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Abstract 

Modern enterprises are under constant change. Therefore, enterprises need to 
change, extend and modify the applications that support their businesses. 
Making changes in the architectures of large IT-systems however, are not 
straightforward. It is often very costly and time consuming. The problem is 
that there are no easy methods to quantify complexity and optimize an 
implementation in early phases of an application construction. Thus, many 
companies are in need of a method to quanitfy complexity of their IT-
businessproposals in order to facilitate their decision-making process. One of 
them is the Swedish Armed Forces (sv. Försvarsmakten). The purpose of this 
study is therefore to present a simple method to quantify complexity and 
optimize implementation for IT-proposals.  The purpose aligns with the goal, 
which is to present a model, which forms the basis for IT-proposals, for 
companies to consider in their process.  
 
This study uses a combination of a qualitative and quantitative research with 
an inductive research approach. Furthermore, this study evaluates in which 
ways Swedish Armed Forces application FMTK can be implemented and 
which implementations that are most optimal in terms of complexity. A 
method which incorporates the implementation is thereafter presented as a 
result of the study. Conclusively, the study shows with the help of analyses and 
evaluations that the presented method, namely the Three-stepmethod is 
superior to other methods. 
 
Keywords 
 
Complexity, Synergy, IT systems, Simple Iterative Partition (sv. Enkel Iterativ 
Partition),  Three-stepmethod. 

   



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Sammanfattning 

Moderna företag är under ständig förändring. Företagen behöver således 
förändra, bygga ut och modifiera de applikationer som stödjer verksamheten. 
Att göra ändringar i arkitekturer på stora IT-system är inte helt 
bekymmerfritt. Det är ofta väldigt dyrt och tidskrävande. Problemet är att det 
inte finns några enkla metoder för att kvantifiera komplexitet på IT-förslag i 
tidigt skede av en implementation. Många verksamheter har således behov av 
att kvantifiera komplexiteten på IT-förslag i deras beslutsprocess för att 
avgöra vilka system som är dyra och tidskrävande att implementera. Ett av 
dem är Sveriges militära försvarsorganisation, Försvarsmakten. Syftet för 
studien blir sålunda att presentera en metod för att kvantifiera komplexitet 
och optimera implementation för IT-förslag. Målet för studien är därmed att 
presentera en modell som gör det möjligt för verksamheter att identifiera 
komplexa förslag som kan medföra onödiga projektrisker.  
 
Denna studie använder sig utav en kombination av kvalitativ och kvantitativ 
forskningsmetod med en induktiv forskningsansats. Studien evaluerar vilka 
olika sätt Försvarsmaktens mobilapplikation, FMTK kan implementeras på 
och vilken av implementationerna som är mest optimal beträffande 
komplexitet. Därefter presenteras resultatet för studien, Tre-stegsmetoden 
som inkorporerar den bästa implementationen. Slutligen drar  studien 
slutsatsen, med hjälp av analyser och utvärderingar, att Tre-stegsmetoden är 
överlägsen andra metoder. 
 
 
Nyckelord 
 
Komplexitet, Synergi, IT-system, Enkel Iterativ Partition (eng. Simple 
Iterative Partition), Tre-stegsmetoden.
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1 Inledning  

Moderna företag är under ständig förändring [1]. Företagen behöver således 
förändra, bygga ut och modifiera de applikationer som stödjer verksamheten. 
Att göra dessa förändringar för små IT-system eller applikationer brukar vara 
mer framgångsrikt än på större IT-system. Förändringarna eller 
konstruktionen av mindre system levereras ofta i tid, inom ramen för en viss 
budget och innehåller färre funktioner och beroenden [2].  
 
För större IT-system är dessa områden i mycket högre grad belastade med 
stora utmaningar. Förändringarna eller implementationer för system 
levereras istället ofta sent, över budget och möter sällan alla företagens behov. 
 
Inom systemarkitektur är komplexitet den egenskap hos ett system som gör 
systemet svårt att exempelvis underhålla eller använda [3]. Ett systems 
komplexitet är således helt uteslutande baserat på systemets uppbyggnad, 
vilket innebär att två system eller applikationer som fyller samma funktion 
kan ha helt olika komplexiteter. IT-komplexitet är sålunda en stor utmaning 
för de allra flesta företag, eftersom de inser vilka stora effekter komplexitet 
har på system eller applikationer. 

1.1 Bakgrund 

 
Under de senaste decennierna har antalet applikationer ökat och dessa 
applikationer har blivit mer beroende av varandra. På grund av denna ökning 
har hanteringen av dessa applikationer blivit en allt mer komplicerad uppgift 
[4]. Många företag upplever därmed att det blir svårare och dyrare att göra 
förändringar i deras IT-system.  
 
Stora IT-system misslyckas och orsakerna till detta är många och varierande 
[5]. Ju större ett IT-system är, desto fler funktioner och beroenden kommer 
det ha, och därmed ha större komplexitet. Hög komplexitet avser system som 
har många beroenden, är väldigt svåra att partitionera till mindre 
beståndsdelar och har stor risk att misslyckas. Inom systemarkitektur hör 
komplexitet och kostnad samman [6]. Ett system med en hög komplexitet blir 
således svårare och mer kostsamt att konstruera, implementera och 
underhålla. 

1.2 Problem 

 
Problemet är att det inte finns några enkla metoder att kvantifiera 
komplexiteten på IT-förslag innan dess implementation. Detta medför att det 
inte går att göra en bedömning om huruvida förslagen är för komplexa att 
implementera. Komplexitet är en extremt viktig faktor att ta hänsyn till när 
det kommer till konstruktion av system, vilket innebär att en metod för att 
kvantifiera komplexiteten skulle vara en stor tillgång till de allra flesta 
verksamheter. 
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Att kvantifiera komplexiteten på ett system eller applikation som ännu inte är 
implementerat är dock inte trivialt. Förekomsten av en paradox blir uppenbar. 
Företag har behövt existerande system för att beräkna komplexiteten, men 
samtidigt behövt kvantifieringen på komplexiteteten av systemet innan det 
konstrueras och implementeras. Ur problemet fås forskningsfrågan ”Går det 
att utveckla en enkel metod för att kvantifiera komplexitet och optimera 
implementation på IT-förslag innan dess implementation?”  

1.3 Syfte 

 
Syftet är att presentera en metod som kan användas för att kvantifiera 
komplexiteten på detaljerade IT-förslag. Metoden skall hjälpa företag vid 
konstruktionen av applikationer eller system. Med ett mått på komplexitet på 
systemen kan de förutse hur komplext ett system kommer att vara, samtidigt 
som de har möjlighet att se över på vilka sätt komplexiteten kan optimeras. 
Optimeringen skall sedermera leda till att systemen i mycket högre grad kan 
möta alla företagens kravspecifikationer i implementation. 
 
Detta kan leda till att det blir enklare för företagen att underhålla och utveckla 
deras system eller applikationer. Systemen kommer dessutom ha färre 
beroenden och ett mindre antal funktioner vilket gör att risken för fel 
minskar, samtidigt som dessa blir enklare att hantera. 

1.4 Mål 

 
Målet är att skapa en metod för att kvantifiera komplexiteten samt optimera 
implementationen för ett IT-förslag. Konkret betyder det en modell som kan 
ligga till underlag för företag, innan de tar beslut om realisering, att identifiera 
komplexa förslag som kan medföra onödiga projektrisker.  
 
Studien skall dessutom skapa ett mått på komplexitet med hjälp av en metod 
som möjliggör en snabb, effektiv och smidig kvantifiering av komplexitet 
baserat på diverse  IT-förslag. 

1.5 Metod 

 
En kombination av kvalitativ och kvantiativ forskning med en induktiv 
forskningsansats valdes eftersom de ansågs var bäst lämpade för studien [7]. 
Förstudien bestod i huvudsak av två forskningsfaser; litteraturstudie och 
praktikstudie. I litteraturstudien tillgodosågs all material för att genomföra 
studien. I praktikstudien tillämpades de kunskaper som tillgodosågs på 
materialet som användes för studien. Försvarsmaktens underlag och IT-
förslag, Försvarsmaktens träningsklubb (fortsättningsvis FMTK), användes 
som primärt forskningsinstrument för studien [8]. De metoder som valdes 
från förstudiefasen utvärderades enligt studiens utvärderingskriterium. En 
bekvämlighetsurval användes för valet av företag. En mer djupgående 
beskrivning av forskningsmetodiken finns i kapitel 3. 
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1.6 Etik, hållbarhet och allmän nytta 

 
Studien handlar om att kvantifiera komplexitet och optimera implementation 
för IT-förslag. Studiens i sig skapar inga direkta etiska dilemman, utan vad 
resultatet kan användas för kan göra det. Numera bedrivs nästan alla 
verksamheter i världen av olika system. En optimering av komplexitet för  
system som används för att exempelvis skada människor eller miljön medför 
etiska problem. Resultatet kan däremot användas för att göra allmän nytta för 
samhället genom att det används åt sådant som förbättrar livskvalitén för 
människor eller åt sådant som främjar en hållbar utveckling vilket sedermera 
kan hjälpa att FN:s uppsatta mål kan nås [9].  

1.7 Avgränsningar 

 
Denna studie använder sig huvudsakligen av en metod för att kvantifiera 
komplexiteten på IT-förslag. Detta leder till att en mer djupgående och precis 
analys kan göras på förslagen till skillnad om studien hade använt sig utav 
flera metoder. Studien kommer vidare enbart att fokusera och behandla 
mobilapplikationen FMTK för att ge ett koncist genomförande eftersom 
webapplikationen är alldeles för omfattande för att ge ett tydlig verkställande. 

1.8 Målgrupp 

 
Studien riktar huvudsakligen sig till verksamheter som använder sig utav 
diverse IT-system. Studien riktar sig dock mer specifikt till Försvarsmakten 
[10] då deras IT-förslag används som underlag för genomförandet. 
Genomförandet på Försvarsmaktens underlag kommer således att kunna 
användas som en referenspunkt för Försvarsmakten vid framtida 
implementationer. Systemarkitektur är ett väldigt stort och ofulländat område 
vilket innebär att metoder för komplexitetsberäkning kan utvecklas. Studien 
riktar sig således även till forskare och akademiker.  

1.9 Disposition 

 
Rapporten följer nedanstående struktur: 
 
Kapitel 2: Metod: I detta kapitel beskrivs arbetsmetoden i allmänhet, och 
kvantitativa arbetsmetoden i synnerhet. 
 
Kapitel 3: Teoretisk bakgrund: Detta kapitel beskriver den teoretiska 
bakgrunden kring system och dess komplexitet. 
 
Kapitel 4: Utförande: Detta kapitel behandlar Försvarsmaktens underlag i 
syfte att kvantifiera komplexiteten. 
 
Kapitel 5: Resultat och utvärdering: Detta kapitel presenterar resultaten från 
kapitel fyra. Därefter görs en utvärdering på resultatet. 
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Kapitel 6: Analys och diskussion: Detta kapitel analyserar och diskuterar 
resultatet och utvärderingen.  
 
Kapitel 7: Slutsats: I detta kapitel dras slutsatser av analysen och 
diskussionen. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel kommer definiera de termer och koncept som studien använder 
sig utav. Kapitlet skall även ge en mer djupgående förståelse för termernas 
relevans och betydelse för arbetet.  Avsnitt 2.1 beskriver bakgrunden till 
området medan avsnitt 2.3-2.5 beskriver definierar väsentliga begrepp för 
studien. Avsnitt 2.6 introducerar en metod för att kvantifiera komplexitet och 
avsnitt 2.7 beskriver alternativa metoder. Slutligen ges en koncis 
sammanställning av kapitlets relevans i avsnitt 2.8. 
 
Många av de koncept, termer, resonemang och exempel som beskrivs i detta 
kapitel är baserade på Roger Sessions vitbok “The Mathematics of IT 
Simplification” [6]. Detta kapitel är av största vikt för denna studie. 

2.1 Vattenfallsmetoden  

 
Moderna företag använder sig utav applikationer och IT-system i deras 
verksamheter. När dessa misslyckas medför det stora kostnader för företagen. 
Kostnaderna för stora IT-system approximeras uppåt 60 miljarder dollar för 
företag i U.S.A [11].  
 
Det vanliga arbetssättet för stora IT-projekt brukar bestå av fyra faser, vilket 
illustreras i figur 1. Vanligtvis brukar detta arbetssätt se ut på det sätt att varje 
fas måste bli klar innan verksamheten går över till nästa fas. 
 
När projekten är extremt stora medför detta tillvägagångssätt komplikationer.  
Sannolikheten att alla kravspecifikationer kommer med i designen är låg. Att 
den bristande designen sedan implemeneteras i sin helhet är också låg, vilket 
resulterar i ett system som knappast motsvarar verksamhetens förväntningar 
[6]. 
 
 

 
Figur 1. Vattenfall metod för stora IT-projekt [1 ]. 
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2.1.1 Försvarsmaktens beslutprocess 

 
Beslutsprocessen för Försvarsmakten gällande IT-förslag kan i huvudsak delas 
upp i tre olika faser; G1, G2 och G3. För att ett förslag skall gå igenom första 
beslutsprocessen krävs det inte en utförlig affärsplan eller en detaljerad och 
noggrann kravspecifikation, utan G1 fungerar mer som ett första filter i syfte 
att göra en grundläggande bedömning om huruvida idén är tillämpbar eller ej. 
Vid andra fasen (G2) krävs det emellertid en detaljerad teknisk och 
funktionell kravspecifikation samt en noggrann analys om implementation. I 
den sista fasen, G3, tar Försvarsmakten ett beslut om huruvida förslaget skall 
implementeras eller inte.  
 
Försvarsmakten har tidigare inte kunnat specificera hur komplext ett IT-
förslag är att implementera. Vid beslutsprocessen G2 har de inte haft ett mått 
på komplexiteten av förslaget och därmed tvingats göra beslut på begränsad 
information. Försvarsmakten har tidigare inte enkelt kunna klargöra antalet 
funktioner implementation av förslaget kommer att ha, samt hur många 
beroenden som skapas som följd av dessa, och inte heller hur de samspelar 
med varandra. 

2.2 Komplexitet 

 
Att ha en exakt definition av komplexitet är en nödvändig förutsättning för att 
kunna diskutera och mäta komplexitet i en systemarkitektur. 
Komplexitet är ett koncept som påverkar många olika vetenskapsgrenar, från 
biologi till datavetenskap och informationsteknik [3]. Den specifika 
vetenskapsgrenens infallsvinkel blir således avgörande vid försök av definition 
och karakterisering av begreppet vilket följaktligen leder till att det inte finns 
någon klar konsensus över vetenskapsgrenarna. 
 
Olika områden placerar sina egna fokus på de olika av komplexitetens 
företeelser. Inom systemarkitektur är komplexitet den egenskap hos ett 
system som gör systemet svårt att använda, förstå, underhålla och/eller 
implementera. Komplexiteten i ett system har två beståndsdelar: funktionell 
komplexitet och koordinations komplexitet. 
 
Komplexitet och kostnad är direkt anslutna till varandra eftersom kostnaden 
för att genomföra ett system bestäms av komplexiteten av systemet. Att 
minska komplexiteten i ett system genom effektiv partitionering minskar 
följaktligen kostnaden för underhållning av systemet. Tid och kostnad är 
direkt sammankopplade för IT-projekt, vilket gör komplexitet till en viktig 
faktor att ta hänsyn till för att reducera tiden som används för ett projekt. Vår 
förmåga att göra kravspecifikationer för en verksamhet påverkas också av 
komplexiteten. En minskning av komplexiteten ökar därmed sannolikheten 
för verksamheten att erhålla det förväntade värdet av systemet, vilket gör 
förståelsen för komplexitet fundamental för verksamheten. Komplexitet är 
sålunda den enskilt viktigaste egenskap för en verksamhet att ta hänsyn till 
vid systemkonstruktion eftersom komplexitet påverkar samtliga områden.  
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Att minska komplexiteten för ett system garanterar emellertid inte att 
systemet går att leverera. Det kan finnas tekniska, politiska eller affärsmässiga 
hinder som gör att minskningen av komplexiteten inte genomförs. 

2.2.1 Funktionell komplexitet 

 
Komplexitet som uppstår med hänvisning till funktionaliteten i ett system 
kallas för funktionell komplexitet. När antalet funktioner ökar i ett system 
ökar den funktionella komplexiteten.   
 
Betrakta ett system med en uppsättning funktioner, F. Ifall det uppstår ett 
problem i det systemet finns det antal möjligheter var problemet har uppstått. 
Ju fler funktioner ett system har desto fler möjligheter finns det till var 
problemet har uppstått. 
 
Ett problem kan bara uppstå på ett enda ställe i ett system som består utav en 
funktion, nämligen den funktionen som systemet består av. Ett system 
uppbyggt av två funktioner har följaktligen tre potentiella källor till ett 
eventuellt problem i systemet; första funktionen, andra funktionen eller i 
båda. För ett system med tre funktioner finns det sju potentiella källor till 
eventuella problem i systemet. Ett system som går från två funktioner till tre 
har en ökning på 50% i antalet funktioner, men en ökning över 100% i 
komplexitet. Det går således att konstatera att komplexiteten i ett system ökar 
snabbare än antalet funktioner i systemet, och att ökningen är exponentiell. 
 
Förhållandet mellan ökningen av antalet funktioner i ett system och ökningen 
i komplexitet är omtvistat. Robert Glass gör emellertid ett antagande i hans 
bok Fact’s and Fallacy’s about Software Engineering [12]. Han hävdar att för 
varje ökning av antalet funktioner i ett system med 25% kommer ökningen av 
komplexiteten C (C för eng. complexity), att fördubblas. Dessa värden är 
givetvis antaganden som är baserade på mängder av observationer och 
analyser av diverse system. Robert Glass hävdar dessutom att förhållandet 
troligtvis är i underkant, där den egentliga ökning av komplexitet i förhållande 
till funktioner är högre. 
 
Förutsatt att Glass värden är korrekt, går det att jämföra ett godtyckligt 
system med ett känt antal funktioner, med ett system som består av en enda 
funktion. Utgångspunkten är att, även om komplexiteten som finns i ett 
system med en enda funktion är okänd, kan det värdet kallas för en “Standard 
Complexity Unit (fortsättningsvis SCU)”.  
 
Givet F = 1.25 och C = 2, går det att härleda en formel för att beräkna antalet 

SCU i ett godtyckligt system: SCU(N)=                           ,där C och F är 
konstanter.Eftersom C och F är konstanter (2 respektive 1.25) kan dessa 

kombineras.Fortsatt förenkling via (SCU(N) =                ) ger en slutgiltig 
formel för beräkning av antal SCU givet ett godtyckligt system med N antal 
funktioner: SCU(N) =      
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Tabell 1. SCU värden för N antal funktioner[1]. 

N SCU N SCU N SCU N SCU N SCU 

1 1 6 251 11 1717 16 5500 21 12799 

2 9 7 422 12 2250 17 6639 22 14789 

3 30 8 639 13 2886 18 7929 23 16979 

4 74 9 921 14 3632 19 9379 24 19379 

5 148 10 1277 15 4501 20 10999 25 21999 

 
Eftersom antalet SCU ökar exponentiellt med antalet funktioner är det mer 
praktiskt att använda sig utav lägre värden av N.  Tabell 1 listar SCU värden 
vid N antal funktioner, där antalet funktioner går ifrån 1-25. 

2.2.2 Koordinationskomplexitet 

 
Det är inte bara genom antalet funktioner komplexiteten i ett system kan öka, 
utan ökningen kan även ske baserat på hur dessa funktioner behöver samspela 
med varandra och andra system, både internt och externt. I en 
serviceorienterad arkitektur (fortsättningsvis SOA), kommer dessa samspel 
och beroenden sannolikt uttryckas i meddelanden. Meddelanden är emellertid 
inte det enda sättet beroenden kan uttryckas på. Beroenden kan exempelvis 
uttryckas genom delad data i en databas, funktionsanrop eller delade 
transaktioner. 
 
Roger Sessions gör antagandet att; om mängden komplexitet som tilläggs vid 
en ökning av ett beroende är lika med mängden komplexitet som tilläggs vid 
ökning av en funktion, går det att använda liknande logik som i förra 
sektionen för att beräkna antalet SCU ett system har med avseende på dess 
beroenden. Detta ger följaktligen samma formel för beräkning av koordination 
komplexiten som för den funktionella komplexiteten, där M avser antalet 
beroenden; 
 
C(M) =        
 
Detta innebär därmed att aritmetiken är densamma som för att beräkna SCU 
för antalet funktioner i ett system.  
 
Det är emellertid relativt osannolikt att komplexiteten för antalet funktioner 
beräknas på exakt samma sätt som för koordinationsberoenden, det vill säga 
att konstanten i exponenten är exakt densamma för båda. Det viktiga i 
formeln ligger i däremot i var konstanten befinner sig (exponenten), vilket i 
sig är nyckeln för denna studie. 
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Att ett system har 1000 SCU enheter i komplexitet är intetsägande för de allra 
flesta. Givet ett system A med 1000 SCU i komplexitet och ett annat system B 
med 500 SCU i komplexitet, går det emellertid att utvärdera systemen i 
jämförelse med varandra, och följaktligen dra slutsatser om deras 
komplexitet. 

2.2.3 Total komplexitet 

 
När funktionell- och koordinations komplexiteten är oberoende av varandra 
kommer den totala komplexiteten hos ett system vara summan av båda två. 
För ett system med N funktioner och M koordinationsberoenden kommer 
komplexiteten att ges av: 
C(M,N)=            . 
 
Anledningen till varför de kan summeras är på grund av att ett system sällan 
existerar i isolering. Systemen inom IT-arkitekturer samspelar ofta med 
varandra. För att veta den totala komplexiteten i ett “system av system” (eng. 
system of systems) kan varje systems komplexitet summeras individuellt. 
Roger Sessions antyder dock att denna summering är en förenklad variant av 
verkligheten. Han påstår att den totala komplexiteten sannolikt ligger 
närmare en multiplikation av dem istället, men väljer att summera dem för att 
hellre ligga i underkant i approximeringen.  
 
Ett bra exempel på ett system of systems (fortsättningsvis SOS) är en 
serviceorienterad arkitektur (SOA). I denna arkitektur finns det ett antal 
tjänster. Varje tjänst har en komplexitet med avseende på antalet funktioner 
som den implementerar och på antalet andra tjänster som den är beroende 
utav. Var och en av dessa kan beräknas med hjälp av formeln för 
koordinationskomplexitet eller med hjälp av tabell 1. Komplexiteten hos en 
SOA är således summan av komplexiteten i var och en av tjänsterna. 

2.2.4 Komplexitetsenhet 

 
Att ta fram en generell metod för att kvantifiera komplexiteten och optimera 
implementationen för IT-förslag låter diffust vid första anblick. Det är svårt 
att fastställa vad 1, 20 eller 1000 SCU egentligen innebär för en applikation 
eller för ett system. För att måttet överhuvudtaget ska betyda någonting måste 
det finnas en referenspunkt. Den allra första referenspunkten ligger i 1 SCU. 
Mängden funktionell komplexitet som finns i ett system med en enda funktion 
kan inte fastställas, men oavsett hur stor eller liten mängden än är, kan den 
kallas för 1 SCU. Enligt tabell 1 som presenteras i avsnitt 3.2.1 vet vi då att ett 
system med två funktioner har en funktionell komplexiteten på 9 SCU. Dessa 
två system kan nu jämföras med varandra, vilket möjliggör att slutsatser kan 
dras; applikationen med 2 funktioner har 9 gånger mer i funktionell 
komplexitet än applikationen med 1 funktion. 
 
Mobilapplikationen för FMTK skall fungera som en referenspunkt för 
Försvarsmakten. Kan komplexiteten för en eller flera implementationer 
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kvantifieras för FMTK, kan de sedan användas som en referenspunkt för en 
mängd komplexitet. När Försvarsmakten sedan får andra applikationer att 
implementera kan de kvantifiera komplexiteten för dessa och jämföra 
mängden komplexitet med mängden komplexitet för FMTK. Ett isolerat mått 
för komplexitet är således av obefintlig betydelse. Om exempelvis ett fordon 
har en topphastighet på 100km/h, går det att göra en bedömning om hur 
snabbt detta fordon är eftersom måttet 100km/h har isolerad betydelse i 
kontrast till måttet på komplexitet. 

2.3 Partitioner 

 
En uppsättning av element kan delas in i delmängder. En partition är en 
uppsättning av delmängder sådana att var och en av elementen i den 
ursprungliga uppsättningen av element är i exakt en av varje delmängd. 
Systemet måste vara matematiskt uppdelat på ett sådant sätt att varje element 
finns i exakt en delmängd för att kunna partitioneras på ett korrekt sätt.  
 
Definitionen av partitionen måste dessutom vara anpassad till problemet som 
tas upp, samtidigt som antalet delmängder är lämpligt och storleken på dessa 
är ungefär lika. Samspelet mellan dessa delmängder i en partition måste 
vidare vara minimala och väldefinierade. Ett godtyckligt antal element kan 
partitioneras på olika sätt.  
 
Figur 2 visar exempel på några olika partitioner för samma uppsättning av 
element. En partition har en delmängd, två har två delmängder och en har 
hela åtta delmängder. För en uppsättning av tre element finns det fem möjiga 
partitioner, för fyra finns det 15 och för fem finns det 52. För en uppsättning 
av 10 element finns det hela 27 miljoner olika partitioner.  Som följd skapar 
det stora praktiska bekymmer inom IT-branschen. En implementation av 19 
funktioner i en SOA har över fem triljarder sätt att partitioneras på. 
 
 

 
Figur 2. Fyra sätt att partitionera åtta element[2]. 
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2.3.1 Partitioner och komplexitet 

 
Att minska komplexiteten för en SOA gör att kostnaden minskar (se avsnitt 
om komplexitet). Att göra en optimal partition på ett godtyckligt antal 
funktioner minskar komplexiteten och följaktligen kostnaden för SOA:en. 
Partitionering är således en viktig faktor att ta hänsyn till för en minskad 
kostnad i en SOA. Det är däremot ett verktyg som kan göra mer skada än nytta 
ifall det används på ett felaktigt sätt, exempel på sådana illustreras i 
nedanstående figurer. Betrakta en verksamhet med åtta affärsfunktioner A-H, 
med dessa beroenden; 
 
A/C (Där “/” indikerar ett beroende, funktion A är alltså beroende av C) 
A/F  
A/G  
G/F  
F/B  
B/E  
B/D  
B/H  
D/H  
E/D  
 
Dessa funktioner kan exempelvis partitioneras på följande sätt: {{ABEF}, 
{CDGH}}. Partitionen illustreras i figur 3. Komplexiteten för partitionen kan 
nu beräknas enligt formlerna presenterad i tidigare avsnitt om komplexitet. 
Den vänstra delmängden består av fyra funktioner och fem beroenden vilket 
ger 74 + 148 = 222 SCU. Den högra delmängden består av fyra funktioner och 
ett beronde vilket ger 74 + 1 = 75 SCU. Den totala komplexiteten för 
partitionen {{ABEF}, {CDGH}} blir således 222 + 75 = 297 SCU.  
 
 
 

 
Figur 3. Partition "{{ABEF},{CDGH}}" [3]. 
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Figur 4. Partition {{ACGF},{BDEH}} [4]. 

 
Betrakta istället en annan partition {{ACGF}, {BDEH}}. Partitionen illustreras 
i figur 4. Det framgår väldigt tydligt att denna partiton är mycket enklare i 
jämförelse med den första partitionen. Partitionen kan nu beräknas enligt 
samma principer som tidigare. Den vänstra delmängden innehåller fyra 
funktioner och ett beroende vilket ger 74 + 1 = 75 SCU. Den högra 
delmängden har fyra funktioner utan beronden vilket ger 74 SCU. Den totala 
komplexiteten för partitionen blir således 75 + 74 = 149 SCU. 
 
Skillnaden i SCU mellan dessa partitioner är slående. Den senare partitionen 
ger en minskning med hela 50%(!) i komplexitet i jämförelse med den första, 
vilket följaktligen ger en 50% minskning i kostnad och en 50% ökning i 
sannolikhet att systemet möter alla kravspecifikationer [6].  
 
Detta är ett dessutom ett exempel med få funktioner. När systemen växer ökar 
skillnaden i komplexitet partitionerna emellan. För stora system är val av 
partition sålunda av kritisk betydelse för projektets framgång. 

2.4 Ekvivalensrelationer 

 
En ekvivalensrelation är en binär relation inom matematiken. Den är baserad 
på boolean förhållanden (sant / falskt) över en samling av element (a, b, c). En 
ekvivalensrelation E är en godtycklig funktion som har dessa tre egenskaper: 
 
E(a,a) är alltid sant- reflexiv 
Om E(a,b) är sant, då E(b,a) är sant - symmetrisk. 
Om E(a,b) är sant och E(b,c) är sant, då E(a,c) är sant - transitiv. 
 
 
Ekvivalensrelationer är viktiga eftersom att de är mycket effektiva för att 
partitionera en uppsättning av element. 
 
När ekvivalensrelationer används för att partitionera en uppsättning av 
element, kommer partitionen att ha två viktiga egenskaper när det gäller IT-
planering; 
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 Unik partition 

 Partition med en bevarande struktur 
 
En bevarande struktur har som egenskap att även om det tillkommer element 
i partitionen, kommer tidigare struktur inte att invalideras.  
 
Givet en uppsättning av element och en given ekvivalensrelation finns det 
bara ett möjligt resultat från partitioneringsalgoritmen (en iterativ algoritm 
som delar upp elementen i partitioner enligt ekvivalensrelationer), vilket 
innebär att partitionen är unik. 

2.5 Synergi 

 
Två affärsfunktioner är synergistiska om och endast om ingen utav dem är 
användbar utan den andra. Kan en verksamhet exempelvis använda sig utav 
funktion A, utan att använda sig utav funktion B, är dessa inte synergistiska.  
 
Roger Sessions ger ett exempel på affärsfunktioner som potentiellt kan vara 
synergistiska.  Affärsfunktioner som exempelvis används i en bank kan vara; 
 

 Insättning av pengar 

 Uttag av pengar 

 Kontrollera bankkredit 

 Kontrollera saldo 

 Validera kreditkort 

 Validera bankkort 

 Behandla kreditavgifter 

 Behandla debitering 
 
Det går snabbt att konstatera att “insättning av pengar” och “uttag av pengar” 
behövs som ett par. Verksamheten har inget intresse av ett system som kan 
sätta in men inte ta ut pengar, eller dra ut men sätta in. Dessa två funktioner 
är sålunda synergistiska. 
 
Uttag av pengar och kontrollera saldo behövs som ett par. Verksamheten 
kommer inte att acceptera ett system som har funktionaliteten uttag av 
pengar, men inte kan visa det nya saldo efter uttaget och vice versa. Dessa två 
är därmed också synergistiska. 
 
Behandling av kreditavgifter och uttag av pengar behövs däremot inte som ett 
par. Behandling av kreditavgifter används för att bearbeta en kreditavgift, och 
verksamheten kan ha användning för det oavsett om samma system inte har 
uttag av pengar som funktionalitet. 
 
Om en verksamhet har tre affärsfunktioner, A, B och C, kan följande 
observationer dras om synergi; 
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 Det är boolean, vilket innebär att påståendet “A och B är synergistisk” 
är antingen SANT eller FALSKT. 

 Det är binärt, det vill säga att påståendet tar två argument. 

 Det är reflektivt, vilket innebär att alla affärsfunktioner är synergistiska 
med sig själva.  

 Det är symmetriskt, vilket innebär att om A är synergistisk med B, då 
måste B vara synergistisk med A. 

 Det är transitivt, vilket innebär att om A och B är synergistiska, samt B 
och C är synergistiska, då måste A och C vara synergistiska.  

  
Synergi är således inte bara en funktion utan också en ekvivalensrelation. Det 
faktum att synergi är en ekvivalensrelation gör att följande slutsatser kan 
dras; 
 

 Synergi kan användas för att driva en partition. 

 Partitionen kommer att vara unik. 

 Partitionen måste bevara strukturen. 
 
Verksamheter kommer emellertid inte betrakta affärsfunktioner som diverse 
element i en partition. De ser istället affärsfunktionerna som delar i en 
affärsprocess.  
 
När verksamheten analyserar dessa åtta funktioner, kommer de inte att ta 
lång tid för dem att avgöra vilka som är synergistisk relaterade. Verksamheten 
kommer enkelt att kunna göra följande grupperingar; 
 
Hantera kort 

 Validera kreditkort (kredit card) 

 Validera bankkort (debit card) 

 Behandla kreditkort 

 Behandla debitering (Debit card) 
 
Hantera konto 

 Insättning av pengar 

 Kontrollera saldo 

 Uttag av pengar  

 Kontrollera bankkredit 
 
I enlighet med synergistiska principerna, kommer förändringar i “validering 
av kreditkort” sannolikt inte att tvinga förändringar i “kontrolla saldo”. 
Beroenden för dessa affärsfunktioner illustreras i figur 5. 
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Figur 5. Beroenden mellan olika affärsfunktioner[5]. 

 

2.6 Enkel Iterativ Partition (eng. Simple Iterative Partition) 

 
Simple Iterative Partition (fortsättningsvis SIP) handlar om att partitionera 
stora IT-system eller projekt till mindre subsystem. Dessa subsystem är mer 
mottagliga för effektiva, iterativa och snabba agila utvecklingsmetoder. 
Subsystemen blir därmed mindre komplexa, vilket innebär att komplexiteten 
minskar i sin helhet.  Att partitionera med hjälp av SIP handlar således om att 
maximera avkastningen för ett IT-system eller ett IT-förslag. Det är inte en 
metod för att skapa komplexa arkitekturer för komplexa system.  
 
SIP använder sig utav synergistisk partitionering (se tidigare avsnitt). 
Synergistisk partitionering har flera fördelar jämfört med 
nedbrytningsmetoden, som är en relativt slumpmässig partitionsmetod. 
Fördelarna inkluderar men begränsas inte till; 
 

 SIP producerar enklast möjliga partition för ett givet system 

 Den kommer alltid ut med samma lösning  

 SIP kan bestämma den optimala partitioneringen av ett system med 
begränsad information 

 
Synergistisk partitionering kräver i huvudsak två steg. Först måste 
affärsfunktionerna som ger affärsnytta identifieras. Sedan måste dessa 
funktioner partitioneras med hänsyn till synergier.   
 
Partitionen som genereras av SIP har som ändamål att vara så enkel som 
möjligt. Detta är på grund av synergin som begränsar antalet affärsfunktioner 
där endast de med synergi får existera. Partitioneringens svårigheter ligger 
emellertid i att det måste ske i en väldigt tidig fas av projektets livscykel. 

2.7 Alternativa metoder 

 
Detta avsnitt kommer att behandla några av de alternativa metoder som finns 
i kontrast till Roger Sessions “Simple Iterative Partition”. Avsnitt 3.7.1 ger en 
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kort förklaring till Halsteads metod medan avsnitt 3.7.2 beskriver John 
McCabes cyklomatiska metod. 

2.7.1 Halsteads metod 

 
Halsteads komplexitetsmätning grundar sig på beräkningskomplexitet och 
drivs av mätningar på operationer i programmet [13]. Mätvärdena beror på 
det faktiska genomförandet av programmet och dess åtgärder som beräknas 
direkt från operatörerna och operander från källkod på ett statiskt sätt. 
 
Måttet utvecklades av Maurice Halstead som ett sätt att ge ett kvantitativt 
mått på komplexitet från operatörer och operander i moduler. Halsteads 
komplexitetsmätning grundar sig på fyra skalärer som härleds direkt från ett 
progams källkod; 
 

 n1 är antalet distinkta operatörer 

 n2 är antalet distinkta operander 

 N1 är totala antalet operatörer 

 N2 är totala antalet operander  
 
Med hjälp av dessa tal kan följande formler härledas; 
 

Programlängd    N= N1 + N2 

Program Vokabulär    n = n1 + n2 

Storlek    V = N * (LOG2 n) 

Svårighet    D = (n1/2) * N2/n2) 

Prestation (Effort)    E = D * V 

 
Halsteads komplexitetsmätningar kan tillämpas på operationella system och 
mjukvarusystem när koden har skrivits. Halsteads komplexitetsmätningar bör 
dock användas under programvaruutveckling för att se hur komplexiteten 
utvecklas i samband med programmets utveckling.  
Halstead komplexitetsmätningar har emellertid kritiserats för olika skäl, 
bland annat för att den mäter den textuella snarare än den strukturella 
komplexiteten, som i exempelvis den cyklomatiska komplexitetsmätningen 
[14]. 

2.7.2 Cyklomatisk metod 

 
Cyklomatisk komplexitetsmätning är ett kvantitativ mått baserat på antalet 
vägar (som är linjärt oberoende) i en graf som kan tas genom ett 
mjukvaruprogram. Den utvecklades av Thomas J. McCabe, Sr. 1976 [15]. 
Måttet tar hänsyn till programmets struktur, vilket gör det till ett mer 
avancerat och trovärdigt mått än Halsteads komplexitetsmätning. 
 
McCabes enhet för att kvantifiera komplexitet hjälper utvecklare att förstå att 
program med höga McCabe värden (måttet för komplexitet) har hög 
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komplexitet och följaktligen mer sannolika att innehålla defekter. Cyklomatisk 
komplexitet härleds från en flödesgraf och beräknas matematiskt med hjälp av 
grafteori. Måttet fastställs genom att bestämma antalet beslut i ett program 
och beräkna de enligt följande formel; 
 
V(G) = antalet beslut + 1, där G är grafen. 
 
De nuvarande principerna för cyklomatisk komplexitetsmätning är till för att 
tillämpas i källkoden, undvika onödigt komplexa program som orsakar 
tillförlitlighetsproblem samt   
och använda dess kvantifiering för att driva diverse testprocesser. Given ett 
program, kan en flödesgraf förknippas med det. Där varje nod i grafen 
motsvarar ett stycke kod och varje kant motsvarar grenar i programmet. 
 
McCabe definierar detta mått som ; 
V(E)= e - n + p 
Där e är antalet kanter, n är antalet noder och p är antal anslutna 
komponenter.   
Baserat på på ovannämnda principer blir den cyklomatisk komplexiteten lika 
med det maximala antalet linjära oberoende vägar genom ett progam. 

2.8 Bakgrundens relevans för studien 

 
Komplexitet, partitioner, ekvivalensrelationer, synergier, SIP och de 
alternativa metoder som har beskrivits, behandlas samt definieras i detta 
kapitel är helt avgörande för denna studie. Dessa begrepp är av 
återkommande karaktär under hela studiens genomförande. Det är således av 
högsta betydelse att de förstås i sin helhet innan nästa kapitel läses. 
Efterföljande kapitel kommer sålunda att förutsätta att de har förståtts i sin 
fullaste helhet i sin genomgång. 
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3 Forskningsmetod 

Detta kapitel beskriver forskningsmetoden som använts i denna studie. 
Kapitlet ger även en ingående förklaring över de olika faserna i studiens 
forskningsmetod.  Detta kapitel är av väsentlig karaktär i det avseende att det 
ger läsaren en djupare förståelse för hur studien har genomförts. Avsnitt 3.1 
beskriver forskningsstrategin. Avsnitt 3.2 beskriver metoden. 
Forskningsfaserna beskrivs i avsnitt 3.3 och forskninginstrumenten beskrivs i 
avsnitt 3.4. Utvärderingskriterium för studien återges i avsnitt 3.5 medan val 
av företag motiveras i avsnitt 3.6. Avsnitt 3.7-3.9 behandlar alternativa 
metoder, validitet och erfarenheter respektive. 

3.1 Forskningsstrategi 

 
Forskningsområdet som denna studie behandlar är ett väldigt stort och 
relativt outforskat område. För att optimera studien valdes en strategi som 
kunde effektivisera genomförandet. Forskningsfaserna består av de initiala 
steg som gjordes i forskningsprocessen i syfte att underlätta förståelsen för 
forskningsinstrumenten som användes i studien. Därefter valdes 
forskningsmetoden som var bäst lämpad att behandla 
forskningsinstrumenten. Avslutningsvis fastställdes validitetshot i syfte att 
utvärdera forskningsmetoden. Figur 6 illustrerar den valda 
forskningsstrategin.  
 
 

 
Figur 6. Illustrerar forskningsstrategin som användes för studien. 
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3.2 Metod 

 
Detta kapitel beskriver forskningsmetoderna som valdes för att genomföra 
studien. Avsnitt 3.2.1-3.2.2 beskriver de forskningstyper och 
forskningsansatser som fanns att tillgå, och sedermera vilka som valdes med 
en kort motivering. 

3.2.1 Forskningstyp 

 
I enlighet med studiens karaktär, var en kvalitativ forskning bäst lämpad, 
fastän med inslag av kvantativ forskning. Den kvalitativa forskningsmetoden 
gav studien möjlighet att tolka och bryta ned de dokument och underlag som 
används i studiens genomförande. Även om kvalitativ forskning är den metod 
som användes i huvudsak, gjordes mätningar och matematiska tolkningar 
under studiens genomförande. Detta krävde en kvantitativ forskningsmetod i 
syfte att göra numeriska och matematiska observationer på de data som 
beräknades. Genom att använda en kombination av kvalitativ och kvantitativ 
forskning kunde utvärderingen förbättras genom att se till att 
begränsningarna i en av metoderna balanserades av styrkan i den andra. 
 
Innan studien påbörjades var det viktigt att fastställa en forskningstyp för 
studiens genomförande.  Det finns nästan inga metoder för optimerad 
implementation och komplexitetsberäkning på IT-förslag innan dess 
implementation. De underlag som användes för studien var dock utförliga och 
väl dokumenterade. På grund av studiens karaktär var det viktigt att all teori 
analyserades innan studien påbörjades. Alla underlag, dokument och teori 
granskades och utvärderades medan all data examinerades i syfte att göra 
empiriska observationer. För att genomföra studien kunde två olika typer av 
forskningar väljas. 
 
Den första forskningsmetoden är kvalitativ forskning, vilket är en tolkande 
forskning som tillämpas i diverse akademiska vetenskapsgrenar, t.ex. inom 
samhällsvetenskap eller naturvetenskap, men också inom marknadsanalys 
och andra liknande sammanhang. Styrkan i kvalitativ forskning är dess 
förmåga att ge textuell beskrivning av hur människor upplever en viss 
forskningsfråga [16].  
 
Den andra forskningsmetoden är kvantitativ forskning, vilket är en empirisk 
forskningsutredning av observerbara fenomen via statistiska, matematiska 
eller datalogiska metoder. Metoden används bland annat för att göra objektiva 
analyser av data eller för att kvantifiera problem genom att generera 
numeriska data som kan omvandlas till användbar statistik [17][18].  

3.2.2 Forskningsansats 

 
Forkningsansatsen som valdes för denna studie var utav induktiv karaktär. 
Induktiva forskningsansatser används för att samla in information, analysera 
den och sedan dra en slutsats. De börjar med observationer och mot slutet 
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formuleras en teori. En deduktiv forsksningsansats börjar däremot med en 
preliminär hypotes som bildar en teori som kan ge ett möjligt svar eller 
förklaring till ett problem, och fortsätter att använda observationer för att 
testa hypoteser.  
 
Induktiva ansatser är i allmänhet förknippade med kvalitativ forskning, 
medan deduktiva ansatser förknippas med kvantitativ forskning [19]. 
Eftersom denna studie huvudsakligen använder sig av kvalitativ forskning 
valdes följaktligen en induktiv forskningsansats. Dessa två är starkt 
sammankopplade eftersom syftet med en kvalitativ forskning är inte att att 
bevisa en viss hypotes, utan att skapa en bred förståelse om vad som studeras. 

3.3 Forskningsfaser 

 
Denna studie delades huvudsakligen in i tre olika faser; litteraturstudie, 
praktikstudie och utvärdering av dessa. Först gjordes litteraturstudien, sedan 
gjordes praktikstudien, och i efterhand gjordes utvärderingen. Detta sätt att 
genomföra förstudien gjorde att tillräcklig förkunskap om arbetet kunde 
tillgodoses innan studien påbörjades. Dessa tre forskningsfaser illustreras i 
figur 7. 
 

 
Figur 7. Illustrerar forskningsfaserna som användes för studien. 

3.3.1 Litteraturstudie 

 
Förstudiefasen fokuserade på att studera teorin bakom den valda metoden SIP 
och de underlag som tillhandahölls från Försvarsmakten. Först studerades 
Roger Sessions vitbok “The Mathematics of IT Simplification“ för att få bättre 
förståelse om hur komplexitet påverkar ett system och hur den kan reduceras. 
I vitboken finns det en djupgående genomgång av alla de koncept, begrepp 
och metoder som används i denna studie.  
 
Vidare gjordes en litteraturstudie för andra metoder som kan vara relevanta 
för att kvantifiera komplexitet och som följaktligen kan användes för att göra 
en jämförelse med den valda metoden SIP. Dessa metoder tillämpas 
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emellertid huvudsakligen på mjukvarusystem. Två av de vanligaste är 
Cyklomatisk komplexitetsmätning (eng. Cyclomatic Complexity Measures) 
och Halsteads komplexitetsmätning (eng. Halstead Complexity Measurement) 
[15][20]. 
 
De databaser som användes för att vidare studera de alternativa metoder som 
användes för studien var IEEE Xplore1, Scopus2 och ACM Digital library3. I 
sökningen efter artiklar användes sökord såsom “Measuring Complexity” och 
“Measuring Complexity for IT-systems”. 

3.3.2 Praktikstudie 

 
Praktikstudien bestod utav huvudsakligen utav fyra faser; fastställandet av 
affärsfunktionerna för FMTK, avgöra vilka som är synergistiskt relaterade, och 
sedermera dela upp dem i synergistiska partitioner. Den fjärde fasen bestod av 
att partitionera affärsfunktionerna enligt andra principer i syfte att göra en 
jämförelse med de som partitionerades i enlighet med synergier.  
 
För att fästställa vilka affärsfunktionerna var för FMTK gjordes en genomgång 
av alla dokument i syfte att sålla bort det som inte var nödvändigt för studien. 
Därefter kunde affärsfunktionerna för applikationen fastställas och 
utvärderas. Sedan fastställdes det vilka av affärsfunktionerna som var 
synergistiskt relaterade genom att titta på Roger Sessions definition av vad 
synergi omfattar. Dessa delades sedermera upp i synergistiska partitioner. 
 
I Roger Sessions vitbok beskriver han hur det går att partitionera 
affärsfunktioner enligt andra principer för att klargöra att synergistiska 
partitioner är de med minst komplexitet. Praktikstudien innehöll sålunda ett 
moment där samma jämförelse gjordes på Försvarsmaktens underlag FMTK 
för att styrka denna tes. 

3.3.3 Utvärdering  

 
I litteraturstudien studerades Roger Sessions vitbok i första hand i syfte att 
tillgodose tillräcklig kunskap inom området, och sedermera möjliggöra 
välgrundade avvägningar i vilka förstudier som krävs för att genomföra 
studien.  
 
För att utvärdera den framtagna komplexitetsberäkningsmetoden enligt 
studiens utvärderingskriterium gjordes en förstudie på alternativa metoder. 
De alternativa metoder som används i studien är Cyklomatisk 

                                                   
 
 
 
1 http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 
2 https://www.scopus.com/ 
3 http://dl.acm.org/ 
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komplexitetsmätning och Halstedas komplexitetsmätning. De kunde först 
studeras efter att ett mycket större antal valts bort. Anledningen till att dessa 
två metoder valdes var för att de ansågs ha störst legitimitet, var frekvent 
använda och hade djupgående beskrivning. Det fanns enkel tillgång till 
detaljerade beskrivningar av dessa metoder. De var dessutom erkända av 
många sakkunniga inom området, och således frekvent använda inom 
komplexitetsmätning [14].  
 
I praktikstudien gjordes en analys om dessa tre metoder applicerbarhet på det 
underlag som tillhandahölls från Försvarsmakten. Grunderna för dessa 
metoder studerades först innan analysen kunde göras. Vid noggrannare 
analys gick det att konkludera att Halsteads och Cyklomatisk 
komplexitetsmätning inte är tillämpbar på dessa underlag. Roger Sessions 
metod var således den enda metod som kunde användas i studiens 
genomförande. 

3.4  Forskningsinstrument 

 
Forskningsinstrumenten som användes i denna studie var de underlag som 
tillhandahölls från Försvarsmakten. Underlagen består av två IT-förslag som 
gått igenom Försvarsmaktens beslutsprocess. Dessa två underlag studerades 
sedan i syfte att göra en bedömning om huruvida det gick att applicera Roger 
Sessions metod på underlagen. Därefter togs det ett beslut om vilket av dessa 
två underlag som var bäst lämpat för studien. 
 
Underlagen bestod utav en mängd dokument som innehöll bland annat 
detaljerade affärsplaner, tekniska kravspecifikationer, beslutsprocesser och 
diverse tester.  
 
Ett av de två underlagen, och som också valdes för vår praktikstudie, som 
tillhandahölls är FMTK. FMTK beskrivs som en applikation som en användare 
ska kunna använda som träningsverktyg för att bland annat planera och följa 
upp sin träning med. Applikationen fungerar även som ett nätverk där 
användare ges möjligheten att kunna dela och jämföra sin träning med andra 
användare eller vänner.  
 
I dokumenten finns det dessutom detaljerade beskrivningar om vad 
applikationen innehåller för affärsfunktioner. Användare skall exempelvis 
kunna se över sina träningspass, träningsprogram, utmaningar och träning 
samt ha tillgång till information om andra användare och sociala funktioner.  
 
FMTK riktar sig mot alla 15-24 åringar som är idrottsintresserade, 
samhällsengagerade och spänningssökare [21]. Träningsklubben har som mål 
att leverera en positiv effekt för Försvarsmaktens varumärke och förstärka 
personalförsörjningen genom positiva associationer till träningen. 
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3.5  Utvärderingskriterium  

 
För att utvärdera och jämföra de olika komplexitetsberäkningsmetoderna med 
varandra togs ett utvärderingskriterium fram. Ett utvärderingskriterium är  
betydelsefullt för att olika aspekter för varje metod kan belysas och samtidigt  
ger ett strukturerat sätt att bedöma styrkor och svagheter. De kriterier som 
används i utvärderingen är dels de utvärderingskriterium som utifrån 
litteraturstudien ansågs vara viktiga av författarna och dels de 
utvärderingskriterierum som olika forskare inom området för 
systemarkitektur och komplexitetsberäkning använt [22].  
 
De utvärderingskriterium som valdes bort ansågs således vara av mindre 
betydelse för jämförelsen av metoder, exempelvis applicerbarhet på alla 
programmeringsspråk. Tabell 2 illustrerar de utvärderingskriterierum  som 
tillslut valdes tillsammans med en kort beskrivning.  
 
Det första kriteriet som handlar om att reducera komplexitet avser ett indirekt 
sätt att reducera komplexitet, främst genom att beräkna komplexiteten och 
därefter göra diverse optimeringar. Samtliga metoder handlar just om att göra 
komplexitetsberäkningar (om än på olika tillvägagångssätt) i syfte att göra 
reduceringar eller optimerade implementationer, vilket gör det till ett givet 
kriterium.  
 
Det andra och tredje kriteriet handlar om vilka av dessa metoder som kan 
tillämpas med fulländad, delvis klar eller helt utan källkod. Dessa kriterier är 
de avgörande skiljelinjerna mellan tre-stegsmetoden och de alternativa 
metoderna. Det fjärde kriteriet som handlar om kvalitetsmåttet avser 
metodernas förmåga att göra effektiv skillnad på olika implementationer. Med 
hjälp av en sådan metod kan dåliga implementationer undvikas, vilket i sin tur 
kan garantera ett projekts framgång.  
 
Stöd för att förutse underhåll och stöd för att förutse kostnad är två kriterier 
som togs med dels för att det är två viktiga kriterier som är starkt 
sammankopplade med komplexitet och dels för att de används flitigt i diverse 
utvärderingar [22]. Med hjälp av en metod som kan beräkna komplexitet i ett 
tidigt skede av ett projekt kan både kostnad och underhåll som krävs förutses, 
vilket innebär att särskilt dyra projekt kan undvikas.  
 
Givetvis finns det fler kriterier som kan användas för att utvärdera dessa, men 
det gjordes en avgränsning till dessa i syfte att förhindra att utvärderingen 
skulle bli alltför omfattande. Dessa sex kriterium utgjorde således grunden för 
vad studien anser vara en mångsidig metod för att beräkna komplexitet och 
optimera implementation.  
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Tabell 2. Valda utvärderingskriterium med kort beskrivning 

Kriterium Beskrivning 

Reducera 
komplexitet  

Avser en metods förmåga att reducera komplexitet genom beräkning  

Tillämpning utan 
kod 

Avser möjlighet att tillämpa en komplexitetsmetod utan källkod 

Tillämpning med 
kod 

Avser möjlighet att tillämpa en komplexitetsmetod med delvis eller 
fulländad källkod 

Kvalitetsmått Avser metodernas förmåga att göra effektiv skillnad på olika 
implementationer.  

Stöd för att förutse 
underhåll 

Avser en metods förmåga att förutse tiden som krävs för att underhålla ett 
system 

Stöd för att förutse 
kostnad 

Avser en metods förmåga att förutse kostnaden för en implementation 

 

3.6  Val av företag  

 
Försvarsmakten har för närvarande som ändåmål att genomgå ett 
paradigmskifte. Detta innebär att de har som ambition att i framtiden vara ett 
kunskaps- och insatsbaserat försvar i kontrast till att vara ett invasionsbaserat 
försvar, som de är nu. Detta skiftet skall bland annat genomföras med hjälp av 
olika samarbeten med diverse högskolor och universitet i Sverige. Detta 
innebär att de har en mängd projektförslag till studenter som skall göra 
examensarbete. Försvarsmakten ställer dessutom personliga handledare till 
studenternas förfogande och anordnar seminarier för dessa [23]. Detta gör 
Försvarsmakten till en idealisk organisation att göra ett projektarbete för.  
 
Det valda projektförslaget såg intressant ut vid första anblick och berörde ett 
område som många verksamheter har problem med i allmänhet. 
Försvarsmakten gav intrycket av att de hade ett genuint intresse för resultatet 
av den genomförda studie. Försvarsmakten valdes således ur ett 
bekvämlighetsurval.  

3.7  Alternativa metoder och forskningsstrategier 

 
I tidigare avsnitt av det här kapitlet presenteras och motiveras 
forskningsstrategin, forskningsansatserna och forskningsmetoderna som 
användes för studien. Dessa valdes just för att de var bäst lämpade för att 
genomföra studien med tanke på studiens karaktär. Att ta fram en generell 
metod för att kvantifiera komplexitet och optimera implementationer för IT-
förslag går inte att göra via alternativa metoder och strategier.  
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Forskningen kunde exempelvis inte genomföras genom en kvantitativ 
forskningsmetod med en deduktiv ansats. Att använda en metod som börjar 
med en preliminär hypotes och sedan via matematiska och numeriska 
observationer komma fram till ett absolut svar är helt inkompatibel med 
studiens ändåmål. Kvantitativa forskningsmetoder med deduktiva ansatser 
kan användas för en studie om man exempelvis har ett antal kända axiom, och 
utifrån dem gör matematiska beräkningar baserat på logiska slutsatser. 

3.8  Validitet 

 
Eftersom denna studie är av kvantitativ karaktär i mätningarna är 
reliabilitetshotet obefintligt. Beräkningarna som görs i studien är uteslutande 
byggda på matematiska principer vilket innebär att resultat alltid går att 
replikera oavsett vem som genomför beräkningarna.  
 
I en kvalitativ forskning definieras validitet som relevansen av insamlad data 
för ett givet problem och förmågan att mäta det som avses att mätas [24]. 
Validitet hänger samman med reliabilitet i en kvalitativ forskning. Begreppet 
reliabilitet hänger ihop med kvaliteten vid en mätning. Reliabilitet kan 
definieras som den egenskap som gör att samma eller liknande resultat kan 
uppnås vid upprepade mätningar, även om mätningarna genomförs av olika 
personer med olika intressen.  

3.9  Erfarenheter 

 
Det initiala skedet av studien var problematiskt i form av kommunikation 
mellan högskola och arbetsgivare. Projektbeskrivningen som gavs på KTHs 
hemsida var väldigt annorlunda från det projekt Försvarsmakten hade i 
åtanke [4]. Detta åtgärdades dock efter flera samtal med Försvarsmakten via 
mejl, samtal och möten.  
 
Innan studien påbörjades gavs tillräckligt med resurser från Försvarsmakten 
för att säkerställa att studien kunde genomföras. Resurserna var i form förslag 
på litteratur och  underlag som sedermera blev studiens 
forskningsinstrument. Med dessa förutsättningar kunde studien genomföras 
förhållandevis smidigt och bekymmerfritt och ge fullgoda resultat. 
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4 Kvantifiering av komplexitet på FMTK 

Detta kapitel behandlar Försvarsmaktens underlag FMTK. Kapitlet skall 
använda FMTK och dess kravspecifikationer och affärsfunktioner som 
underlag för komplexitetsberäkning. Kapitlet kommer dessutom att 
presentera tre olika sätt att implementera dessa kravspecifikationer och 
underlag.  
 
För att få en djupare förståelse av detta kapitels genomgång måste Kapitel 2 
(som handlar om teoretiska bakgrunden) först läsas. Avsnitt 4.2 ger en kort 
introduktion till FMTK och dess kravspecifikationer och affärsfunktioner. 
Avsnitt 4.3 ger exempel på olika implementationer. 

4.1 Analys av FMTK 

 
Försvarsmaktens IT-förslag FMTK bestod av en mängd dokument, från 
affärsplaner till releaseplaner och yttranden. För att kvantifiera komplexiteten 
på ett IT-förslag behövs emellertid två saker i huvudsak; kravspecifikationer 
och affärsfunktioner. Det naturliga steget var följaktligen att fastställa dessa 
för FMTK. Försvarsmakten har i sin beslutsprocess G2 som krav att varje IT-
förslag skall ha en detaljerad affärsplan, vilket underlättade processen för 
studien. Kravspecifikationerna och affärsfunktionerna för FMTK kunde 
därmed enkelt fastställas.  
 
För att vidare studera kravspecifikationerna och affärsfunktionerna måste de 
först definieras. Kravspecifikationerna för applikationer är den funktionalitet 
som skall finnas i ett IT-förslag. Affärsfunktioner är de funktioner som bygger 
denna funktionalitet. En kravspecifikation för FMTK är “Information om 
Träningspass”. Kravspecifikationen har i sin tur affärsfunktioner, exempelvis 
“nivå på pass” och “plats på genomfört pass”. 
 
I ovannämnda kravspecifikation “Information om Träningspass” finns 
affärsfunktionerna “vilka pass som användaren har genomfört”, “nivå på 
pass”, “resultat efter pass”, “plats på genomfört pass” och “vädret på 
genomfört pass”. Försvarsmakten har nästintill ingen användning av 
funktionaliteten “vilka pass som användaren genomfört” om funktionaliteten 
“resultat efter pass” inte finns, vilket innebär att “nivå på pass” inte heller är 
relevant. Förändringar i någon av dessa affärsfunktioner kommer sannolikt 
att tvinga ändringar även i de andra. Det går således att konstatera att dessa 
tre affärsfunktioner är synergistiska. Nästa steg var att definiera 
affärsfunktionerna enligt synergistiska förhållanden i syfte att gruppera dem. 
Varje grupp blir således en uppsättning av affärsfunktioner som är väsentliga 
för varandras användbarhet. Tabell 3 illustrerar grupperna för 
mobilapplikationen FMTK. 
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Tabell 3. Kravspecifikationer och affärsfunktioner för FMTK. 

Kravspecifikationer Affärsfunktioner 

Träningspass 
 
 

 Genomförda användarpass 

 Nivå på pass 

 Resultat efter pass 

 Plats på genomfört pass 

 Väder på genomfört pass 

Träningsprogram 1  Genomförda pass i ett träningsprogram 

 Tidpunkt pass i ett träningsprogram 

Träningsprogram 2  Utveckling inom träningsprogrammet 

Träningsinformation 1  Antal genomförda träningspass 

 Statistik och graf om träningen 

 Detaljerad statistik om träningen 

 Balansen i totala träningen 

Träningsinformation 2  Addera träningslogg 

 Exportera träningslogg 

Utmaningar  Anta utmaningar 

 Resultat på utmaningar 

 

 
Figur 8 illustrerar de synergistiska förhållandena mellan alla affärsfunktioner 
för FMTK. Affärsfunktionerna kan dock partitioneras på olika sätt och 
följaktligen ge olika implementationer, svårigheten ligger emellertid i att 
avgöra vilken implementation som är mest optimal när det kommer till 
komplexitet. I avsnitten 4.2.1-4.2.3 ges några exempel på olika 
implementationer. 
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Figur 8. Synergistiska relationer mellan olika affärsfunktioner. 

 

4.2 Implementation av FMTK 

 
Detta avsnitt kommer att presentera diverse sätt att implementera de 
affärsfunktionerna som delats upp i diverse grupper i avsnitt 4.1. Detta avsnitt 
kommer även att beräkna komplexiteten för varje implementation som 
presenteras med hjälp av principer som redogjorts i tidigare kapitel. 

4.2.1 Implementation med SOA 

 
Givet affärsfunktionerna för FMTK finns det antal olika sätt att partitionera 
dem på. Ett sätt är att göra implementationen sådan att varje affärsfunktion 
blir en egen tjänst. Implementationen blir således sådan att varje system 
(tjänster = system, när det handlar om en SOA) består av endast en funktion.  
 
FMTK har 16 affärsfunktioner vilket leder till att en implementation i enlighet 
med en SOA ger 16 system. Alla system har samma beroenden och följaktligen 
samma samspel med varandra enligt ovannämnda förutsättningar. 
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Figur 9. Implementation med SOA. 

 
En implementation i enlighet med en SOA blir således sådan som illustreras i 
figur 9, med 16 antal olika tjänster. Den totala komplexiteten för denna 
implementation kan nu beräknas enligt de principer som beskrivits i tidigare 
kapitel (se avsnitt 2.2). 
 
 
System Funktionell komplexitet  Koordination komplexitet 
A   1 Funktion(er), 1 SCU   4 Beroende(n), 74 SCU  
B   1 Funktion(er), 1 SCU   4 Beroende(n), 74 SCU  
C   1 Funktion(er), 1 SCU   4 Beroende(n), 74 SCU 
D   1 Funktion(er), 1 SCU   4 Beroende(n), 74 SCU 
E   1 Funktion(er), 1 SCU   4 Beroende(n), 74 SCU 
F   1 Funktion(er), 1 SCU   1 Beroende(n), 1 SCU 
G   1 Funktion(er), 1 SCU   1 Beroende(n), 1 SCU 
H   1 Funktion(er), 1 SCU   0 Beroende(n), 0 SCU 
I   1 Funktion(er), 1 SCU   3 Beroende(n), 30 SCU  
J   1 Funktion(er), 1 SCU   3 Beroende(n), 30 SCU  
K   1 Funktion(er), 1 SCU   3 Beroende(n), 30 SCU 
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L   1 Funktion(er), 1 SCU   3 Beroende(n), 30 SCU 
M   1 Funktion(er), 1 SCU   1 Beroende(n), 1 SCU 
N  1 Funktion(er), 1 SCU   1 Beroende(n), 1 SCU 
O   1 Funktion(er), 1 SCU   1 Beroende(n), 1 SCU 
P   1 Funktion(er), 1 SCU   1 Beroende(n), 1 SCU 
 
Den totala komplexiteten blir summan av alla system, det vill säga 512 SCU. 

4.2.2 Monolitisk implementation 

 
Ett annat sätt att göra implementationen är genom att göra en monolitisk 
implementation. Detta innebär att varje funktion packas ihop till en enda 
(därav monolitisk) stort system. Implementationen blir alltså som sådan att 
den innehåller 16 antal funktioner, men endast ett system. Antalet 
affärsfunktioner spelar sålunda inte någon roll vid en monolitisk 
implementation, utan antalet system kommer alltid att vara en. 
 
En monolitisk implementation med 16 affärsfunktioner blir således sådan som 
illustreras i figur 10. Den totala komplexiteten för denna partition kan nu 
beräknas. 
 
 

 
Figur 10. Monolitisk implementation. 
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System Funktionell komplexitet   Koordination komplexitet 
A   16 Funktion(er), 5500 SCU  0 Beroende(n), 0 SCU  
 
Den totala komplexiteten är emellertid densamma som den funktionella 
komplexiteten eftersom en monolitisk implementation saknar beroenden, och 
kan enkelt beräknas till 5500 SCU. 

4.2.3 Synergistisk implementation 

 
Affärsfunktionerna för FMTK kan även partitioneras enligt synergistiska 
förhållanden. Implementation blir sålunda sådan att varje system enbart 
kommer innehålla funktioner som är synergistiskt relaterade.  
 
En implementation i enlighet med synergistiska förhållanden leder till en 
implementation med lika antal system som kravspecifikationer. Varje 
kravspecifikation blir således till ett eget system innehållande synergistiska 
affärsfunktioner. Den synergistiska implementationen illustreras i figur 11. 
Den totala komplexiteten för en sådan implementation kan nu beräknas; 
 
 

 
Figur 11. Synergistik implementation. 
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System Funktionell komplexitet   Koordination komplexitet 
A   5 Funktion(er), 148 SCU   0 Beroende(n), 0 SCU  
B   2 Funktion(er), 9 SCU   0 Beroende(n), 0 SCU 
C   1 Funktion(er), 1 SCU   0 Beroende(n), 0 SCU  
D   4 Funktion(er), 74 SCU   0 Beroende(n), 0 SCU 
E   2 Funktion(er), 9 SCU   0 Beroende(n), 0 SCU 
F   2 Funktion(er), 9 SCU   0 Beroende(n), 0 SCU 
 
Den totala komplexiteten för den synergistiska implementationen blir således 
summan av den funktionella komplexiteten för alla system, eftersom en 
synergistisk implementation alltid saknar beroenden systemen emellan. 
Summeringen av dessa ger 250 SCU. 
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5 En metod för att kvantifiera komplexitet 

Detta kapitel kommer att presentera en generell metod för att optimera en 
implementation samt kvantifiera komplexiteten på IT-förslag. Avsnitt 5.1 
beskriver en generell metod och dess tre huvudsteg. Avnsitt 5.2 utvärderar 
även tre-stegsmetoden med några andra kända metoder. Avnsittet utvärderar 
även olika implementationer på FMTK i termer av komplexitet.  
 

5.1 Tre-stegsmetoden 

 
För att kvantifiera komplexiteten för IT-förslag enligt Roger Sessions metod 
SIP krävs det att förslaget uppfyller grundvillkoret; förslaget måste ha klara 
affärsfunktioner och kravspecifikationer. Dessa måste sedermera delas in i 
grupper enligt synergistiska förhållanden. Därefter krävs det ett beslut om på 
vilka principer dessa skall partitioneras och sedermera implementeras.  
Genom olika exempel och observationer har det gått att konstatera att det 
mest optimala sättet att partitionera dessa grupperingar på (i termer av 
komplexitet) är att göra en synergistisk partitionering. Genom att följa samma 
principer som gjordes på Försvarsmaktens underlag FMTK, går det att ta fram 
en generell metod för ett sätt att kvantifiera komplexitet på alla underlag som 
uppfyller ovannämnda grundvillkor. Denna metod kommer att bestå av tre 
steg i huvudsak (därav Tre-stegsmetoden); 
 

 Fastställ kravspecifikationerna och affärsfunktionerna 
 Gruppera dessa enligt synergistiska förhållanden 
 Partitionera och sedermera implementera dessa enligt synergier  

 
Tre-stegsmetoden beskriver hela implementationsprocessen, från att fastställa 
kravspecifikationer och affärsfunktioner till synergistisk implementation. 
Figur 12 illustrerar de tre huvudmetoderna som bygger tre-stegsmetoden. Tre-
stegsmetoden bygger således på SIP men belyser fler områden än bara 
synergistisk partitionering.  
 
 

 
Figur 12. Tre-stegsmetoden. 

 

Fastställa 
kravspecifikationer 

och 
affärsfunktioner 

Gruppering enl. 
synergistiska 
förhållanden 

Partitionera och 
implementera enl. 
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5.1.1 Fastställa kravspecifikationer och affärsfunktioner 

 
För Tre-stegsmetoden är endast kravspecifikationer och affärsfunktioner av 
väsentlig karaktär. För att fastställa kravspecifikationer och affärsfunktioner 
för ett IT-förslag krävs det ett förslaget är tillräckligt detaljerat. Varje 
applikation eller system består av funktioner (och kan därmed inte existera 
utan dessa). Innan funktionerna implementeras är de affärsfunktioner och 
kravspecifikationer. För att identifiera dessa måste det fastställas vad 
applikationen skall ha för funktionalitet. Även om IT-förslag består av annat 
än kravspecifikationer och affärsfunktioner, är det enbart dessa som är 
väsentliga för Tre-stegsmetoden.  

5.1.2 Gruppering enl. synergistiska förhållanden 

 
Att gruppera kravspecifikationerna och affärsfunktioner enligt synergistiska 
förhållanden kan först göras efter att de identifierats korrekt. Egentligen 
grupperas inte kravspecifikationerna, men de kan vara användbara att ha i 
åtanke när affärsfunktionerna grupperas eftersom de ger en hänvisning om 
vilka affärsfunktioner som hör ihop. När affärsfunktionerna grupperas skall 
dessa göras enligt synergier i syfte att fastställa vilka affärsfunktioner som är 
beroende av andra affärsfunktioners existens.  
 
Figur 13 illustrerar ett exempel på hur ett antal affärsfunktioner kan delas upp 
i diverse grupper baserat på synergistiska förhållanden. Varje grupp består 
således av affärsfunktioner som är synergistiska. 
 
 

 
Figur 13. Grupperingen av affärsfunktioner. 
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Figur 14. Grupperna blir till system i implementationen. 

 

5.1.3 Partitionera och implementera enl. Synergier 

 
Förutsatt att grupperna är gjorda korrekt, det vill säga att affärsfunktionerna 
är grupperade enligt synergistiska förhållanden, går det att gå vidare till 
implementation. Implementationen görs på så sätt att varje delgrupp 
bestående av synergistiska affärsfunktioner blir till ett eget system. Att veta 
vilka affärsfunktioner som tillhör till samma system blir således väldigt enkelt, 
eftersom affärsfunktionerna redan är grupperade enligt synergistiska 
förhållanden. Den synergistiska implementation består följaktligen alltid av 
lika många system som delgrupper. Figur 14 visar hur dessa grupper 
bestående av synergistiska affärsfunktioner blir till system innehållandes 
samma affärsfunktioner. Dessa system utgör sedan en synergistisk 
implementation tillsammans. 

5.2 Utvärdering 

Detta avsnitt utvärderar Tre-stegsmetoden, Halsteads-metod och den 
Cyklomatiska metoden enligt studiens utvärderingskriterium. Därefter 
utvärderas de olika implementationerna som gjordes på FMTK. 

5.2.1 Metoder 

 
Ovanstående beskriver en generell metod med tre huvudfaser för att 
kvantifiera komplexitet på IT-förslag. Denna metod ger emellertid endast 
möjlighet för komplexitetsberäkning i ett relativt tidigt skede i en applikation- 
eller systemutveckling. I Kapitel 2 ges exempel på två andra metoder; 
Halstead- och Cyklomatisk komplexitetsberäkning i kontrast till Tre-
stegsmetoden. Halsteads-, Cyklomatisk- och Tre-stegsmetoden är alla 
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metoder för att beräkna komplexitet. Metoderna skiljer sig däremot åt i olika 
avseenden. Tabell 4 visar styrkor och svagheter för dessa metoder i olika 
aspekter, där “+” avser applicerbarhet eller styrka och  “-” står för motsatsen. 
 
Alla tre metoder kan användas för att reducera komplexitet i och med att de är 
metoder för att beräkna komplexitet. Kan man beräkna komplexitet för ett 
system/mjukvaruprogram kan man även se till att reducera komplexiteten där 
det är möjligt. Dessa metoder används däremot i olika skeden av mjukvaru- 
eller systemkonstruktion. Tre-stegsmetoden är en metod för IT-förslag, det 
vill säga för applikationer som ännu inte har implementerats. Den kan således 
användas för att beräkna komplexiteten på en applikation utan att någon kod 
har skrivits. Halsteads- och Cyklomatisk metod kan däremot inte tillämpas på 
IT-förslag, utan måste appliceras på källkod. 
 
I kapitel 4 används SIP (som Tre-stegsmetoden inkorporerar) för att visa att 
den går att applicera på olika implementationer och därmed också jämföra 
dessa i form av komplexitet. McCabes Cyklomatisk metod kan också användas 
i syfte att göra jämförelser mellan olika implementationer, fastän i andra 
skeden av implementationen. Halsteads metod för att beräkna komplexitet 
kräver dock fullständig kod och är väldigt komplicerad att applicera, vilket gör 
den till en dålig metod att jämföra implementationer. Halsteads metod går 
däremot att använda för att förutse hur mycket underhåll som krävs för ett 
system, bara det har blivit implementerat.   
 
Även Tre-stegsmetoden kan användas för att förutse underhåll för ett system 
eller applikation. Tre-stegsmetoden kräver dock inte att systemet eller 
applikation har konstruerats för att förutse underhållet. I tidigare kapitel gick 
det att konstatera att komplexitet och kostnad hänger samman. Eftersom Tre-
stegsmetoden kan göra en komplexitetsberäkning i ett väldigt tidigt skede, 
innebär det att metoden också kan användas för att förutse kostnaden för ett 
system eller applikation. Tabell 4 visar fördelar och nackdelar för var och en 
av metoderna i olika avseenden. 
 
 

Tabell 4. Jämförelse mellan tre olika komplexitetsberäkningsmetoder. 

 Tre-stegs Halstead Cyklomatisk 

Reducera komplexitet  + + + 

Tillämpning utan kod + - - 

Tillämpning med kod - + + 

Kvalitetsmått + - + 

Stöd för att förutse underhåll + + - 

Stöd för att förutse kostnad + - - 
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Figur 15. Komplexitet (mätt i SCU) för olika implementationer. 

 

5.2.2 Implementationer 

 
Kapitel 4 gav tre exempel på implementationer för Försvarsmaktens underlag 
FMTK; implementation med SOA, monolitisk implementation och 
synergistisk implementation. Tre olika implementationer gjordes i syfte att 
illustrera hur komplexiteten för varje implementation skiljs åt baserat på 
implementations uppbyggnad. Med hjälp av tidigare fastställda principer (Läs 
kapitel 2) kunde komplexiteten beräknas för var och en av dessa 
implementationer. Figur 15 illustrerar komplexiteten för varje implementation 
i komplexitetsenheten SCU. 
 
Som figur 15 illustrerar ger en synergistisk implementation av 
Försvarsmaktens underlag FMTK en komplexitet på 250 SCU. En 
implementation med SOA ger en komplexitet på 512 SCU, medan en 
monolitisk implementation ger en komplexitet på 5500 SCU. En synergistisk 
implementation har följaktligen endast 49% av komplexiteten jämfört med en 
implementation med SOA och endast 5%(!) av komplexiteten i jämförelse med 
en monolitisk implementation. 
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6 Analys och diskussion  

Detta kapitel kommer att analysera och diskutera valet av huvudmetoden för 
denna studie. Kapitlet kommer även att jämföra huvudmetoden med andra 
kända metoden i en mer djupgående analys. Detta kapitel kommer dessutom 
att jämföra tidigare utvärderade implementationer. Avsnitt 6.1 kommer att 
analysera den valda metoden och samtidigt motivera valet. Avsnitt 6.2 
kommer att jämföra den valda metoden med Halsteads metod och 
Cyklomatisk metod. Avsnitt 6.3 kommer att diskutera och analysera 
skillnaderna mellan en implementation med SOA, synergistisk 
implementation och monolitisk implementation. 

6.1 Val av metod 

 
Roger Sessions metod, SIP, valdes för att den är den enda metoden för att 
beräkna komplexitet som kan tillämpas i ett väldig tidigt skede av en system- 
eller applikationskonstruktion. Detta var den enskilt viktigaste egenskapen för 
att studien skulle kunna genomföras på Försvarsmaktens IT-förslag, FMTK.  
 
SIP är även en metod som är mer begriplig för både ingenjörer/tekniker och 
andra som jobbar inom ett företag, på det sätt att den inte kräver att man är 
insatt i programmering eller mjukvarukonstruktion. SIP förutsätter emellertid 
att personen som jobbar med metoden har tillräckligt med baskunskaper i 
matematik, eftersom metoden är en reproducerbar partitionsprocess som 
bygger på sannolikhetsteori, mängdlära och ekvivalensrelationer. Metoden är 
således enklare att använda för en person som är både insatt inom IT samt 
matematik (ingenjör) och bör därför behandlas av IT-avdelningen för ett 
företag. 

6.2 Jämförelse med andra metoder 

 
Tre-stegs metoden (bygger helt och hållet på SIP) handlar bland annat om att 
reducera komplexitet i ett IT-system. Metoden tillämpas i ett tidigt skede av 
en applikations livscykel och kan användas för att förutse kostnader och 
underhåll, jämföra diverse designer och implementationer och reducera 
komplexitet. Tre-stegsmetoden kräver ingen kod för att användas utan bara 
kravspecifikationer och affärsfunktioner. Detta är mycket användbart i det 
avseende att företag kan göra en bedömning om huruvida applikationer eller 
system är värda att konstruera för att exempelvis undvika kostnader. Tre-
stegsmetoden kan dessutom användas för att jämföra olika sätt att 
implementera samma applikation i syfte att reducera komplexiteten genom 
att välja den mest optimala implementationen. Metoden kan emellertid ej 
tillämpas på en applikation som redan är konstruerad och följaktligen inte 
reducera komplexiteten för den. För att reducera komplexiteten för en 
konstruerad eller delvis konstruerad applikation eller system kan man 
använda Halsteads- eller Cyklomatisk metod, som utvecklades för att beräkna 
komplexitet direkt från källkoden. 
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Cyklomatisk metod mäter antalet linjärt oberoende vägar som går genom en 
graf. Med hjälp av detta kan utvecklarna se till att alla vägar har testats minst 
en gång. Att använda den Cyklomatiska metoden som primärt mått på ett 
program kommer att hjälpa en verksamhet att identifiera applikationer med 
höga risker, vilket innebär att produktivetsproblem, hot och underhållstid kan 
reduceras. Den Cyklomatiska metoden har dock kritiserats för att den gör 
simpla antaganden om strukturer och jämförelser [22]. Metoden kan heller 
inte användas för att förutse kostnaderna eller underhållet för ett system eller 
applikation. 
 
Halsteads metod använder en strategi som använder antalet operander och 
operatörer i en mjukvara för att beräkna mätvärdena. Metoden kan tillämpas 
på alla programmeringspråk vilket gör den till en mer mångsidig metod i 
jämförelse med den Cyklomatiska metoden.  Halsteads metod kan dock bara 
tillämpas på fulländad kod men kan då användas för att exempelvis förutse 
underhållet för ett system genom diverse beräkningar. Eftersom Halsteads 
metod är väldigt komplicerad att använda och samtidigt kräver färdig kod, är 
den en dålig metod för att jämföra olika implementationer eller designer med 
varandra [22]. 

6.3 Jämförelse mellan implementationer 

 
Kapitel 4 använde Försvarsmaktens mobilapplikation FMTK som underlag för 
tre olika implementationer; implementation med SOA, monolitisk 
implementation och synergistisk implementation. Med hjälp av fördefinierade 
koncept, resonemang och begrepp kunde komplexiteten för var och en av 
dessa implementationer beräknas. Att beräkna komplexiteten för dessa 
implementationer gjordes i syfte att bestämma vilken av dessa 
implementationer som är mest optimal i fråga om komplexitet. När 
komplexiteten sedan beräknats för varje implementation, kan en verksamhet 
göra ett välgrundat beslut om huruvida systemet eller applikationen är värt att 
konstruera och isåfall vilken av implementationerna som bör väljas. 
 
Den monolitiska implementationen var den första och den enklaste 
implementationen. Fördelen med en monolitisk implementation är dels att en 
sådan implementation bara har ett system, vilket innebär att systemet inte 
behöver samspela med andra system och dels att alla funktioner är 
ihoppackade i samma system vilket gör det lättare att debugga. En monolitisk 
implementation för mobilapplikationen FMTK gav en emellertid en total 
komplexitet på 5500 SCU.  
 
Implementationen med SOA var den andra implementationen som gjordes på 
FMTK. Fördelen med en sådan implementation med SOA gör att varje 
affärsfunktion blir till en egen tjänst (tjänster = system, när det handlar om en 
SOA), vilket medför att implementation får en ökad flexibilitet. 
Implementationen med SOA av FMTK gav en total komplexitet på 512 SCU.   
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Den tredje implementationen som gjordes på FMTK var en synergistisk 
implementation. En synergistisk implementation grupperar 
affärsfunktionerna enligt synergistiska förhållanden. Detta innebär att det inte 
kommer behövas något samspel systemen emellan, eftersom de 
affärsfunktioner som behöver samspel tillhör samma system. Fördelen med 
en sådan implementation är att det leder till ett optimerat samspel mellan 
affärsfunktionerna och implementationen. Den synergistiska 
implementationen på FMTK gav en total komplexitet på 250 SCU. 
 
Den monolitiska implementationen är alltså ca 11 gånger mer komplex än 
implementationen med SOA och 22 gånger mer komplex än den synergistisk 
implementation. Skillnaden i komplexitet mellan dessa implemenationer kan 
inte överbetonas. Den monolitiska implementationen är extremt mycket mer 
komplex än den synergistiska. Det innebär att den är extremt mycket dyrare 
att underhålla, kostar extremt mycket mer att implementera och har extremt 
många fler risker att misslyckas. Detta kan vara skillnaden mellan överlevnad 
och undergång för en verksamhet. Att ta fram en metod för att kvantifiera 
komplexitet på implementationer är således av allra största vikt. På det sätt 
kan de jämföra olika implementationer mellan varandra och göra välgrundade 
beslut i termer av komplexitet. 
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7 Slutsatser  

Trots att moderna företag blir allt mer beroende av sina system och 
verksamheter finns det fortfarande väldig få metoder för att kvantifiera 
komplexitet och implementera IT-förslag i tidigt skede av system- eller 
applikationkonstruktion. De metoder som finns idag kräver allt som oftast, 
delvis eller fulländad källkod före komplexitetsberäkningen kan ske, vilket 
innebär att verksamheter måste använda dyrbar tid åt att göra stora 
förändringar på implementationerna för att optimera dem. Detta medför stora 
kostnader för företagen, vilket innebär att IT-projekt oftast innefattar stora 
risker. Ett misslyckat projekt kan således tvinga nedskärningar eller få andra 
oönskade effekter för verksamheter. Studien hade således följande 
frågeställning ”Går det att utveckla en enkel metod för att kvantifiera 
komplexitet och optimera implementation på IT-förslag innan dess 
implementation?”.  
 
En metod som ger verksamheter möjligheten att kvantifiera komplexitet och 
optimera implementation på IT-förslag innan dess implemenetation gör att 
onödigt komplexa implementationer kan undvikas. Denna studie presenterar i 
resultatet en metod som löser detta problem genom att föreslå ett sätt att göra 
en optimal implementation samt ge principer för att kvantifiera komplexitet 
på IT-förslag, nämligen Tre-stegsmetoden.  Tre-stegsmetoden tillfredställer 
sålunda den angivna frågeställningen vilket innebär att resultatet för denna 
studie också gör det.  
 
Diskussionen visar att den synergistiska implementation är överlägset mest 
optimal i fråga om komplexitet. Komplexitet kan vara den enskilt viktigaste 
faktorn i system- eller applikationimplementation eftersom komplexitet är 
helt avgörande för ett projekts framgång eller undergång. Med hjälp av en 
synergistisk implementation kan verksamheter reducera underhållskostnader, 
tid som behövs för att genomföra projekten, risken för att ett system 
misslyckas och öka sannolikheten att designen motsvarar implementationen i 
form av funktionalitet.  

7.1 Etiska och samhälleliga aspekter 

 
Detta kapitel beskriver de etiska och samhälleliga aspekter som tog hänsyn till 
vid studiens genomförande. Avsnitt 7.1.1 beskriver de etiska aspekter som en 
mjukvaruingenjör bör ta hänsyn till vid vetenskapliga studier likt denna. 
Avsnitt 7.1.2 diskuterar de olika etiska och samhälleliga dilemman som finns 
vid studier på uppdrag av Försvarsmakten. 

7.1.1 Studien 

 
För mjukvaruforskning finns det ett antal etiska principer som förespråkas av 
en internationell organisation för mjukvaruingenjörer och industriella 
forskare. Dessa principer summeras i en standard som heter Software 
Engineering Code of Ethics and Professional Practice [25]. Standarden är 
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väldigt omfattande, vilket innebär att den täcker väldigt många områden, även 
de som inte är relevanta för denna studie. Därför valdes enbart de områden 
och principer som var relevanta för denna studie, när studien genomfördes.  
 
De allmänna principerna innefattar att man som författare agerar på ett 
lämpligt manér för att hjälpa och stödja de allmänna intresset. 
Produktprinciperna säger att en ingenjör skall säkerställa att ens produkter 
möter bästa möjliga standard för att kunna säkerställa att produkten 
exempelvis är relevant och informationsrik. Som ingenjör skall man även göra 
sitt yttersta för att bibehålla sin integritet och oberoende i syfte att ge ett 
riktigt och ärligt professionellt omdöme. Enligt yrkesprinciperna skall en 
ingenjör utveckla och upprätthålla anseendet för yrkesrollen ingenjör. 
Mjukvaruingenjörer skall även delta i ett livslångt lärande och etiskt 
förhållningsätt till utövandet av yrket, vilket beskriver de principer som en 
ingenjör skall upprätthålla i form av sitt eget agerande. 

7.1.2 Försvarsmakten 

 
Studien tar fram en generell metod för att kvantifiera komplexitet och 
optimera implementation för applikationer eller diverse system. Studien 
använder sig dock utav Försvarsmaktens underlag FMTK i hela 
genomförandet. Försvarsmakten är Sveriges militära försvarsorganisation, 
med ansvar för landets försvar i händelse av krig. Visserligen applicerar 
studien SIP på en träningsapplikation, men metoden som tas fram är 
applicerbar på alla applikationer eller system. Försvarsmakten skulle således 
kunna använda metoden för att optimera implementation för ett system som 
kan användas som vapen. Detta leder till en del etiska dilemman.  
 
Används metoden för att optimera implementation för system som sedan 
används för vapen har studien indirekt understött förbättring av system som 
kan användas för att skada andra människor. Även om Sverige är ett neutralt 
(diskutabelt) land, är vi fortfarande en av världens största vapen exportörer 
[26]. Detta innebär att även om Försvarsmakten inte använder dessa system 
för att orsaka skada, finns risken att andra länders militära organisationer gör 
det vid eventuell export. Numera ligger diverse IT-system till grund för 
nästintill alla vapen som används i krigföring. Detta innebär att alla sätt att 
optimera system är även indirekta sätt att förbättra krigföring, i synnerhet om 
metoderna är framtagna för en militär organisation. Konsekvenserna för 
samhällen i krigstider är stora och omfattande. 
 

7.2 Bidrag och förslag till framtida forskning 

 
Det finns för närvarande inga studier som liknar resultatet för denna studie. 
Även om denna studie i huvudsak behandlade Försvarsmaktens underlag, 
mobilapplikationen FMTK, kan metoden appliceras på andra IT-förslag 
tillhörande andra verksamheter. Tre-stegsmetoden inkorporerar Roger 
Sessions metod SIP, men erbjuder också en helt ny dimension. Tre-
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stegsmetoden definierar sin process på så sätt att vad som behövs göras blir 
helt uppenbart för verksamheter i sin applikation- eller 
systemkonstruktionsprocess. SIP är dock mer detaljrik, mer djupgående i 
förklaringarna och kan således dra bredare slutsatser. Detta görs på både gott 
och ont. Tre-stegsmetoden använder sig utav SIP, men beskriver bara de 
principer och egenskaper som behövs för att göra en komplexitetsberäkning 
samt en optimal implementation. 
 
Komplexitetsberäkningen som används i denna studie grundar sig på de 
principer som Roger Sessions presenterar i sin vitbok. Detta sätt att beräkna 
komplexitet på är en samlad metod av andra forskare inom ämnet. Roger 
Sessions har helt enkelt sammanställt alla dessa till en gemensam optimal 
komplexitetsberäkning. Men precis som med alla approximationer inom alla 
vetenskapliga grenar, kan dessa förbättras genom nya observationer och nya 
antaganden. Den framtida forskningen bör således lägga fokus på att förbättra 
dessa approximationer som ligger till grund för komplexitetsberäkning. 
Genom en förbättrad metod för att kvantifiera komplexitet kan verksamheter 
göra fler välgrundade beslut i fråga om system- eller 
applikationskonstruktion.  
 

7.3 Slutord  

 
I takt med att teknologin utvecklas blir vi alltmer beroende av olika system 
och applikationer.  Numera finns det system i nästintill allting som vi 
använder oss utav i vår vardag, från systemet i ens armklocka till platt-teven i 
ens vardagsrum. Det blir således alltjämt viktigare för oss att hitta nya sätt att 
förbättra och utveckla implementationen för dessa system eftersom deras 
betydelse hela tiden ökar. Det verkar emellertid som om verksamheter har 
haft problem det att göra detta. Detta är dock en trend som förhoppningsvis 
kan brytas, möjligtvis också med hjälp av resultatet för denna studie. 
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