ha delat upp sitt system i så små 

subsystem som möjligt men fortfarande har subsystem som sträcker sig över flera olika expertisområden. 

Idén med Blackboard-arkitekturen är att ett antal oberoende program tillsammans arbetar på delad data, varje 

program är en lösning till ett subproblem. Dessa program ska vara oberoende av varandra, dvs. det ska inte 

anropa varandra eller bry sig om i vilken ordning de körs. Istället är det en central kontrollkomponent som 

håller koll på systemets tillstånd och koordinerar de separata programmen. Detta möjliggör att man kan 

koordinera programmen på många olika sätt för att få olika lösningar. Kontrollkomponenten undersöker dessa 

lösningar och väljer den med högst potential. Det är också därför namnet Blackboard valdes, för att 

problemlösningen liknar den där ett antal experter tillsammans sitter vid en krittavla, eller numer vanligare en 

whiteboard, för att lösa problem. I verkligheten väljer en person själv när den vill gå fram till tavlan och ändra, 

ta bort eller lägga till information, i mönstret som beskrivs är det kontrollkomponenten som bestämmer vilket 

program som ska få köras om fler än ett program kan utföra ändringar i det tillstånd som råder. (Buschmann, 

1997) 
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5.2.3.1 FÖRDELAR 

Mönstret tillåter en att fritt experimentera med olika algoritmer till möjliga lösningar. 

Eftersom man separerar funktionalitet i olika program blir systemet lätta att underhålla och utföra ändringar i. 

Detta tillför även stöd för återanvändning. (Buschmann, 1997) 

5.2.3.2 NACKDELAR 

Det kan vara svårt att göra testfall och utföra dessa i en Blackboard arkitektur eftersom sådana system inte 

följer någon deterministisk algoritm, vidare är felaktiga lösningar en del av processen i Blackboardmönstret. 

Man kan inte garantera att man kommer att hitta en bra lösning till sitt problem med detta mönster. 

Det är svårt att bestämma en bra kontrollstrategi på något enkelt vis, ofta krävs ett mer experimentellt 

tillvägagångssätt. 

Blackboardsystem lider ofta av låg effektivitet eftersom det tillkommer mycket overhead på grund av att 

kontrollkomponenten ofta får avvisa felaktiga lösningar. 

Det tar ofta lång tid att utveckla system med denna arkitektur eftersom det är mycket ”trial-and-error” under 

utvecklingen. Detta resulterar i en hög utvecklingskostnad. 

Blackboardmönstret bör endast användas när inget annat mönster går att använda och ett experimentellt 

tillvägagångssätt är nödvändigt, om man med den erfarenhet man får från experimenten hittar ett bättre 

mönster så bör detta användas istället.  (Buschmann, 1997) 

5.2.4 KVALITETSATTRIBUT 
De kvalitetsattribut som antas ha störst påverkan på valet av arkitektur är effektivitet, pålitlighet, 

underhållbarhet och säkerhet. Effektiviteten är viktig då systemet kan bli väldigt beräkningstungt efter många 

observationer. Pålitligheten måste vara hög då systemet kommer köras på en extern server och kraschar är 

därför inte acceptabelt. Underhållbarhet är även det viktigt då kunden uttryckt att det kan hända att behoven 

förändras efter tjänsten tagits i bruk. Kunden har även tryckt på att säkerheten måste vara hög då det är känslig 

data som behandlas. 

5.3 STEG 2. SKAPA RAMVERK 

Nästa steg är att skapa FAS och FQA med hjälp av AHP som beskrevs i avsnitt 3.4.2.1. För varje kvalitetsattribut 

ska en vektor som jämför stödet för detta attribut hos de olika kandidatarkitekturerna tas fram. Dessutom ska, 

för varje kandidatarkitektur, en vektor som jämför hur bra denna arkitektur klarar av de olika 

kvalitetsattributen tas fram. Jag har använt fyra stycken individuella FAS och FQA för att skapa ramverket. Varje 

deltagare har fått ta del av material om Svanbergs metod, de olika kandidatarkitekturerna samt de 

kvalitetsattribut som kommer att innefattas av metoden. 
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5.3.1 DATA INSAMLING 
För att få fram FQA så genomförs AHP för varje kvalitetsattribut. Som exempel visas i Figur 6 resultatet från en 

individuell jämförelse mellan alla kandidatarkitekturer parvis med avseende på hur väl de klarar av effektivitet. 

Framtagandet av FAS är analogt med det för FQA med den skillnaden att det för varje kandidatarkitektur 

genomförs parvisa jämförelser av stödet för de olika kvalitetsattributen. I Figur 7 ses resultatet från en 

individuell jämförelse mellan stödet för alla kvalitetsattributen hos kandidatarkitekturen Layers. Skalan som 

används ses i Figur 2. Alla individuella jämförelser kan ses i Appendix A: Enkätsvar. 

 

 

 

 

Efter att dessa jämförelser är utförda så överförs de till matrisform enligt Steg 2 i 3.4.2.1 Analytiskt Hierarkisk 

Process. En sådan matris för jämförelserna i Figur 6 ses i Tabell 8, övriga jämförelsematriser finns i Appendix B: 

N-matriser. 

N Layers Pipes and Filters Blackboard 

Layers 1 0,33 6 

Pipes and Filters 3 1 7 

Blackboard 0,17 0,14 1 
TABELL 8: AHP MATRIS FÖR FIGUR 6. 

Eftersom AHP genomför fler jämförelser än nödvändigt tas ett konsekvensförhållande fram för att verifiera 

kvaliteten på insamlad data. Det visade sig att 60% av data från enkätgenomförandet hade ett 

konsekvensförhållande under målvärdet 0.1. Medelvärdet för konsekvensförhållandena av all data från de 

individuella jämförelserna blev här 0.13. 

Data från enkätgenomförandet används för att med hjälp av AHP ta fram individuella FQA och FAS, ses i 

Appendix C: Individuella FQA och FAS. Alla dessa kombineras sedan via medianvärden och rad- respektive 

kolumnnormalisering till FQA och FAS (Tabell 9 och Tabell 10). 

FQA Layers Pipes and Filters Blackboard Summa 

Layers 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Layers 

Effektivitet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Säkerhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Effektivitet 

Effektivitet 

Säkerhet 

Säkerhet 

FIGUR 6: PARVIS JÄMFÖRELSER AV STÖD FÖR EFFEKTIVITET 

FIGUR 7: PARVIS JÄMFÖRELSER STÖD HOS LAYERS 
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Effektivitet 0,239773609 0,595085 0,165141283 1 

Pålitlighet 0,470758675 0,291653 0,23758825 1 

Underhållbarhet 0,540333149 0,375258 0,084409266 1 

Säkerhet 0,647426921 0,257121 0,095452367 1 

TABELL 9: FQA 

FAS Layers Pipes and Filters Blackboard 

Effektivitet 0,098922272 0,192146 0,226709512 

Pålitlighet 0,316238785 0,168471 0,3087297 

Underhållbarhet 0,388285186 0,474493 0,261413162 

Säkerhet 0,196553758 0,16489 0,203147626 

Summa 1 1 1 

TABELL 10: FAS 

5.3.2 JUSTERING FQA 
Nästa steg är att använda informationen i FAS för att förbättra kvalitén på FQA enligt avsnitt 3.4.2.3. Detta görs 

på alla de individuella FQA och FAS vilket resulterar i fyra FQA´ som med medelvärden kombineras den 

förfinade FQAr som ses i Tabell 11. 

FQAr Layers Pipes and Filters Blackboard Summa 

Effektivitet 0,2810578 0,53899 0,179952 1 

Pålitlighet 0,529116 0,272788 0,198096 1 

Underhållbarhet 0,5027232 0,41249 0,084786 1 

Säkerhet 0,5797295 0,300243 0,120027 1 

TABELL 11: FQAR 

5.3.3  VARIANSBERÄKNING 
Variansen mellan de fyra FQA´ och FQA resulterar i FVC (Tabell 12) som används senare i metoden för att 

bestämma säkerheten i det val som görs. 

FVC Layers Pipes and Filters Blackboard 

Effektivitet 0,006894 0,006894 0,006894 

Pålitlighet 0,040512 0,040512 0,040512 

Underhållbarhet 0,0208768 0,020877 0,020877 

Säkerhet 0,0275689 0,027569 0,027569 

TABELL 12: FVC 

Storleksordningen på dessa värden kan jämföras med värdena i Tabell 11. Variansen varierar en hel del men 

som synes är den oftast mycket låg. 

5.4 STEG 3. PRIORITERA KVALITETSATTRIBUT 

I enkäten ingick även parvisa jämförelser mellan alla kvalitetsattribut i syfte att prioritera dess signifikans i PCA-

modulen. Enkätsvaren används som indata till ännu en omgång AHP som här resulterar i vektorn PQA (Tabell 

13). Framställningen är analog med den för FQA och FAS. Enkätsvaren och dess N-matriser ses i Appendix A: 

Enkätsvar respektive Appendix B: N-matriser. 
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Effektivitet 0,166672 

Pålitlighet 0,283314 

Underhållbarhet 0,251358 

Säkerhet 0,298656 

Summa 1 
TABELL 13: PQA 

5.5 STEG 4. FÖRESLÅ ARKITEKTURKANDIDAT 

Nu har vi vår FQAr och PQA och kan med hjälp av dem föreslå en arkitektur för PCA-modulen. I enlighet med 

avsnitt 3.4.4 så ska kandidatarkitektur i så att  𝑃𝑄𝐴𝑗𝐹𝑄𝐴𝑟𝑗 ,𝑖
𝑘
𝑗=1  är så stor som möjligt. För Layers, vilken 

representeras av i=1 får vi 𝑃𝑄𝐴1𝐹𝑄𝐴𝑟1,1 + 𝑃𝑄𝐴2𝐹𝑄𝐴𝑟2,1 + 𝑃𝑄𝐴3𝐹𝑄𝐴𝑟3,1 + 𝑃𝑄𝐴4𝐹𝑄𝐴𝑟4,1 = 0,496253517. 

På samma sätt fås värdet 0,360471478 för Pipes and Filter och 0,143275005 för Blackboard. Figur 8 visar ett 

diagram över dessa summor. 

 

FIGUR 8: STÖD OCH VARIANS 

Den kandidatarkitektur som bör föreslås är alltså Layers. 

5.6 STEG 5. BESTÄM OSÄKERHET 

För att ta reda på om vi kan vara säkra på vårt val i förra steget så använder vi variansen i FVC tillsammans med 

PQA och kännedom om varians propagering för att beräkna säkerheten  𝑃𝑄𝐴𝑗
2𝐹𝑉𝐶𝑗 ,𝑖

𝑘
𝑗=1  för alla 

kandidatarkitekturer i. Resultaten får detta ses i Tabell 14, och i Figur 8 ser man att osäkerheten är relativt liten 

i jämförelse mot säkerheten i beslutet. 

Layers Pipes and Filter Blackboard 

0,0072213 0,007221 0,007221 

TABELL 14: OSÄKERHET I ARKITEKTURVAL 

5.7 STEG 6. GEMENSAMT BESLUT 

Genom att undersöka alla individuella FQA kan de punkter där deltagarna var oense hittas och diskuteras 

igenom. När vi tittar på dessa i Appendix C: Individuella FQA och FAS så ser man att deltagarna inte ger något 

entydigt svar, ofta är det en av deltagarna som svarat tvärtemot hela gruppen. När detta togs upp för 
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Layers Pipes and Filters Blackboard
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diskussion så kom det fram att deltagarna hade varierande förståelse för hur de parvisa jämförelserna skulle 

genomföras. Detta diskuteras vidare i avsnitt 7.3.1. Som värdena visar är det framförallt en deltagare som 

oftast avviker men samtliga deltagare ombads att göra om enkäten efter diskussionen och den nya data som 

samlades in gav ännu större säkerhet i valet av Layers. Deltagarna var nu nästan hela enliga i sina bedömningar 

och marginalen mellan Layers och Pipes and Filters ökade något. 
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6 IMPLEMENTERING AV FÖRESLAGEN ARKITEKTUR 
Utvecklingen av systemet åt GreenIT påbörjades i ramverket CakePHP med enkäten och 

administrationsgränssnittet, för att senare utökas med PCA-modulen implementerad i föreslagen arkitektur i C. 

Systemet i helhet lämnade aldrig prototypstadiet men här följer en redogörelse över systemet med PCA-

modulen i Layers för den intresserade. . All funktionalitet i webbapplikationen hann inte implementeras inom 

tidsramen för detta arbete.  

6.1 FLÖDE OCH RELATIONER 

CakePHP är ett så kallat Rapid Development Framework och kan utifrån namnkonvensioner och 

databasbeskrivningar generera modeller (databaslager), controllers(kopplingar mellan vy och logik) samt 

exempelvyer (Anderson, 2009). I Figur 9 ses ett utdrag av databasbeskrivningen, det är den del som även PCA-

modulen jobbar mot. Utifrån en textrepresentation av detta ER-diagram skapades modeller, controllers och 

vyer för företag, branscher, observationer, observationsdata, variabler samt index. Dessa har sedan 

kompletterats efter behov för att uppfylla de funktionella krav som ställs i systemet i avsnitt 4.  

 

FIGUR 9: UTDRAG UR ER-DIAGRAM 

Programflödet går till så att modellen för observationer efter en slutförd enkät lägger till en ny observation 

med tillhörande värden från enkäten för att sedan anropa PCA-modulen som är skriven som en fristående C-

applikation. Den hämtar då all data och utför principialkomponentsanalysen och uppdaterar alla index, 

avslutningsvis så returnerar modulen eventuella felkoder till den anropande modellen. Om PCA-modulen 

returnerar utan felmeddelanden så kan index hämtas ut databasen och representeras i olika vyer, t.ex. tabeller 

och grafer. Vid varje slutförd enkät uppdateras alltså alla företags index och totalindex, branschindex samt 

delindex förfinas, vilket tillåter företagen att följa sin utveckling i tiden. 
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6.2 PCA-MODULEN 

I Figur 10 ses den tre-lager-struktur som använts i PCA-modulen, de olika lagren är ett databaslager, ett 

mellanlager med beräkningsfunktioner och Gnu Scientific Library (GSL) som är en samling matematik- och 

statistikfunktioner som inte finns i standardbiblioteket i C, och tillsist ett koordinationslager, här finns 

modulens ingångs- och returpunkt samt en loop som går igenom de olika stegen i principialkomponentsanalys. 

 

 

Gränssnitten mellan lagren består av en array där första elementet är namnet på den funktion i lagret som 

anropas och det andra elementet är en array med parametrar. Det lager som tar emot ett anrop använder en 

switch/case-sats på funktionsnamnet för att dirigera anropet. 

Tyvärr har inga test genomförts för att undersöka huruvida PCA-modulen uppfyller de ickefunktionella krav 

som ställts på den, utan endast de funktionella kraven har validerats. Anledningen till detta är att applikationen 

inte färdigställts till fullo inom tidsramen för detta arbete, och har därför inte kunnat testas i skarpt läge med 

det datamängd och det genomflöde som det medför. 

  

 

myHelpers GSL lib beräkningslager 

 

entryPoint PCAloop koordinationslager 

 

myDB MySQL lib databaslager 

FIGUR 10: PCA-MODULEN I LAGER 
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7 SLUTSATS OCH DISKUSSION 
Här diskuteras resultatet som Svanbergs metod gav samt hur arbetsgången var och vilka frågor som väcktes 

under metodens gång. Diskussionen leder fram till en ansats att besvara frågorna som ställdes i början av 

arbetet, dvs. vilken kvalitet resultatet har, hur kostnadseffektiv metoden är samt hur väl den lämpar sig att 

användas i projekt liknande det som beställts av GreenIT. 

7.1 KANDIDATARKITEKTURERNA 

Det är väldigt ambitiöst att försöka ta fram tre olika arkitekturer till vilket system som helst och jag har istället 

använt mig av tre färdiga arkitekturmönster i metoden. Deltagarna har dock haft problem med att försöka 

realisera PCA-modulen i dessa mönster och förstå vilka skillnader resultaten av detta kan föra med sig. Det 

hade med facit i hand varit önskvärt att för varje arkitekturmönster gå vidare och föreslå en mer specifik 

arkitektur för PCA-modulen och den funktionalitet som den innefattar. Detta borde tillföra större förståelse för 

stödet av de olika kvalitetsattributen.  

7.2 KVALITETSATTRIBUTEN 

Att ta fram ickefunktionella krav till ett system är en svår process och för mig gav de flitigast använda 

metoderna med användarfall och prototyper mestadels krav på användbarhet vilka inte påverkar PCA-modulen 

på något sätt. Kvalitetsattributen lider därför av att vara för generella och deras mätbarhet kan ifrågasättas. 

Däremot så matchar abstraktionen av kvalitetsattributen och kandidatarkitekturerna varandra väl.  

7.3 SVAGHETER MED SVANBERGS METOD 

Metoden kräver en hel del beräkning, även för den ganska lilla datamängd som har använts i detta projekt. För 

att över huvudtaget kunna använda denna metod i större projekt men stora mängder kvalitetsattribut så bör 

metoden automatiseras. 

Det finns inga riktlinjer som säger när osäkerheten är på en godtagbar nivå eller ej. Förslaget av Layers som 

arkitektur för PCA-modulen visade sig ha en osäkerhet på 0,0072213. Det enda som kan referera detta till är 

värden i storleksordningen 0.1 – 0.5 som Svanberg kallar låga i en användarstudie av metoden i avhandlingen. 

Detta höjer definitivt förtroendet i att Layers var ett bra val men en striktare riktlinje hade varit önskvärt.  

7.3.1 SVAGHETER I AHP 
Trots att enkäten genomfördes ytterligare en gång efter diskussion om hur de parvisa jämförelserna skulle 

genomföras så uppnåddes inte målvärdet att konsekvensförhållandet skulle ligga under 0.1. Detta beror 

framförallt att de parvisa jämförandena resulterar i ett överdimensionerat system. Har vi tre kvalitetsattribut 

QA1, QA2 och QA3 så genomför vi jämförelser enligt Figur 11. 

 

Om vi överför de två första jämförelserna till en N-matris (Tabell 15) ser vi att vi faktiskt kan ta fram de sista 

värdena med hjälp av att ställa upp ett ekvationssystem. 

  

QA1 

QA2 

QA3 

QA2 

QA3 

QA1 

FIGUR 11: EXEMPEL PÅ PARVISA JÄMFÖRELSER 
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 QA1 QA2 QA3 

QA1 1 0,33  

QA2 3 1 0,2 

QA3  5 1 
TABELL 15: EXEMPEL PÅ N-MATRIS 

Om vi ställer upp dessa relationer i ett ekvationssystem så får vi:  

 𝑄𝐴1=0,33𝑄𝐴2
𝑄𝐴2=0,2𝑄𝐴3

 ↔ 𝑄𝐴1 = 0,33 0,2𝑄𝐴3 ↔ 𝑄𝐴1 = 0,066𝑄𝐴3, men metoden tillåter ändå undersökaren att ange 

vilken relation som helst mellan dessa. När vi härleder sista relationen på detta vis så får vi såklart ett 

konsistensförhållande på 0 vilket är helt optimalt. Det är dock inte meningen att man ska räkna fram värden i 

AHP utan alla jämförelser ska utföras subjektivt och en viss avvikelse tolereras. Men det kan tyckas onödigt att 

tillåta undersökaren att införa osäkerhet i metoden. För att slippa dålig kvalité på insamlad data så måste 

principen bakom och konsekvenserna av de parvisa jämförelserna lyftas fram ordentligt inför alla i den 

deltagargrupp som skall utföra dessa. 

7.4 RESULTAT 

Resultatet av själva utförandet finns illustrerat i Figur 8 och där ser vi att Layers vinner följt av Pipes and Filters, 

sedan finns ett gap ner till Blackboard som kom sist. Detta gap speglar två saker, dels att Layers och Pipes and 

Filters är tämligen lika varandra i många avseenden, och dels att Blackboard är onödigt komplext för denna 

uppgift.  

Både AHP och Svanbergs metod tillhandahåller mätmetoder för att validera data och resultat. Fallstudiens 

resultat i dessa mätningar ser bra ut i förhållande till de målvärden som finns. Det är dock ganska oklart vad 

dessa målvärden egentligen betyder och hur mycket avvikelse som kan accepteras. Vidare så var det ganska 

väntat att Blackboard skulle placera sig sist av de tre kandidaterna på grund av dess komplexitet i jämförelse 

med Layers och Pipes and Filters. Implementationen av PCA-modulen i Layers var lyckad och abstraktionen 

kunde utnyttjas på ett bra sätt. Framförallt tycker jag att underhållbarheten vunnit mycket i valet av denna 

arkitektur. Sammantaget har jag stort förtroende för det resultat Svanbergs metod gav. 

Hela arbetsgången i Svanbergs metod har visat sig vara ganska tidskrävande och många faktorer spelar roll för 

hur stor kostnaden blir. Exempel på dessa är systemets komplexitet, systemets storlek och deltagarnas 

bakgrund (och i detta fall geografiska spridning). Kostnadseffektiviteten för metoden i detta projekt tycker jag 

är godkänd, framförallt grundas detta i mitt förtroende i att framtida underhållskostnader skärs ner väsentligt. 

Men eftersom beräkningarna i jämförelserna som utförs i AHP växer kvadratiskt så bör denna process 

automatiseras för att vara kostnadseffektiv för större mer komplexa system. 

Metoden lämpar sig bäst att använda när man har ett fåtal kandidatarkitekturer att jämföra, de får gärna vara 

mer specificerade och ha klarare för- och nackdelar och vad Layers och Pipes and Filters haft i mitt fall. Det är 

även viktigt att man lyckats gruppera kvalitetsattributen på ett bra sätt så att de är representerade av ett fåtal 

variabler. En metod som denna, som tar stor hänsyn till ickefunktionella krav och tillåter en att jämföra olika 

arkitekturer bör användas när det är kritiskt att de ickefunktionella kraven uppfylls på bästa sätt och inte bara 

tillräckligt. 

7.5 KVALITET OCH VALIDITET PÅ RESULTAT 

Man kan fråga sig varför mönstret Blackboard överhuvudtaget var med i jämförelsen, men det faktum att 

metodens resultat placerar Blackboard sist styrker i mina ögon resultatets trovärdighet ytterligare då det 

överensstämmer med deltagarnas intuition som observerades vid diskussionsmötet inför andra 

enkätomgången samt vid den avslutande diskussionen i steg 5 i Svanbergs metod.  



 
 

31 
 

Frågor kan väckas om huruvida jag färgat resultatet genom att påverka de övriga deltagarna vid olika led i 

arbetsgången då detta projekt haft inslag av aktionsforskning. Några tillfällen där detta skulle kunna vara fallet 

är vid beskrivning av kandidatarkitekturer och kvalitetsattribut, utformningen av enkäten samt mitt uppförande 

vid det möte som mynnade ut i den andra uppsättningen enkätsvar. Personligen tycker jag att jag varit objektiv 

i alla avseenden utom ett, trots att jag tidigt haft en övertygelse om att Blackboard inte lämpar sig för 

systemet. Det avseende där jag tror jag påverkat resultatet är vid den diskussion som ledde fram till den andra 

uppsättningen enkätsvar. Här talade jag ganska negativt om Blackboard. Det kan tilläggas att de övriga 

deltagarna aldrig hade stött på detta mönster i praktiken. 

Vidare finns det en rad faktorer som kan bidra till att jag kommit fram till fel resultat i utförandet av Svanbergs 

metod. T.ex. att jag fångat kraven fel, jag har gjort beräkningsfel, jag förbisett något arkitekturalternativ eller 

att de jag använt inte varit relevanta, att panelen inte bestod av rätt deltagare, eller att uppgiften varit av en 

sådan natur att någon arkitektur inte varit nödvändig. Vad är då risken att dessa inträffat i detta projekt? Och 

vad är risken att de inträffar i andra projekt som vill använda sig av Svanbergs metod?  

Som jag nämner i avsnitt 7.2 så är de kvalitetsattribut som jag tagit hänsyn till ganska generella och det är alltid 

en risk i alla mjukvaruprojekt att kraven inte fångas rätt, och då framför allt kvalitetskraven. Att kraven är 

ganska generella höjer mitt förtroende på att de inte är felaktiga, jag tror de representerar systemet väl, men 

på en ganska hög nivå.  

Risken för beräkningsfel är liten, men inte obefintlig, i detta projekt då formlerna i varje steg i Svanbergs metod 

och AHP synats minutiöst och överförts till kalkylblad där beräkningarna utförts och granskats. Räkenskaperna 

har dock inte granskats av någon utomstående. Som jag nämner tidigare så är det väldigt mycket beräkningar 

som skall genomföras och än sålänge finns inget färdigt verktyg som hjälper en i detta, vidare är matematiken 

som används inte helt trivial i alla fall. En källa till fel som jag stött på är att kopplingen mellan AHP och 

Svanbergs metod inte utvecklas nog grundligt för att en förstagångsläsare skall förstå. Jag hoppas jag själv 

lyckats bättre med detta.  

Risken att jag förbisett något arkitekturalternativ och att detta skulle leda till ett annat resultat är liten. De 

arkitekturmönster jag valt bort är i helt fel i dess princip för den typ av automatisering som PCA-modulen är. 

Eftersom jag använt arkitekturmönster beskriva på en högnivå så täcks många varianter av dessa in och det 

finns mig veterligen inte många mönster som inte tagits upp i denna rapport. Däremot finns det en högre risk 

för att resultatet skulle vara annorlunda om kandidatarkitekturerna inte var på den nivå de är, utan beskrivna 

på ett mer specifikt sätt. Då skulle man kunna tänka sig att två olika varianter av en Layer-arkitektur skulle 

kunna vara kandidater, eller att en Pipes and Filters-arkitektur anpassats för att möta upp dess svagheter.  

Deltagarna som hjälpt mig i de moment som metoden kräver har samma utbildningsbakgrund som mig själv 

och har tillsammans breda utvecklingskunskaper och stor förståelse för ämnet. De är dock inga 

områdesexperter men vi har haft liknande åsikter och uppfattningar om de olika attributen och dess 

signifikans, detta gäller även kandidatarkitekturerna. Storleken på gruppen, fyra deltagare, är endast något 

mindre än grupperna i de fallstudier som presenteras i (Svanberg, 2003) (sex till åtta deltagare).  

Att uppgiften skulle vara så enkel att någon arkitektur inte skulle behövas tror jag inte är någon risk. Arkitektur 

är alltid värdefullt att specificera i förväg. Däremot kan man ställa frågan om uppgiften är så enkel så man kan 

komma fram till ett bra arkitekturval utan att använda matematiska modeller. På den frågan skulle nog många 

utvecklare och analytiker svara ja, medan kvalitetsansvariga skulle vara lite mer tveksamma. Utan metoder som 

aktivt tvingar användaren att belysa ickefunktionella krav så är risken mycket stor att någonting förbises, 

konsekvenserna av detta är ju såklart individuellt för varje enskilt projekt. 
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8 TIDSREDOVISNING 
Här redovisas hur de 20 veckorna har använts i detta examensarbete. 

Vecka 1 – 3 Kundkontakt, utformning av syfte, 
frågeställningar och avgränsningar. 
Litteraturstudier. 

Vecka 4 – 6 Low-fi prototyper, kravinsamling, 
kravspecifikation, litteraturstudier, 
rapportstruktur, enkätutformning. 

Vecka 7 – 9 Användargränssnitt, kalkylblad till 
Svanbergsmetod med test och validering, 
Instruering av deltagargrupp, datainsamling, 
litteraturstudier, C-prototyper med GSL. 

Vecka 10 – 15 Utförande av Svanbergs metod, analys av 
resultat, implementation, framtagande av 
relationsdatabaser. 

Vecka 15 – 17 Ytterligare möten med deltagargrupp och ett 
nytt enkätgenomförande, analys 
implementation. 

Vecka 18 – 20 Implementation, diskussion, analys. 
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APPENDIX A: ENKÄTSVAR 
Svar från utskickade enkäter 

ENKÄTSVAR 1 

Var är effektivitet viktigast? 

 

Var är pålitlighet viktigast? 

 

Var är underhållbarhet viktigast? 

 

Var är säkerhet viktigast? 

 

Vad är viktigast i Layers? 

Vad är viktigast i Layers? 

  

Layers 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Layers 

Layers 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Layers 

Layers 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Layers 

Layers 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Layers 

Effektivitet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Säkerhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Effektivitet 

Effektivitet 

Säkerhet 

Säkerhet 
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Vad är viktigast i Pipes and Filters? 

Vad är viktigast i Blackboard? 

 

Vilket kvalitetsattribut är viktigast i PCA-modulen? 

 

  

Effektivitet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Säkerhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Effektivitet 

Effektivitet 

Säkerhet 

Säkerhet 

Effektivitet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Säkerhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Effektivitet 

Effektivitet 

Säkerhet 

Säkerhet 

Effektivitet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Säkerhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Effektivitet 

Effektivitet 

Säkerhet 

Säkerhet 
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ENKÄTSVAR 2 

Var är effektivitet viktigast? 

 

Var är pålitlighet viktigast? 

 

Var är underhållbarhet viktigast? 

 

Var är säkerhet viktigast? 

 

  

Layers 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Layers 

Layers 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Layers 

Layers 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Layers 

Layers 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Layers 
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Vad är viktigast i Layers? 

Vad är viktigast i Pipes and Filters? 

 

Vad är viktigast i Blackboard? 

 

  

Effektivitet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Säkerhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Effektivitet 

Effektivitet 

Säkerhet 

Säkerhet 

Effektivitet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Säkerhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Effektivitet 

Effektivitet 

Säkerhet 

Säkerhet 

Effektivitet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Säkerhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Effektivitet 

Effektivitet 

Säkerhet 

Säkerhet 
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Vilket kvalitetsattribut är viktigast i PCA-modulen? 

ENKÄTSVAR 3 

Var är effektivitet viktigast? 

 

Var är pålitlighet viktigast? 

 

Var är underhållbarhet viktigast? 

 

Var är säkerhet viktigast? 

 

Vad är viktigast i Layers? 

Layers 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Layers 

Layers 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Layers 

Layers 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Layers 

Layers 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Layers 

Effektivitet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Säkerhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Effektivitet 

Effektivitet 

Säkerhet 

Säkerhet 
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Vad är viktigast i Pipes and Filters? 

Vad är viktigast i Blackboard? 

 

  

Effektivitet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Säkerhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Effektivitet 

Effektivitet 

Säkerhet 

Säkerhet 

Effektivitet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Säkerhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Effektivitet 

Effektivitet 

Säkerhet 

Säkerhet 

Effektivitet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Säkerhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Effektivitet 

Effektivitet 

Säkerhet 

Säkerhet 
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Vilket kvalitetsattribut är viktigast i PCA-modulen? 

 

ENKÄTSVAR 4 

Var är effektivitet viktigast? 

 

Var är pålitlighet viktigast? 

 

Var är underhållbarhet viktigast? 

 

Var är säkerhet viktigast? 

 

Layers 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Layers 

Layers 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Layers 

Layers 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Layers 

Layers 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Pipes and Filters 

Blackboard 

Layers 

Effektivitet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Säkerhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Effektivitet 

Effektivitet 

Säkerhet 

Säkerhet 
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Vad är viktigast i Layers? 

 

Vad är viktigast i Pipes and Filters? 

Vad är viktigast i Blackboard? 

 

  

Effektivitet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Säkerhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Effektivitet 

Effektivitet 

Säkerhet 

Säkerhet 

Effektivitet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Säkerhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Effektivitet 

Effektivitet 

Säkerhet 

Säkerhet 

Effektivitet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Säkerhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Effektivitet 

Effektivitet 

Säkerhet 

Säkerhet 
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Vilket kvalitetsattribut är viktigast i PCA-modulen? 

  

Effektivitet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Säkerhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Pålitlighet 

Underhållbarhet 

Effektivitet 

Effektivitet 

Säkerhet 

Säkerhet 
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APPENDIX B: N-MATRISER 
Här listas alla N-matriser från jämförelserna i enkäten. 

FRÅN ENKÄTSVAR 1 

N - Effektivitet Layers Pipes and Filters Blackboard 

Layers 1 0,33 1 

Pipes and Filters 3 1 3 

Blackboard 1 0,33 1 
 

N - Pålitlighet Layers Pipes and Filters Blackboard 

Layers 1 1 1 

Pipes and Filters 1 1 1 

Blackboard 1 1 1 
 

N - Underhållbarhet Layers Pipes and Filters Blackboard 

Layers 1 1 9 

Pipes and Filters 1 1 9 

Blackboard 0,11 0,11 1 
 

N - Säkerhet Layers Pipes and Filters Blackboard 

Layers 1 1 1 

Pipes and Filters 1 1 1 

Blackboard 1 1 1 
 

N - Layers Effektivitet Pålitlighet Underhållbarhet Säkerhet 

Effektivitet 1 0,33 0,11 1 

Pålitlighet 3 1 0,2 3 

Underhållbarhet 9 5 1 9 

Säkerhet 1 0,33 0,11 1 
 

N – Pipes and Filters Effektivitet Pålitlighet Underhållbarhet Säkerhet 

Effektivitet 1 3 1 1 

Pålitlighet 0,33 1 3 1 

Underhållbarhet 1 0,33 1 1 

Säkerhet 1 1 1 1 
 

N - Blackboard Effektivitet Pålitlighet Underhållbarhet Säkerhet 

Effektivitet 1 0,33 1 1 

Pålitlighet 3 1 3 1 

Underhållbarhet 1 0,33 1 1 

Säkerhet 1 1 1 1 
 

N - Kvalitetsattribut Effektivitet Pålitlighet Underhållbarhet Säkerhet 

Effektivitet 1 0,33 0,33 0,2 

Pålitlighet 3 1 1 1 

Underhållbarhet 3 1 1 0,5 

Säkerhet 5 1 2 1 
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FRÅN ENKÄTSVAR 2 

N - Effektivitet Layers Pipes and Filters Blackboard 

Layers 1 0,2 0,33 

Pipes and Filters 5 1 3 

Blackboard 3 0,33 1 
 

N - Pålitlighet Layers Pipes and Filters Blackboard 

Layers 1 7 7 

Pipes and Filters 0,14 1 0,33 

Blackboard 0,14 3 1 
 

N - Underhållbarhet Layers Pipes and Filters Blackboard 

Layers 1 0,33 3 

Pipes and Filters 3 1 5 

Blackboard 0,33 0,2 1 
 

N - Säkerhet Layers Pipes and Filters Blackboard 

Layers 1 5 7 

Pipes and Filters 0,2 1 5 

Blackboard 0,14 0,2 1 
 

N - Layers Effektivitet Pålitlighet Underhållbarhet Säkerhet 

Effektivitet 1 0,14 0,33 0,2 

Pålitlighet 7 1 1 1 

Underhållbarhet 3 1 1 3 

Säkerhet 5 1 0,33 1 
 

N – Pipes and Filters Effektivitet Pålitlighet Underhållbarhet Säkerhet 

Effektivitet 1 7 0,33 5 

Pålitlighet 0,14 1 0,2 5 

Underhållbarhet 3 5 1 5 

Säkerhet 0,2 0,2 0,2 1 
 

N - Blackboard Effektivitet Pålitlighet Underhållbarhet Säkerhet 

Effektivitet 1 1 3 1 

Pålitlighet 1 1 3 3 

Underhållbarhet 0,33 0,33 1 0,33 

Säkerhet 1 0,33 3 1 
 

N - Kvalitetsattribut Effektivitet Pålitlighet Underhållbarhet Säkerhet 

Effektivitet 1 0,2 0,33 0,3 

Pålitlighet 5 1 3 1 

Underhållbarhet 3 0,33 1 0,3 

Säkerhet 3 1 3 1 
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FRÅN ENKÄTSVAR 3 

N - Effektivitet Layers Pipes and Filters Blackboard 

Layers 1 5 5 

Pipes and Filters 0,2 1 1 

Blackboard 0,2 1 1 
 

N - Pålitlighet Layers Pipes and Filters Blackboard 

Layers 1 0,33 0,33 

Pipes and Filters 3 1 1 

Blackboard 3 1 1 
 

N - Underhållbarhet Layers Pipes and Filters Blackboard 

Layers 1 5 3 

Pipes and Filters 0,2 1 3 

Blackboard 0,33 0,33 1 
 

N - Säkerhet Layers Pipes and Filters Blackboard 

Layers 1 5 3 

Pipes and Filters 0,2 1 5 

Blackboard 0,33 0,2 1 
 

N - Layers Effektivitet Pålitlighet Underhållbarhet Säkerhet 

Effektivitet 1 1 5 3 

Pålitlighet 1 1 5 3 

Underhållbarhet 0,2 0,2 1 1 

Säkerhet 0,33 0,33 1 1 
 

N – Pipes and Filters Effektivitet Pålitlighet Underhållbarhet Säkerhet 

Effektivitet 1 1 0,2 0,33 

Pålitlighet 1 1 0,2 1 

Underhållbarhet 5 5 1 3 

Säkerhet 3 1 0,33 1 
 

N - Blackboard Effektivitet Pålitlighet Underhållbarhet Säkerhet 

Effektivitet 1 7 0,22 3 

Pålitlighet 0,14 1 5 1 

Underhållbarhet 5 0,2 1 5 

Säkerhet 0,33 1 0,2 1 
 

N - Kvalitetsattribut Effektivitet Pålitlighet Underhållbarhet Säkerhet 

Effektivitet 1 0,33 0,33 5 

Pålitlighet 3 1 1 1 

Underhållbarhet 3 1 1 0,5 

Säkerhet 0,2 1 2 1 
 

  



 
 

46 
 

FRÅN ENKÄTSVAR 4 

N - Effektivitet Layers Pipes and Filters Blackboard 

Layers 1 0,33 6 

Pipes and Filters 3 1 7 

Blackboard 0,17 0,14 1 
 

N - Pålitlighet Layers Pipes and Filters Blackboard 

Layers 1 3 9 

Pipes and Filters 0,33 1 6 

Blackboard 0,11 0,17 1 
 

N - Underhållbarhet Layers Pipes and Filters Blackboard 

Layers 1 3 8 

Pipes and Filters 0,33 1 6 

Blackboard 0,13 0,17 1 
 

N - Säkerhet Layers Pipes and Filters Blackboard 

Layers 1 5 7 

Pipes and Filters 0,2 1 5 

Blackboard 0,14 0,2 1 
 

N - Layers Effektivitet Pålitlighet Underhållbarhet Säkerhet 

Effektivitet 1 1 0,17 0,2 

Pålitlighet 1 1 1 1 

Underhållbarhet 6 1 1 1 

Säkerhet 5 1 1 1 
 

N – Pipes and Filters Effektivitet Pålitlighet Underhållbarhet Säkerhet 

Effektivitet 1 0,33 0,2 0,33 

Pålitlighet 3 1 0,2 3 

Underhållbarhet 5 5 1 3 

Säkerhet 3 0,33 0,33 1 
 

N - Blackboard Effektivitet Pålitlighet Underhållbarhet Säkerhet 

Effektivitet 1 0,33 0,2 0,33 

Pålitlighet 3 1 0,2 1 

Underhållbarhet 5 5 1 3 

Säkerhet 3 1 0,33 1 
 

N - Kvalitetsattribut Effektivitet Pålitlighet Underhållbarhet Säkerhet 

Effektivitet 1 0,33 0,33 5 

Pålitlighet 3 1 1 1 

Underhållbarhet 3 1 1 0,5 

Säkerhet 0,2 1 2 1 
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APPENDIX C: INDIVIDUELLA FQA OCH FAS 
Här listas alla individuella FQA och FAS. 

FQA1 Layers Pipes and Filters Blackboard Summa 

Effektivitet 0,199598 0,600803213 0,19959839 1 

Pålitlighet 0,333333 0,333333333 0,33333333 1 

Underhållbarhet 0,473851 0,473850503 0,05229899 1 

Säkerhet 0,333333 0,333333333 0,33333333 1 

 

 

FQA2 Layers Pipes and Filters Blackboard Summa 

Effektivitet 0,106014 0,633996991 0,25998883 1 

Pålitlighet 0,75265 0,079966646 0,16738343 1 

Underhållbarhet 0,259989 0,633996991 0,10601418 1 

Säkerhet 0,697061 0,231719813 0,07121958 1 
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FQA3 Layers Pipes and Filters Blackboard Summa 

Effektivitet 0,714286 0,142857143 0,14285714 1 

Pålitlighet 0,14204 0,428980176 0,42898018 1 

Underhållbarhet 0,624019 0,239089422 0,13689204 1 

Säkerhet 0,597793 0,282521611 0,11968515 1 

 

 

FQA4 Layers Pipes and Filters Blackboard Summa 

Effektivitet 0,297623 0,63323219 0,06914468 1 

Pålitlighet 0,65879 0,28132494 0,05988542 1 

Underhållbarhet 0,645896 0,28861185 0,06549172 1 

Säkerhet 0,697061 0,231719813 0,07121958 1 
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FAS1 Layers Pipes and Filters Blackboard 

Effektivitet 0,067468 0,319954687 0,17684837 

Pålitlighet 0,179892 0,25917909 0,40648496 

Underhållbarhet 0,685173 0,194720166 0,17684837 

Säkerhet 0,067468 0,226146057 0,2398183 

Summa 1 1 1 

 

 

FAS2 Layers Pipes and Filters Blackboard 

Effektivitet 0,067402 0,315992305 0,29096435 

Pålitlighet 0,331055 0,134030644 0,38477298 

Underhållbarhet 0,364709 0,4901417 0,09626824 

Säkerhet 0,236835 0,05983535 0,22799443 

Summa 1 1 1 
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FAS3 Layers Pipes and Filters Blackboard 

Effektivitet 0,395545 0,100630158 0,31242425 

Pålitlighet 0,395545 0,132056049 0,25228755 

Underhållbarhet 0,091609 0,566471616 0,36257497 

Säkerhet 0,117301 0,200842176 0,07271323 

Summa 1 1 1 

 

 

FAS4 Layers Pipes and Filters Blackboard 

Effektivitet 0,110763 0,073377571 0,07646861 

Pålitlighet 0,23872 0,231258508 0,17241246 

Underhållbarhet 0,334874 0,538682261 0,55992034 

Säkerhet 0,315643 0,156681661 0,19119859 

Summa 1 1 1 

 

  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Layers

Pipes and Filters

Blackboard

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Layers

Pipes and Filters

Blackboard



 
 

51 
 

På svenska 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre tid från 

publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt 

bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av 

upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet 

kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det 

lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed 

kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller 

presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller 

konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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