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Sammanfattning  
Den här rapporten beskriver om det finns några kopplingar mellan designmönstret MVC, Model-
View-Controller, och projektrisker när det gäller webbutvecklingsprojekt. MVC är ett mycket 
välanvänt designmönster idag och beskrivs ofta som en slags ”silver bullet” som ska lösa alla 
problem, men så är inte fallet. För att undersöka om det finns några risker med designmönstret 
använde jag en kvalitativ metod där jag intervjuade åtta respondenter på olika IT-bolag i Örebro. 
Med hjälp av en modell som används för att undersöka projektrisker och deras relation till varandra 
gjorde jag en analys av respondenternas svar. Min undersökning visar att det finns risker med att 
använda MVC, men också att det gäller designmönster generellt. Det mest intressanta fyndet är att 
om det finns en övertro på MVC i organisationen, kan det leda till att projektet blir mer komplext och 
därmed ökar risken för att kvaliteten på slutprodukten ska försämras.  
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1 Inledning 
Min första kontakt med fenomenet Internet och World Wide Web var via sökmotorn Altavista.  Året 
var 1997. Datorn var tjock och beige och operativsystemet var Windows 95. På den här tiden slog 
man på datorn när man skulle använda den och slog av den så fort man var klar. Vi hade ett 56K-
modem och vi fick inte surfa på dagtid, det var för dyrt. Man gjorde det man skulle på internet, sedan 
kopplade man ner så fort som möjligt, ifall någon behövde använda telefonen. Vad jag sökte på via 
Altavista? Spice Girls… Berätta inte det för någon.  

Idag, drygt femton år senare, har internetanvändandet ökat dramatiskt, och i Sverige är antalet 
användare 89 %. Varannan tvååring har använt internet någon gång, och vid sex-sjuårsåldern är hela 
90 % internetanvändare. Mobilanvändandet och surfplattor ökar, och över 80 % av folk mellan 26 – 
35 år använder internet i telefonen 2013, i jämförelse med 2011 då siffran bara var ett par procent. 
(Nilsson, 2013)  

Vad vi gör på webben har också förändrats. Idag skickar vi miljarder e-post, besöker sociala nätverk, 
gör bankärenden, köper resor, shoppar, lägger upp foton, spelar spel, lyssnar på musik och mycket 
mer. (Nilsson, 2013) Mot den här bakgrunden förstår vi att arbetet med att utveckla hemsidor har 
förändrats väldigt sedan webbens födelse. På bara drygt ett decennium har webbsidor gått från att 
ha varit främst enkla HTML-sidor med främst text till att bli webbaserade applikationer med 
avancerad funktionalitet och interaktionsmöjligheter. Mängden kod ökar vilket skapar ett behov av 
att strukturera koden för att den senare ska kunna underhållas och återanvändas på enklast möjliga 
sätt.  

För att lösa dessa behov använder man sig av designmönster, som hjälper till att organisera koden 
och lösa återkommande problem. (Gamma, et al., 1995) Inom webbutveckling är designmönstret 
MVC, Model-View-Controller, det absolut vanligaste och används inom många organisationer som 
sysslar med webbutveckling, och har man inte använt det så har man garanterat hört talas om det. 
(Pastor, 2010) Det har blivit mer och mer populärt de senaste åren, och beskrivs ofta som ”den rätta 
vägen” när det gäller designmönster för webbutveckling och ses ibland som en ”silver bullet” för 
webbutveckling. Det kan göra att man riskerar att fokusera alltför mycket på designmönstret och 
missa andra viktiga saker i utvecklingsprocessen. (Wardly, 2006)  

Detta tycker jag är väldigt intressant, speciellt inom just mjukvaruutveckling, där projekt har en 
tendens att misslyckas lite för ofta. (Karlander, 2001) Det verkar inte heller finnas någon tidigare 
forskning kring just kopplingen mellan projektrisker och designmönstret MVC. Detta trots att det är 
flitigt använt i webbutvecklingsprojekt. Jag bestämde mig därför för att titta närmare just på detta: 
Finns det en koppling mellan designmönstret MVC och projektrisker?  

MVC i sig är en sammansättning av andra designmönster, nämligen  

- Observer pattern 
- Composite pattern  
- Strategy design pattern (Gamma, et al., 1995) 

Detta, tillsammans med att det är så välanvänt, gör att jag genom att studera MVC även kommer 
kunna säga något generellt om kopplingen mellan designmönster och projektrisker.  

 

 

 

 

 



 
 

1.1 Frågeställning  
Utifrån detta kom jag fram till följande frågeställning som jag ämnar svara på i den här rapporten: 

- Finns det några projektrisker med att använda MVC som designmönster vid webbutveckling? 

Frågeställningen kan då leda till två möjliga utfall: antingen upplever man att det finns risker eller så 
upplever man att det inte finns det. Om man upplever att det finns risker vill jag veta vilka de är samt 
hur man skulle kunna minimera dem. Det är också möjligt att det andra scenariot inträffar, och då 
undrar jag om det finns andra problem man stött på, som inte direkt upplevts som en projektrisk. 

1.2 Problematisering  
För att klargöra frågeställningen bör man syna den i sömmarna genom att problematisera den. 
(Goldkuhl, 2011) I mitt fall finns flera saker som behöver tydliggöras:  

- Vad är en projektrisk?  
- Vad är ett designmönster?  
- Hur fungerar MVC som designmönster? Vilka delar består det av? Hur ska det användas?   

Dessa begrepp; projektrisk, designmönster och MVC som designmönster, kommer jag definiera och 
diskutera i kapitel 4 - Teori. Ytterligare en aspekt är: för vem kan det här vara en risk? Vem är det 
som använder designmönstret? Om man ser till min frågeställning så blir svaret: systemutvecklare 
som jobbar med att skapa webbapplikationer, det vill säga applikationer1 som användaren når via 
webben. Tommy Sundström, som skrivit den populära Användbarhetsboken om tillgängliga 
webbplatser, definierar webbapplikationen såhär:  

Webbapplikationen är ett verktyg för användaren att göra något, och ger 
upphov till ett påtagligt resultat som i någon mening är knutet till eller 
unikt för den enskilde användaren. (Sundström, 2005) 

Funktionaliteten som finns på en webbapplikation kan vara väldigt enkel, som att fylla i ett simpelt 
formulär, men är ofta betydligt mer komplex, till exempel applikationer för att boka en tågresa, 
deklarera eller göra bankärenden. (Sundström, 2005) Skillnaden mellan ett vanligt desktop-program 
(som till exempel Microsoft Word, Powerpoint eller Photoshop) är att inte exekveras på den egna 
datorn, utan istället körs på en webbserver som med hjälp av en webbläsare presenterar 
applikationen för användaren. (Bixue Kommunikation, u.d.) Jag tänker inte gå in djupare på ämnet 
webbapplikationer utan nöjer mig med att konstatera att de kan vara allt från små, enkla 
webbplatser till stora applikationer med tusentals användare. Poängen är att MVC är ett 
designmönster som passar till alla webbapplikationer, oavsett storlek.2  

Vem är då systemutvecklaren? Prospects, en engelsk sida för studenter som ska ut i arbetslivet, 
beskriver rollen såhär:  

Systems developers work on the internal operations of computers, using 
existing systems or incorporating new technologies to meet particular 
needs… (Prospects, 2011) 

Det är alltså en väldigt bred roll, och fokus här ligger inte på någon grafisk design utan snarare på 
logik, programmering och kravhantering. Jag har dock valt att inte använda begreppet 
programmerare då det i mina ögon är lite missvisande – som systemutvecklare jobbar man med mer 
än att bara skriva kod, även om det är kärnan i rollen. Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivning betonar 
också bredden i rollen och menar att ”Systemutvecklaren kan delta i hela utvecklingsprocessen: 
analys, design, programmering, test och dokumentation av ett system eller vara specialiserad på 

                                                           
1
 Med applikation menas ett program som har ett gränssnitt som används direkt av en mänsklig användare, till 

skillnad från program som bara kommunicerar med andra program. (Sundström, 2005) 
2
 MVC kan användas även i andra sammanhang än just webbutveckling, men den här uppsatsen fokuserar på 

dess användning på webben.  



 
 

någon av dessa delar.” Jag har inte valt att använda uttrycket webbutvecklare, eftersom titeln lägger 
mer fokus på klienten och grafisk design och förutsätter egentligen inte att man kan något 
programmeringsspråk enligt min uppfattning. Den största anledningen till att jag valde termen 
systemutvecklare är dock att alla mina respondenter kallar sig det på frågan om yrkestitel.  

En systemutvecklare är alltså den som är inblandad i hela systemutvecklingsprocessen, och för den 
här uppsatsen så gäller processen webbutveckling.  

1.3 Syfte 
Syftet med den här rapporten är att ta reda på om det finns några projektrisker med att använda 
MVC som designmönster, och i så fall vilka dessa är samt hur man skulle kunna minimera dessa 
risker. Målet är att se hur dessa risker relaterar till varandra samt hur de påverkar varandra och 
övriga risker i ett webbutvecklingsprojekt för att ge en tydlig bild av risker med MVC, men också med 
designmönster generellt. Målgruppen blir således projektledare i webbutvecklingsprojekt, som för 
det mesta är de som hanterar ev. risker, samt andra som är intresserade av att djupare studera risker 
kopplat till MVC.  

1.4 Avgränsning 
MVC är stort inom webbutveckling (Sweat, 2003) och därför har jag valt att studera den typen av 
utveckling och inte fokusera på andra typer, ex desk-top-utveckling. Jag har valt att studera området 
ur ett systemutvecklarperspektiv och kommer inte ta reda på vad ex. projektledare eller ledningen 
tycker och tänker om MVC, då det är systemutvecklarna som använder designmönstret i första hand 
och därmed har något att säga om dess användning. Jag kommer fokusera på MVC som 
designmönster och inte en enskild implementation, som till exempel Ruby on Rails eller ASP .NET 
MVC. Det gör att uppsatsen kommer vara på en högre abstraktionsnivå och mer generell än om jag 
valt en specifik teknik. Jag gjorde det valet eftersom jag också vill kunna säga något om 
designmönster i allmänhet, inte bara MVC. 

1.5 Intressenter  
Målgruppen är som sagt projektledare, då dessa skulle dra nytta av en större förståelse för hur ett 
projekts risker påverkar resultatet (Wallace & Keil, 2004) Den här uppsatsen kan också vara av 
intresse för studenter som vill lära sig mer om MVC och dess komponenter samt vilka projektrisker 
som eventuellt kan kopplas till designmönstret. Andra som kan vara intressenter är systemutvecklare 
som inte jobbat med MVC tidigare och vill veta mer, eller övriga roller som är inblandade i 
systemutvecklingsprocessen, detta då jag tror att alla har nytta av att vara medveten om eventuella 
risker med ett designmönster.  

2 Perspektiv  
Det finns ingen forskare som är objektiv i sin forskning enligt Goldkuhl (2011). Vi har alla 
grundläggande antaganden om hur världen fungerar, ofta utan att vi själva tänker på dem. Att göra 
en perspektivanalys är ett sätt att försöka ”kliva ur” sig själv och se vad som påverkar mig och min 
förförståelse. Vad ser jag? Vilka föreställningar har jag om det jag menar att studera? Vilka 
erfarenheter, värderingar och förväntningar? (Goldkuhl, 2011) 

En grundläggande tanke för mig har alltid varit att ett IT-system utvecklas och används av människor. 
Det är inte det ena eller det andra som är viktigast, utan kombinationen och interaktionen mellan 
dem som är intressant. Detta innebär ett socio-teknologiskt perspektiv på systemutveckling. Beynon-
Davies ritar upp relationen mellan IT, informationssystem och vad han kallar ”human activity 
system”, ett mänskligt aktivitetssystem på följande sätt (Beynon-Davies, 2002):  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Han menar att IT-systemet stödjer informationssystemet, som i sin tur ger stöd åt det mänskliga 
aktivitetssystemet genom att vara ”bryggan” mellan människa och teknik, och att de flesta 
organisationer är exempel på sådana här socio-tekniska system. (Beynon-Davies, 2002) 

Den här modellen kan dock ses som alltför förenklad. Grundpremissen i ett sociotekniskt perspektiv 
är att alla IT-system existerar i en social kontext som är både dynamisk, unik och komplex och detta 
omformar både IT-systemet och den sociala situationen. Det finns inga enkla samband eller enskilda 
orsaker till olika utfall utan det är en komplicerad process fylld av osäkerheter när förändringar av 
informationsteknisk natur ska genomföras. (Sawyer & Jarrahi, u.d.)   

Baserat på Sawyer & Jarrahis tankar ovan och min initiala frågeställning, skulle jag vilja rita om 
Beynon-Davies modell enligt följande som illustrerar hur jag ser på utvecklingsprocessen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All utveckling sker i en kontext som är dynamisk och väldigt föränderlig, liksom Sawyer & Jarrahi 
betonar. Jag tycker också det är viktigt att få med systemutvecklaren och utvecklingsteamet i bilden, 
och det är de som har kontrollen över utvecklingen av IT-systemen. MVC finns i gränssnittslagret på 
systemet, vilket vi kommer titta närmare på i avsnitt 4.1.3. Värt att notera är att även om det är MVC 
som används som designmönster i det grafiska gränssnittet, så märker inte användarna, människorna 
i aktivitetssystemet, detta på gränssnittet. Gränssnittet är (grafiskt) designat för att passa 
applikationen, användarna och dess syfte och ett designmönster ska framhäva detta, inte sig själv. 
Informationssystemet ligger i den här fasen i bakgrunden, då systemet än så länge inte är släppt till 
verksamheten.  

Informationssystem  

Informationssystem  

IT-system Mänskligt 
aktivitetssystem 

Utvecklingsteam 
IT-system Mänskligt 

aktivitetssystem 

M
V
C 

Kontext 

Risker 
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Risker finns inom alla dessa områden, till exempel:  

 I kontexten: 
o Organisationen kan vara ostabil och oorganiserad.  
o Resurser till projektet kan minska på grund av omprioriteringar  
o Man kan vara beroende av utomstående aktörer 
o Organisationen jobbar med annat förändringsarbete samtidigt.   

 I utvecklingsteamet: 
o Medlemmar kan vara oerfarna och inte ha rätt kunskap 
o Konflikter kan uppstå 
o Negativa attityder och brist på engagemang 

 I det mänskliga aktivitetssystemet, med andra ord – hos användarna: 
o För lite användarinvolvering 
o Användarna vill inte förändra sitt arbetssätt 
o Negativa attityder mot projektet 
o Ledningen är inte tillräckligt engagerad 

 I IT-systemet 
o Ny teknik som utvecklarna inte stött på tidigare 
o Teknisk komplexitet 
o Stort beroende till andra system 

Dessa områden och exempel kommer alla från (Wallace, et al., 2004) som delat upp dem i sex 
dimensioner. Fyra av dessa överensstämmer med min bild av området och det är från dessa jag tagit 
exemplen och sedan lagt in dem under motsvarande område i min modell.  

Min fråga är alltså om det finns några risker specifikt med att använda MVC som designmönstret, 
vilket jag markerat med ett frågetecken i modellen.  

2.1.1 Personliga erfarenheter 
Ett sociotekniskt perspektiv är alltså mitt övergripande synsätt. Om man ska se till lite mer specifika 
saker som kan påverka mitt perspektiv är det att jag använt MVC i ett par projekt tidigare och gillat 
det. Jag förstår att man tycker detta är den rätta vägen att gå när det gäller webbutveckling, och jag 
håller med om det. Dock så drivs jag av en nyfikenhet att ta reda på mer om MVC och syna det i 
sömmarna, kanske just för att jag har en positiv bild av det innan.  

Det kan vara svårt att plocka fram föreställningarna man har och ännu svårare att bortse ifrån dem. 
men genom att göra oss medvetna om dem kan vi åtminstone för stunden försöka lägga dem ifrån 
oss och studera vårt ämne mer objektivt. (Goldkuhl, 2011) Jag hoppas att genom att vara medveten 
om min bild av området kunna se det lite mer kritiskt.  

2.2 Kunskapsläge  
Det har skrivits en hel del om MVC i tidigare forskning, främst som designmönster, ex (Pham, 2010), 
(Mahemoff & Johnston, u.d.) och (Veit & Herrmann, 2003) men också som specifik implementation 
ibland annat Java (Morse & Anderson, 2004) och PHP (Sweat, 2003). Gertz & Ericsson (2012) har 
studerat hur re-engineeringsprocessen fungerar när man migrerar ett projekt till MVC och Larsson 
(2011) har skrivit en intressant rapport om hur ramverket CodeIgniter implementerar MVC i PHP. 
Rydman & Carlsson (2011) är den rapport som kommer närmast min egen undersökning, då de 
studerar hur utvecklingsprocessen påverkas av om man använder ASP .NET MVC istället för Web 
Forms. De stora skillnaderna är att de tittar på Microsofts implementation av MVC och de gör även 
en jämförelse med Web Forms, ett annat ramverk för webbutveckling. Man ser också till både 
positiva och negativa effekter på projektet, till skillnad från mig som har ett riskfokus.  

När det gäller projektrisker finns också mycket skrivet sedan tidigare, och man har gjort flera försök 
att skapa ramverk för risker, till exempel (Barki, et al., 1993), (Wallace & Keil, 2004), (Boehm, 1991) 



 
 

och  (Kaplan & Garrick, 1981). Jag har dock inte hittat någon litteratur som gör kopplingen mellan just 
designmönster och projektrisker, vilket jag ämnar göra med den här uppsatsen.  

2.3 Modell 
För att strukturera resultatet i min undersökning och sätta det i ett sammanhang har jag valt att 
använda en riskmodell som är skapad av Wallace et. al. (2004) Syftet med att använda modellen är 
att se vilka typer av risker som eventuellt finns, om de påverkar andra riskaspekter i ett projekt samt 
att se om det finns några återkommande mönster i de eventuella riskerna. En annan viktig aspekt är, 
som Wallace et al också poängterar, är att det är viktigt att se till de olika dimensionerna som risker 
existerar i, samt att se riskerna och hur de relaterar till varandra, vilket deras modell åstadkommer, 
då den är väl förankrad i både litteratur och praktik. (Wallace, et al., 2004)  

Wallace et al har använt ett projektledarperspektiv när man tagit fram modellen, och man föreslår 
som fortsatt forskning att titta på risker i ett annat perspektiv än detta, vilket jag kommer göra på två 
sätt: dels genom att se till relationen mellan MVC och risker, samt att jag kommer ha ett 
systemutvecklarperspektiv på området. Ramverket kommer därför att skapa en meningsfull kontext 
åt min undersökning. Modellen har ett sociotekniskt perspektiv vilket passar min syn på området 
ypperligt. Jag beskriver den mer utförligt i avsnitt 4.4. 

2.4 Alternativa perspektiv 
Ett alternativ till mitt sociotekniska perspektiv skulle kunna vara ett strikt ingenjörsperspektiv, med 
fokus på implementation och teknik istället för mänskliga aspekter och hur dessa påverkar min 
frågeställning. Jag skulle också kunna välja ett projektledar-/managementperspektiv istället för att ta 
reda på vad systemutvecklarna anser. 

3 Metod 
Jag vill alltså ta reda på om det finns några risker med att arbeta med MVC i webbutvecklingsprojekt, 
och jag har ingen hypotes eller teori om hur svaret på min frågeställning skulle kunna se ut. Utifrån 
mitt perspektiv, som jag beskrev i avsnitt 2, är min kunskapsteoretiska utgångspunkt 
tolkningsinriktad. Det innebär att jag lägger vikt vid de sociala faktorerna och hur människorna agerar 
och tänker kring risker, samt tolkar omgivningen. (Bryman, 2002) Detta gör att ett kvalitativt 
angreppssätt är mest passande för min undersökning. 

För att genomföra min undersökning har jag delat upp den i flera steg då jag först ville skapa en 
teorigrund att stå på innan jag började formulera frågor och därefter fördjupa mig i analysen.  

1. En inledande litteraturstudie med fokus på MVC som koncept, se avsnitt 3.1  
2. Formulering av intervjufrågor samt genomförande av intervjuer, se avsnitt 3.2 
3. Fördjupning av litteraturstudie, med fokus på risker och analysramverk, se avsnitt 3.1  
4. Sammanställning av insamlat material samt analys, se avsnitt 3.3  

3.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie är viktig del i allt forskningsarbete, både för att man inte ska behöva upprepa 
något som redan är gjort, men också för att stärka sin egen trovärdighet. Detta gör man genom att 
inte bara upprepa det som finns skrivet inom sitt område, utan också tolka och kritiskt granska 
materialet, så man kan använda det som stöd för sin egen åsikt. (Bryman, 2002) Syftet är också att 
visa att man är medveten om existerande arbeten inom det valda fältet samt sätta in sin egen 
forskning i den kontexten. Litteraturstudien blir på så sätt grunden för uppsatsarbetet. (Oates, 2006)  

Min litteraturstudie har skett i två delar, med viss överlappning. Till en början sökte jag främst efter 
material som beskriver MVC som designmönster och därefter i kombination med riskbegreppet för 
att positionera min studie och se om liknande undersökningar gjorts. Jag fann ingenting om just 



 
 

projektrisker kopplat till MVC, men däremot en del om säkerhetsrisker, vilket fick mig att inse vikten 
av att definiera alla begrepp som fanns med i min frågeställning. Jag specificerade riskbegreppet 
genom att kalla det projektrisk, och innan jag gick in närmare på det ville jag förklara vad ett projekt 
var. I mina sökningar har jag använt flera databaser, och de som varit till störst nytta är Scopus, 
Summon, Diva-portalen och Libris. Jag hittade även ett par artiklar via Google Scholar, ACM Digital 
Library, ERIC och Mediearkivet.  

Sökorden jag använde i min inledande sökning var: 

  

mvc "design pattern" 

"model view controller" risk 

"web development" "project risk" 

"model view controller" + "web 
development" 

"arbeta i projekt" 

"system architecture" webbutveckling  

mvc + "web development"  projektrisker 

"system design"  "what is mvc" 

"system design" + mvc risker + "IT-projekt" 

 

Jag upptäckte snart att det fanns vissa ”nyckelkällor” som återkom i flera arbeten, biblar inom sitt fält 
och genom fjärrlån fick jag tillslut tag på dessa. Det var ”Waltzing with bears” av Demarko & Lister, 
som beskriver projektrisker, samt ”Design Patterns” av Gamma et al, som kallas the Gang of Four och 
som många refererat till. De i sin tur refererar till en arkitekt vid namn Christoffer Alexander, som ska 
ha varit ”grundarnas grundare” när det gäller designmönster. Här har jag använt Wikipiedia som källa 
då den artikeln summerade Alexanders arbete på ett tydligt sätt (se teoriavsnitt 4.1.1).  

Detta gjordes i stort sett parallellt med datainsamlingen, och när den teoridelen var färdig började 
jag leta efter analysramverk och hittade en modell av bland annat Linda Wallace genom att söka i 
Google Scholar på ”project risk model”. Det blev starten på del två av litteraturstudien, och här sökte 
jag främst genom att se till källförteckningen i Wallaces artikel och hitta intressanta träffar där, som i 
sin tur hade referenser som ledde mig vidare. Detta är så kallat snöbollsurval och underlättar 
sökningen av relevanta källor betydligt. (Oates, 2006) 

3.2 Datainsamling  
Eftersom min ansats varit kvalitativ bestämde jag redan tidigt att intervjuer skulle vara min 
huvudsakliga insamlingsmetod, då det är passande när man vill ha reda på detaljerad information 
och frågorna är öppna. (Oates, 2006) Fokus här ligger på den intervjuades ståndpunkter och frågorna 
är mer öppna och generella, till skillnad från ett kvantitativt tillvägagångssätt. (Bryman, 2002) Jag 
valde att göra intervjuer öga mot öga i de fall det varit möjligt, då det är det vanligaste 
tillvägagångssättet vid kvalitativa intervjuer. (Bryman, 2002)  Det är också den intervjuformen som 
känns mest naturlig enligt mig.   

 

 



 
 

3.2.1 Urval  
Det är vanligt att det råder oklarhet om hur en kvalitativ forskare har gjort sitt urval av respondenter 
och ofta väljs dessa ut genom tillfällighet eller bekvämlighet. (Bryman, 2002) I min undersökning har 
jag åtta respondenter, och alla arbetar som IT-konsulter på fyra olika IT-företag i Örebro. Mitt 
grundkrav på dessa respondenter har varit att de måste ha jobbat med minst ett projekt som använt 
sig av MVC, sedan har jag försökt sträva efter konsulter med olika lång erfarenhet då jag tror man 
kan ha olika syn på saken beroende på detta.  

Jag valde mina respondenter genom att:  

1. Sondera mitt kontaktnät som jag fått genom olika aktiviteter på IT-konsultbolag i Örebro och 
fundera på vilka som arbetat med MVC och därmed förhoppningsvis skulle ha något att säga 
om kopplingen mellan MVC och projektrisker. Detta kallas ett målstyrt urval, vilket innebär 
att man helt enkelt försöker hitta respondenter som är relevanta för frågeställningen. 
(Bryman, 2002) 

2. Maila dessa och först och berätta om min undersökning, samt fråga om de ville ställa upp på 
en intervju och om de hade någon kollega som också jobbat med MVC, som skulle kunna 
tänka sig att bli intervjuade. Det här kallas att göra ett snöbolls- eller kedjeurval. (Bryman, 
2002) 

3. Fick napp på ytterligare en intervju genom snöbollseffekten och mailade den personen. 
4. Väl på plats på ett av företagen lyckades jag övertyga ytterligare två att ställa upp på intervju 

via mail.  Detta skulle nog kunna kallas bekvämlighetsurval enligt Bryman, även om dessa 
såklart uppfyllde mitt grundläggande krav, att de jobbat med minst ett projekt som använt 
sig av MVC. 

3.2.2 Bortfall 
Mitt mål från början var att få till tio intervjuer. I steg 1 mailade jag sju personer, och av dessa 
svarade fem. Genom kedjeurvalet fick jag ytterligare en respondent, och genom att vara övertygande 
på plats två till. Av totalt tio tillfrågade svarade alltså åtta. Jag kände dock att en teoretisk mättnad 
uppnåddes, dvs. inga nya svar kom fram och en upprepning av svar började ske i intervjuerna 
(Bryman, 2002), och därmed bör inte bortfallet ge någon skevhet i den data jag samlat in. Fem av 
dessa åtta hade möjlighet till intervju öga mot öga, och tre intervjuades via e-post.   

3.2.3 Frågor  
Jag har använt semistrukturerade intervjuer, där jag haft ett antal öppna frågor som jag har velat få 
med, men samtidigt en öppen struktur där andra teman och frågor kan bli aktuella beroende på hur 
intervjun formar sig. (Oates, 2006) Jag har delat upp frågorna i tre delar: en liten del om 
respondentens bakgrund, en större del om MVC och så en lite mindre om just projektrisker och MVC. 
För att läsa hela frågeformuläret, se bilaga 1. Jag tänkte här belysa ett par frågor och varför de finns 
med.  

Fråga 2 – ”Om en nyanställd skulle fråga dig ’vad är MVC?’, vad skulle du svara då?”  

Denna fråga finns med för jag ville höra hur de skulle definiera begreppet. Att få frågan om just en 
nyanställd, istället för att bara be respondenten definiera begreppet, skulle kunna göra att denne 
reflekterar över det en extra gång och är ännu mer tydlig i sin definition. 

Fråga 5 – ”Vid användandet av MVC, har du samtidigt jobbat med någon systemutvecklingsmetod?”  

Min tanke var att det skulle kunna påverka användandet av ett designmönster.  

Fråga 6 – ”Anser du dig vara kunnig när det gäller MVC?”  

Kanske finns det en koppling mellan hur säker man är på designmönstret och hur pass mycket eller 
lite risker man upplever.   



 
 

Fråga 12 – ”Om du skulle utveckla ett eget projekt, vilket designmönster skulle du använda då? 
Varför?”  

Ifall att vi bara pratat om MVC kanske det finns andra designmönster respondenten hellre skulle 
använda men som vi inte diskuterat.  

Fråga 13 – ”Hur skulle du beskriva begreppet projektrisk? Vad är en projektrisk för dig?” 

Detta är en, eller rättare sagt två, frågor som jag funderade på länge och väl hur jag skulle göra med. 
Jag vill vara säker på att vi pratar om samma sak, men jag vill inte styra respondenterna för mycket 
genom att definiera begreppet åt dem. Till slut kom jag fram till att låta dem beskriva begreppet 
först, genom den här frågan, och om de skulle ha helt andra idéer än mig så skulle jag förklara vad jag 
var ute efter.    

3.2.4 Etiska aspekter 
Det finns flera etiska aspekter när det kommer till undersökningar, och enligt Bryman finns det fyra 
krav på svensk forskning:  

- Respondenterna ska informeras om undersökningen 
- Deltagandet ska vara frivilligt 
- Alla uppgifter ska behandlas med ”största möjliga konfidentialitet” 
- Uppgifterna som samlas in får endast användas till det aktuella ändamålet (Bryman, 2002) 

Jag uppfyller alla dessa krav genom att jag har berättat för respondenterna om min uppsats och dess 
syfte, samt frågat om de vill vara med på en intervju. Jag har också berättat att de är anonyma i min 
rapport och att jag bara ämnar använda materialet som underlag för just den här undersökningen.  

I punkt 4 under rubriken Urval skrev jag att jag lyckades ”övertyga ytterligare två att ställa upp på 
intervju”, vilket kan kräva ett förtydligande här. Anledningen till att de inte ville ställa upp på en 
intervju var att de kände att de inte var tillräckligt kunniga, trots att jag framhävde att antalet år eller 
månaders erfarenhet inte spelade någon roll.  Jag ville gärna ha med åsikter från flera håll, både de 
som jobbat länge och de som inte gjorde det. Därför gjordes det en kompromiss: de kunde tänka sig 
att svara på lite frågor via mail istället för en intervju öga mot öga. Jag hade såklart hellre gjort en 
fysisk intervju men är nöjd över att ändå nått ut till dem och fått med deras åsikter i min 
undersökning. 

3.3 Metod för analys 
För att genomföra min analys har jag följt Oates riktlinjer för kvalitativ analys: Jag började med att 
transkribera intervjuerna ordagrant, och läste sedan igenom transkripten. Jag markerade sedan två 
typer av data: sådant som är intressant för studiens kontext och sådant som är verkar intressant för 
själva analysen. (Oates, 2006) Därefter började jag sammanfatta transkriberingarna för presentation i 
rapporten (se avsnitt 5), och jag gjorde det i sex olika teman som hade utgångspunkt dels i mina 
intervjufrågor, men också i det analysramverk jag tänkt använda.   

Huvudtemat i empirin är följande:  

 Nackdelar, problem och möjliga risker med MVC 

Detta är övergripande för hela min frågeställning och mycket av den data jag valt ut för analys 
hamnar i den här delen. Data från den här delen kommer antagligen spridas ut i modellen när det 
gäller risker. Som motvikt till denna finns även temat:  

 Fördelar och positiva saker de upplevt med designmönstret  

Jag valde att ta med detta tema, som egentligen inte går under frågeställningen, eftersom jag vill ha 
en helhetsbild av MVC för diskussionens skull. Följande tre teman gör det möjligt för mig att studera 
de eventuella risker som finns i teamet enligt min analysmodell:  



 
 

 Utvecklarnas bakgrund och erfarenhet av MVC som designmönster  

 Deras uppfattning om MVC som designmönster – vad säger de att MVC är?  

 Begreppet projektrisk och hur de uppfattar detta  

Slutligen använde jag följande tema, som gör att jag kan titta närmare på de tekniska riskerna i ett 
projekt.  

 Vad säger de om ramverk som implementerar MVC 

För mer information om de olika dimensionerna, se avsnitt 4.4.  

Därefter sammanfattade jag respondenternas svar kring dessa teman i ett Excelark för att få 
överblick över de olika svaren som framkommit, samt olika begrepp och tankar som återkom i 
intervjuerna, en idé jag fick från Oates (2006). Detta Excelark använde jag sedan som utgångspunkt 
vid själva analysarbetet.  

Jag började sedan med att se vad riskramverket säger om de olika dimensionerna och att 
sammanfatta dessa. För varje dimension tittade jag i min dataöversikt och letade efter möjliga risker 
som skulle kunna placeras i den undersökta kategorin. Varje risk fick ett eget ID som kopplade det till 
rätt dimension. Därefter sammanfattade jag riskerna jag funnit i en tabell, samt ritade in dem i 
modellen.  

Nästa steg blev att titta på hur riskerna påverkar varandra i de olika dimensionerna, samt i slutänden 
hur själva projektet påverkas, både när det gäller process och produkt. Avslutningsvis summerade jag 
hur man kan gå tillväga för att hantera dessa risker, baserat på mina respondenters tankar om detta. 

3.4 Metodkritik och hållbarhet  
Det finns tre viktiga kriterier när man bedömer hållbarheten hos samhällsvetenskaplig forskning, 
nämligen reliabilitet, replikerbarhet och validitet. (Bryman, 2002) Jag tänkte kort gå igenom dessa 
och diskutera kring hur min egen undersökning lever upp till dessa.  

3.4.1 Reliabilitet 
Detta begrepp handlar om ifall yttre påverkan kan ha gjort resultaten skeva, och om slumpmässiga 
saker kan göra att respondenten svarat på ett visst sätt, och att hen under andra omständigheter 
skulle ha svarat annorlunda. (Bryman, 2002)  

Den påverkan som kan ha skett under min undersökning är hur jag betedde mig som intervjuare. I en 
undersökning på den här nivån har man inte den erfarenheten som kanske kan krävas för att få ut så 
mycket som möjligt från respondenterna. Trots att jag läst på om hur man kan gå tillväga för att få en 
respondent att fördjupa svaren och hur man ska vara så neutral som möjligt är det svårt utan direkt 
erfarenhet.  

Något som jag är ganska säker på är att mina intervjuer via epost inte gav lika mycket som de öga 
mot öga, och om jag skulle intervjua dessa personer muntligt hade jag säkert fått mer djupgående 
svar. Den möjligheten fanns dock inte.  

3.4.2 Replikerbarhet 
Att något kan replikeras är snarlikt begreppet reliabilitet, men handlar snarare om att metoden ska 
vara väl beskriven och undersökningen gjort på ett sätt som är principiellt möjligt att upprepa, än den 
yttre påverkan i förra avsnittet. (Bryman, 2002) Här tycker jag min undersökning klarar sig bra. Jag 
har tydligt beskrivit precis hur jag har gått till väga och det borde inte vara några problem om någon 
skulle vilja upprepa den. 

 



 
 

3.4.3 Validitet  
Detta är det ofta det viktigaste forskningskriteriet och bedömer om resultaten man kommit fram till 
hänger ihop eller inte. Man kan skilja på bland annat intern och extern validitet. Den interna 
validiteten mäts genom att man tittar närmare på kausalförhållandet mellan två variabler och frågar 
om mätmetoden faktiskt mäter det man vill ha reda på. (Bryman, 2002) 

I min undersökning tittar jag på sambandet mellan MVC och projektrisker, och det är såklart alltid 
möjligt att de samband jag sett kan bero på andra saker. Kanske berättade inte respondenterna om 
någon viktig aspekt, eller kanske tolkade jag något de sa felaktigt. Dock så anser jag att validiteten 
ökar i och med att jag använt ett mer etablerat ramverk för riskanalys, än om jag gjort analysen utan 
den modellen.  

Extern validitet handlar om att de resultat man fått är generaliserbara och kan säga något om det 
större sammanhanget. (Bryman, 2002) Här kommer antalet respondenter in, något vi diskuterat på 
handledningen, och det verkar inte finnas något rakt svar för hur många som är ”tillräckligt” för att 
resultatet ska vara generaliserbart. Dock så tycker jag att mina åtta respondenter varit tillräckliga, då 
jag upplevde en mättnad i deras svar, dvs. samma teman återkom, och därmed finns det en extern 
validitet i min undersökning.  

3.4.4 Övrigt  
Jag tror min uppsats uppfyller grundkraven på både validitet och reliabilitet, även om den såklart 
skulle kunna öka med ännu bättre intervjuteknik, fler och bättre frågor, fler respondenter osv. något 
jag hade gjort annorlunda om jag börjat om nu är att se till att ha ett analysramverk innan 
intervjuerna, för att kunna fokusera ännu mer på rätt saker. Jag hade också varit tydligare i 
intervjuerna, mer förberedd och mer flexibel i mina frågor till respondenterna. I övrigt tycker jag mitt 
tillvägagångssätt fungerat bra och det känns som om resultatet skulle kunna ge en yrkesverksam 
utbyte av att läsa min rapport.  

4 Teoretiskt ramverk  
 

4.1 Model-View-Controller 
Model-View-Controller (MVC) är ett designmönster som används vid systemutveckling. (Gertz & 
Ericsson, 2012), (Sweat, 2003), (Yinlan, 2013)  

4.1.1 Vad är ett designmönster? 
”The Gang of Four”, författarna till Design Patterns – Elements of reusable object oriented software, 
en av de mest kända böckerna om designmönster (Wikipedia, 2013) menar att ett designmönster är 
ett sätt att lösa ett återkommande problem. (Gamma, et al., 1995) Idén kommer från Christopher 
Alexander, en arkitekt som 1977 beskrev hur man kan använda mönster för att lösa problem när det 
gäller att bygga hus och städer, men som sedan applicerats på en mängd olika områden, bland annat 
mjukvaruutveckling. (Wikipedia, 2013)  

Enligt ”The Gang of Four” består ett designmönster generellt av fyra grundläggande element:  

1. Ett beskrivande namn 
2. En problemsituation som berättar när vi kan använda mönstret 
3. Lösningen, som innehåller de element och relationer som mönstret består av 
4. Konsekvenser, vilket är resultatet och utbytet man får av att applicera mönstret 

Man kan se designmönster på olika granularitetsnivå och det som är en mindre komponent i ett 
perspektiv kan vara ett eget mönster i ett annat. MVC kan på detta sättet ses som en 



 
 

sammansättning av andra designmönster på en mer finkorning nivå. (Gamma, et al., 1995) Dock så 
behandlas MVC så gott som alltid som ett eget mönster och det är så jag kommer se på det här. 

4.1.2 MVC som designmönster  
MVC såg ljuset första gången 1979, när den norske datavetaren Trygve Reenskaug formulerade en 
strategi för hur man kunde organisera applikationer med grafiska gränssnitt. (Wikipedia, 2013) 
Reenskaug kallade då mönstret för Model-View-Editor men döpte senare samma år om 
komponenten Editor till Controller. Målet var att presentera en generell lösning för de problem som 
uppstår när en användare ska kontrollera en stor och komplex mängd data. (Reenskaug, 2007) Sedan 
det introducerades har det utvecklats en hel del, och en grundprincip när man använder MVC 
numera brukar vara att man vill separera data och funktionalitet i en applikation från presentationen. 
(Gertz & Ericsson, 2012)  

MVC som designmönster finns alltså på en hög abstraktionsnivå, och sättet att strukturera upp en 
applikation kan användas i olika programmeringsspråk, på olika sätt. Den första implementationen 
skedde i Smalltalk-80 straxt efter att Reenskaug presenterat MVC. (Reenskaug, 2007) Det finns också 
flera olika ramverk som är baserade på MVC, till exempel ASP .NET MVC (Anon., 2013), Swing-
biblioteket i Java (Fowler, u.d.) och PHPs ramverk CodeIgnator (Larsson, 2011). Ramverken ger stöd 
och underlättar utvecklarens arbete genom att hjälpa till med att strukturera en applikation enligt 
MVC. Man behöver dock inte använda ett ramverk för att bygga något enligt MVC, utan alla språk 
som på något sätt stödjer ett grafiskt gränssnitt kan använda sig av MVCs principer. (Hansen & 
Fossum, 2005) 

MVC kan alltså implementeras på många olika sätt och det finns många varianter på tolkningar av 
principerna. Den grundläggande strukturen är dock densamma: i utvecklingen delar man upp 
applikationen i models, views och controllers. (Larsson, 2011)   

4.1.2.1 Model 
”Models represent knowledge”, skrev Reenskaug 1979. Modellen kan bestå av ett objekt eller vara 
en sammansättning av flera objekt och är en representation av systemets data. (Reenskaug, 2007) 
Objekten som modellen inkapslar är begrepp från verkligheten, både data och de regler eller 
begränsningar som objektet måste rätta sig efter. (Sweat, 2003) Sådana begränsningar skulle till 
exempel kunna vara att ett namn inte kan bestå av siffror, eller att ålder måste vara större än arton.  

Bilden till höger visar en möjlig struktur när det gäller 
modeller. Längst ner har vi en databas med permanent lagring 
av data. Utifrån databasens tabeller (vi utgår från att det är en 
relationsdatabas) skapas domänobjekt, DO, som innehåller 
samma data som databasen. Om vi till exempel lagrar 
information om kunder i databasen, har vi en tabell för 
kunder med all info vi vill lagra om dessa. Datan mappas 
sedan över till domänobjektet, och tabellens kolumner blir till 
objektets attribut. Domänobjekten speglar alltså databasen. 
Modellerna är anpassadse domänobjekt för visning: en modell 
kan vara ett objekt som är identiskt med motsvarande 
domänobjekt. Det kan också bestå av vissa delar av ett 
domänobjekt samt vara en samling av data från flera 
domänobjekt, anpassad efter vad man vill visa för 
användaren. (Gertz & Ericsson, 2012) 

Modellen brukar ofta vara den som implementerar logiken i applikationen, dvs. den funktionalitet 
som hör till det representerade objektet/objekten. (Sweat, 2003) Ibland ses den även som datalagret 
(Guangchun, 2003) och kan i vissa implementationer ha en direkt koppling till en persistent lagring, 
utan några domänobjekt mellan.  (Yinlan, 2013) Modellen ska vara oberoende av övriga delar av 
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applikationen (Gertz & Ericsson, 2012) och som regel är den en passiv behållare av data och 
funktionalitet. Om dess tillstånd förändras, dvs. om data som modellen innehåller förändras, kan den 
dock meddela vyn om detta. (Pham, 2010) 

4.1.2.2 View 
“A view is a (visual) representation of its model. It would ordinarily highlight certain attributes of the 
model and suppress others. It is thus acting as a presentation filter.” (Reenskaug, 2007) Vyn visar 
alltså upp valda delar av modellen för användaren och har därmed kännedom om den modell som 
hör ihop med vyn. Inom webbutveckling består vyn av en htmlsida och de element som hör till den, 
som användaren kan interagera med. (Larsson, 2011) Det finns ett en-till-många-samband mellan 
vyer och modeller, dvs. varje modell kan ha flera vyer kopplade till sig, men varje vy har bara en 
modell. (Mahemoff & Johnston, u.d.)  

Detta är ett synsätt som inte delades av Reenskaug när han skapade MVC. Den grundläggande 
tanken var att mönstret skulle användas i mycket liten skala – varje objekt, varje sak som visades på 
skärmen skulle ha en egen vy, som var kopplad till en modell. Idag har vi ändrat mönstret och ser för 
det mesta hela skärmen, allt som visas, som en vy. (Martin, 2011) 

“Uncle Bob”, eller Robert Martin som han egentligen heter, är en välkänd expert på 
mjukvaruutveckling som skrivit många böcker och artiklar om objektorienterad utvecklig, agila 
metoder, UML och ”clean code”. (Wikipedia, 2013) Han sa följande om vyer i MVC i ett av sina 
framträdanden:  

”The view is this truly stupid piece of code /…/ So stupid you 
don’t need to test it” 

Det enda vyn ska göra är att ta emot data från en modell och placera ut den på skärmen. Den ska inte 
ha några andra ansvar eller beroenden – bara presentera data. (Martin, 2011) Att blanda in ”business 
logic”, dvs. logik som hör till verksamhetsentiteterna, i vyn är generellt ett brott mot designprincipen 
som MVC bygger på – att separera data från presentation.3  

4.1.2.3 Controller 
Controllern är länken mellan användaren och systemet. (Reenskaug, 2007) Den kontrollerar hur 
användaren interagerar med vyn (Mahemoff & Johnston, u.d.) och sköter själva flödet i applikationen 
(Pham, 2010). Baserat på vad användaren gör, visar kontrollern rätt modell i rätt vy. (Morse & 
Anderson, 2004) Controllern kan ses som själva hjärtat i applikationen, som svarar på användarens 
http-request och den är medveten om både vyer och modeller. (Sweat, 2003) Oftast finns det ett ett-
till-ett-samband mellan vyer och controller. (Mahemoff & Johnston, u.d.) En vy och en modell 
tillsammans kan inte existera utan en controller, eftersom själva händelseflödet då skulle försvinna 
och applikationen skulle bli värdelös. (Pham, 2010) Man skulle kunna säga att vyn och modellen är 
”dumma” och controllern är den smarta delen som bestämmer över de mindre smarta.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Se exempelvis följande diskussion på forumet stackoverflow: 

http://stackoverflow.com/questions/443193/how-much-logic-is-allowed-in-asp-net-mvc-views  



 
 

4.1.3 Översiktsbild  
Nedanstående bild är en schematisk översikt över MVC-mönstret och används ofta för att visa hur de 
olika delarna i MVC hänger ihop. (Rydman & Carlsson, 2011) För att läsa modellen följer man pilarna, 
alltså: 

 Användare interagerar med controllern 

 Controllern manipulerar modellen 

 Modellen uppdaterar vyn 

 Vyn presenterar modellen för användaren 

 

Bilden är dock ganska förenklad, och man skulle kunna tänka sig att interaktionslinjen mellan 
användare och controllern går via vyn, då användaren kontaktar controllern genom att klicka på en 
knapp eller en länk i vyn. Det är dock viktigt att komma ihåg att vyn inte är medveten om detta, utan 
reaktionen på en sådan aktivitet blir en http-request från webbläsaren till servern, som ignorerar vyn 
och går direkt till controllern, som i sin tur plockar fram rätt modell (om det behövs), kanske 
modifierar den och sedan skickar med den till rätt vy. (4, 2013)  
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Ett vanligt misstag är dock att man tänker sig MVC-strukturen som en lagerarkitektur, där controllern 
är något slags logiklager och modellen är kopplad till databasen, eller till och med databasen själv. (2, 
2013) Därför skulle jag vilja förtydliga ovanstående modell genom följande exempel, som visar hur 
man skulle kunna använda MVC tillsammans med en trelagersarkitektur:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mönstret finns alltså bara i applikationens grafiska gränssnitt, övriga delar av arkitekturen faller 
utanför mönstret. Se ex. (Pham, 2010).  

4.2 Projekt 
Att arbeta i projekt är ett sätt att organisera verksamheten och det är svårt att hitta en koncis och 
entydlig definiton på vad ett projekt är. (Holmberg & Naessén, 1995) Det finns dock vissa egenskaper 
som karaktäriserar ett projekt:  

- Avgränsat i tiden 
- Utgår från en klart formulerad idé 
- Har ett tydligt definierat uppdrag och ett bestämt mål 
- Väldefinierade resursramar 
- Engagerar flera människor med tydliga ansvarsområden och arbetsuppgifter 
- Kräver en projektorganisation vid sidan om den vanliga organisationen 
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- Syftar till utveckling eller förändring 
- Är unikt (Carlson & Nilsson, 2002), (Holmberg & Naessén, 1995) 

Projektet som arbetsform är inte unik för IT-branschen och webbutveckling, men den är väldigt 
vanlig där. Att många utvecklingsprojekt misslyckas är välkänt (Karlander, 2001), och det finns stora 
skillnader mellan olika IT-projekt – det är ingen homogen grupp. (Görling, 2009) Något som alla har 
gemensamt är dock att de har risker. (Demarco & Lister, 2003) 

4.3 Projektrisker 
Alla projekt har risker, och Demarco och Lister går till och med så långt att de säger: ”If a project has 
no risks, don’t do it.” Risker och framgång går hand i hand – tar man inga risker, kommer man inte 
framåt. (Demarco & Lister, 2003) Att blunda för ett projekts risker är en mycket dum strategi. För att 
kunna hantera risker måste man vara medveten om dem. (Almqvist & Choudhury, 2008) Men vad är 
då en risk?  

En enkel definition är: ett problem ännu inte har inträffat. Ett problem är i sin tur en risk som har 
inträffat. En risk är alltså en abstraktion som kan inträffa, men som också kan utebli. (Demarco & 
Lister, 2003) En klassisk definition på risk är:  

RE = P(UO) * L(UO) 

Dvs riskexponeringen, effekten av en inträffad risk, är summan av sannolikheten (probability) av ett 
oönskat utfall multiplicerat med förlusten/skadan (loss) av ett oönskat utfall. (Boehm, 1991) Den här 
modellen har dock sina svagheter i att en låg sannolikhet gånger en hög förlust, får samma värde som 
en hög sannolikhet och en låg förlust, även om dessa är helt olika saker. (Kaplan & Garrick, 1981)  

Demarco och Lister förespråkar en grafisk definition av risker: ”ett övervägt mönster av möjliga 
resultat och dess konsekvenser”. Detta illustreras med ett riskdiagram. (Demarco & Lister, 2003)   

 

 Följande diagram visar inte bara en risk – det är definitionen på risken enligt Demarco och Lister. För 
att tydliggöra deras avsikt kan vi använda denna definition på en vanlig riskfaktor inom 
systemutvecklingsprojekt; att krav missas i kravhanteringsprocessen. (Brander, 2000) 
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Observera att detta diagram bara är till för att exemplifiera hur ett diagram för en viss risk skulle 
kunna se ut, alla värden är vaga uppskattningar.  

Hur gör vi då för att skapa ett diagram för en viss risk? Det är lätt när man diskuterar risker i ett 
projekt att svara ”jag vet inte” på de frågor som ställs. Och det är ju helt sant – vi kan inte veta dessa 
saker i förväg. Men vi är för det mesta inte helt aningslösa, och Demarco och Lister menar att vi ska 
fråga oss: vad skulle vi kunna ta reda på om det här som vi inte vet något om? I exemplet ovan skulle 
vi kunna se till tidigare projekt och hur dessa lyckats fånga in kraven. Ju mer data vi har, desto mer 
finkornigt blir diagrammet, kanske så finkornigt att det istället för staplar blir en kurva som visar alla 
tidigare utfall. (Demarco & Lister, 2003)  

Kaplan och Garrick har samma idé om att visa en risk grafiskt. De menar att en risk består av tre 
delar, nämligen svaren på följande frågor:  
 

 Vad kan gå fel?  

 Hur troligt är det att det händer?  

 Om det händer, vilka blir konsekvenserna?  
 

Alltså: ett scenario, en sannolikhet och en skada/förlust.  Om vi använder standardmodellen för att 
multiplicera fram ett riskvärde, så kommer vi få medelvärdet på den kurvan som representerar 
skadan, vilket egentligen inte säger så mycket om själva risken. Kaplan & Garrick uttrycker det såhär: 
“We say it is not the mean of the curve, but the curve itself which is the risk.” Man nöjer sig inte 
heller med bara en kurva, utan en kurva för varje del, alltså scenariot, sannolikheten och skadan. 
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Y-axel: sannolikheten att ett visst scenario inträffar i procent.  
X-axel: ett antal möjliga scenarion.  

Utfall: vi kommer hitta alla krav.  
Sannolikhet: inte alls. 0 %  

Utfall: Vi kommer inte hitta ett enda krav.  
Sannolikhet: inte alls. 0 %  
 

Utfall: Vi kommer hitta de viktigaste kraven 
men flera kommer att gå under vår radar. 
Sannolikhet: Mycket troligt. 80 % 
 



 
 

Kurvan räknas ut via en funktion av kumulativ sannolikhet. För mer detaljer om hur beräkningarna 
görs, se (Kaplan & Garrick, 1981) s. 3.   

Det finns alltså flera sätt att se på risker och definitionen av begreppet. Ett problem med risker är att 
det inte finns några absoluta sådana – allt beror på vem som tittar. (Kaplan & Garrick, 1981) Man kan 
också tolka riskens påverkan på projektet på två sätt: antingen som att projektet misslyckas helt om 
risken inträffar, eller som att utfallet på något annat sätt blir otillfredsställande, utan att projektet 
kan ses som misslyckat. (Barki, et al., 1993) Något vi kan säga är dock att risker är osäkerheter som 
kan påverka projektet negativt (Wallace, et al., 2004), och jag kommer hålla mig till den definitionen i 
den här rapporten. 

4.4 Riskramverk 
Syftet med Wallace et als ramverk över projektrisker är att ”identify underlying dimensionals of 
software project risk” och skapa en modell som relaterar riskdimensionerna till ”project 
performance”, dvs. projektets ”prestanda” (Wallace, et al., 2004). Innan vi går närmare in på 
ramverket behöver detta uttryck klargöras. Wallace et al förklarar begreppet med en 
konceptualisering som delar upp det i två delar: ”process performance” och ”product performance” 
(Nidumolu, 1996). Det första fokuserar alltså på kvaliteten hos utvecklingsprocessen, och det andra 
på hur framgångsrikt själva systemet blev. (Wallace, et al., 2004) Man skiljer på dessa eftersom det 
kan finnas konflikter mellan dem – en bra process garanterar inte en bra produkt, och tvärtom. 
(Nidumolu, 1996) 

4.4.1 ”A model of risk and performance” 
Nedan finns modellen såsom den ritas I Wallace et als rapport (mina färgläggningar). Den består av 
sex dimensioner av risker:  

 Team risk 

 Planning and control risk 

 Organizational environment risk 

 User risk 

 Requirements risk 

 Project complexity risk 

De vita ringarna i modellen representerar de sex dimensionerna. Dessa används sedan som 
byggblock för att konstruera en dold struktur på en högre abstraktionsnivå, som används för att 
undersöka relationen mellan riskerna och project performance. De lila ringarna representerar den 
dolda strukturen. Pilarna samt numreringarna H1 – H6 visar hur påverkan går till. Ett plus betyder att 
risken för B ökar om A inträffar när det gäller de tre första dimensionerna. Därefter innebär 
relationerna att om project management-riskerna inträffar, så kommer de ha en negativ effekt på 
både product och process performance, dvs. de kommer sjunka. Detta visas genom att man satt 
minustecken inom parentes vid dessa relationer. En ökning av ”process performance” har dock en 
positiv inverkan på produkten. (Wallace, et al., 2004)  

 



 
 

 

 

I den här modellen har vi alltså två nivåer av konceptualisering, och om vi skulle rita in en konkret risk 
i den här modellen, till exempel det klassiska exemplet om användarinblandning, skulle den hamna 
på en tredje nivå, ytterligare längre ner, som i figuren längst ner till höger.  

4.4.1.1 Den lägre abstraktionsnivån 
När modellen skapades inledde man arbetet genom att göra en djupgående litteraturstudie, och det 
är genom den man identifierat sex dimensioner av risker. (Wallace, et al., 2004) Nedan följer en lista 
med min översättning av de olika dimensionerna, samt exempel på risker från varje område, som 
även Wallace et al tar upp.  

Risker i organisation och miljö 

- Förändringar kan ske i organisationens ledning under projektet.  
- Organisationens miljö är ostabil 

Användarrisker  

- Användarna vill inte ha förändring 
- Användare i konflikt 
- Negativa attityder till projektet 

Kravrisker  

- Kraven förändras ständigt 
- Kraven är inte korrekt identifierade  

Risker när det gäller projektets komplexitet 

- Projektet innehåller ny teknik 
- Hög nivå av teknisk komplexitet 

Planerings- och kontrollrisker  

- Projektet ör inte övervakat ordentligt 
- Man har estimerat resurserna felaktigt 

Användarna är inte 
engagerade i projektet 



 
 

- Planeringen av projektet är otillräcklig 

Risker i teamet 

- Oerfarna utvecklare 
- Otillräcklig kunskap  

4.4.1.2 Den högre abstraktionsnivån  
Anledningen till att den här nivån skapades var att med endast sex dimensioner på ett plan, blir det 
en väldigt rörig modell. För att förenkla den och minska antalet samband gjorde man ytterligare en 
abstraktionsnivå. (Wallace, et al., 2004)  

Utgångspunkten när modellen skapades var ett sociotekniskt perspektiv, och detta ledde till 
uppdelningen i ”social subsystem risk” och ”technical subsystem risk”. Den första poängterar den 
ostabila kontext som utvecklingen sker i, och den andra de tekniska delarna och kraven på dessa. 
Båda dessa dimensioner kommer ha positiv inverkan på riskerna i project management, som i sin tur 
påverkar kvaliteten på både projektet och produkten. Project management området innefattar en 
hel del viktiga processer, som att planera och övervaka projektet samt organisera utvecklingsteamet. 
Hur projektledaren hanterar dessa risker, samt övriga risker som inträffar, påverkar både processen 
och produkten. (Wallace, et al., 2004) 

5 Empiri 
Nedan presenteras resultatet av min undersökning. Jag har valt att inte ha med transkripten av 
intervjuerna som bilaga då det blev väldigt många sidor, men om någon vill titta på dessa kan de 
mailas på förfrågan. Jag har här sammanfattat respondenternas svar enligt sex teman:  

 Utvecklarnas bakgrund och erfarenhet av MVC som designmönster  

 Deras uppfattning om MVC som designmönster – vad säger de att MVC är?  

 Vad säger de om ramverk som implementerar MVC?  

 Fördelar och positiva saker de upplevt med designmönstret  

 Begreppet projektrisk och hur de uppfattar detta  

 Nackdelar, problem och möjliga risker med MVC 

Jag kommer benämna de som svarat som ”respondent N” eller ”utvecklare N”, där N är ett nummer 
mellan ett och åtta. Numren har jag tilldelat respondenterna slumpvis. Respondent 1 – 5 har svarat 
via muntliga intervjuer och resterande har skett via mail, vilket gör att det kan finnas viss skillnad i 
formuleringar. 

5.1 Utvecklarnas bakgrund 
Summerar svaren på frågorna 1, 3 och 4 i intervjuformuläret. 

Respondent 1 har jobbat som systemutvecklare i drygt fem år och arbetat i ett stort MVC-projekt, 
som även består av mindre delprojekt, också i MVC. Har tidigare haft arkitekt- och projektansvar, 
men också jobbat som systemutvecklare. Delat ansvar för design med kollegor och är något av en 
lead developer, även om titeln är systemutvecklare. Tror inte att rollen hen har i projektet påverkar 
hur hen ser på MVC, men att däremot bakgrunden som webbutvecklare kan påverka. Känner sig 
kunnig om MVC. 

Respondent 2 har sex års erfarenhet som systemutvecklare och har använt MVC i två – tre projekt 
professionellt. Rollen i projektet är ”utvecklare/designer/arkitekt”, och tror inte dessa roller påverkar 
hur hen ser på MVC. Hen anser sig hyfsat kunnig när det gäller MVC.  

Respondent 3 har jobbat ca tre – fyra år som systemutvecklare och varit med i tre MVC-projekt. 
Känner sig kunnig inom MVC. Har främst jobbat som utvecklare men också provat projektledning. På 
frågan om rollerna påverkar blev svaret: ”Det tror jag nog… Jag tror man uppskattar det mer som 



 
 

utvecklare än man gör som projektledare, i alla fall när man blir mer och mer van med det.” Detta för 
att det kan ta längre tid att få resultat med MVC i jämförelse med Web Forms, men det blir lättare att 
underhålla, vilket underlättar för utvecklare.  

Respondent 4 har jobbat som systemutvecklare i fyra och ett halvt år och har erfarenhet av ett MVC-
projekt i rollen som utvecklare, men har också varit med som arkitekturalt bollplank och teknisk hjälp 
i några mindre projekt då hen hållit på en del med MVC på fritiden. Är just nu lead developer, 
systemutvecklare med ansvar för det delsystemet som teamet utvecklar. Anser sig kunnig när det 
gäller MVC. Har ”mer ett designmönsterperspektiv än ett ramverksperspektiv”.  

Respondent 5 har jobbat i ett och ett halvt år som systemutvecklare och byggt ett större projekt i 
MVC, samt sju – tio stycken mindre. Har haft övergripande roll i projekten då de varit lagom stora för 
en person. Tror att rollen påverkar hur en ser på MVC. Tycker sig vara tillräckligt kunnig när det gäller 
MVC: ”Jag kan nog inte mäta mig med en expert. Men absolut tillräckligt.” 

Respondent 6 har jobbat som systemutvecklare i sju år arbetat i många projekt som använt MVC, 
”För många för att hålla räkningen, 4 lite större och sen ett 40-tal webbplatser”. Har haft flera roller i 
dessa projekt, bland annat scrum master, lead developer och programmerare. Tror att dessa roller 
påverkar hur hen ser på MVC genom att hen har sett det i olika projekt och olika perspektiv och 
därmed kan se fördelarna. Känner sig kunnig om MVC, ”men man lär sig nya saker hela tiden”.  

Respondent 7 har drygt två års erfarenhet som systemutvecklare och har sedan en månad börjat 
arbeta i sitt första MVC-projekt. Har rollen utvecklare i det projektet och arbetar med både front-
end, backend och databas. Känner sig inte så kunnig inom MVC.  

Respondent 8 har jobbat som systemutvecklare i fem månader och hittills använt MVC i fem projekt i 
rollen som programmerare. Anser sig ”ganska välbekant med MVC som designmönster”.  

5.2 Allmänt om MVC 
Sammanfattar främst svaren på fråga 2, om hur respondenterna ser på MVC som begrepp samt vilka 
fördelar de ser med designmönstret.  

Respondent 1: Ser MVC som ”ett pattern”, och menar att många kanske tror det kommer från 
Microsoft men att det har ett annat ursprung. Gillar att med MVC kommer mkt frihet och man får 
kontroll över webbdelen, dvs. HTML, CSS och JavaScript.  

Respondent 2: Säger att det är ett lösningsmönster/designmönster för att strukturera upp 
applikationen. Menar att det hjälper till med ’separation of concerns’, vilket ungefär innebär var sak 
på sin plats i koden och med tydliga ansvarsområden. Är en stark förespråkare av solid-principen och 
säger att MVC underlättar det arbetet. Gillar också kontrollen över webbdelen.  

Respondent 3: ”Det är ett designmönster för att hålla isär olika ansvarsområden.” Tror att när man 
satt sig in i MVC förstår man poängen med det och lär sig uppskatta det, även om det kräver en 
större medvetenhet om vad som händer i applikationen. Tycker MVC bidrar till en förståelse av 
detta. Nämner också att det underlättar för ’separation of concerns’.   

Respondent 4: Ett designmönster ”som rör hur man strukturerar sin kod som ligger nära gränssnittet, 
en variant för det som lämpar sig bra för webbutveckling.” Menar också att det ger mer kontroll över 
hemsidan och tar bort ett abstraktionslager från webben när det implementeras. Upplever att 
mönstret är väldigt spritt och att många känner till det. Tyckte inte det tog så lång tid att lära sig 
mönstret, utan att det mer handlar om att förstå konceptet, men att man lär sig nya saker om 
ramverket hela tiden.  

Respondent 5: ”Det är ett bra sätt att strukturera koden för att få till ett bra och tydligt, enkelt 
flöde.” Tycker det ger ett bra upplägg i applikationen genom att det är välstrukturerat och indelat i 
ansvarsområden och menar att det ger en mer kvalitativ produkt om man följer reglerna. Har främst 



 
 

arbetat i enpersonsprojekt och tror att det ger ännu större fördelar när man delar upp ett projekt på 
flera personer. 

Respondent 6: MVC är ”ett populärt arbetssätt som definierar hur man bör dela upp en applikation i 
olika beståndsdelar”. Har arbetat med många MVC-projekt (”För många för att hålla räkningen”) och 
har sett fördelar med att ha ett designmönster att arbeta efter. Tycker att MVC tvingar in en ”ett 
annat tänk som jag tycker är fördelaktigt för alla applikationer i alla språk”, just när det gäller 
uppdelning av ansvarsområden i koden.  

Respondent 7: Beskriver MVC som ”ett sätt att försöka strukturera kod utifrån dess tilltänkta 
funktionalitet.” Har bara jobbat med MVC några veckor och upplever det lite krångligt att sätta sig in 
i koden då det inte är en renlärig MVC-applikation ”utan den har tweakats om ganska så duktigt av 
människor som inte är jag.” Menar ändå att mönstret är bra att ha som riktlinjer, i jämförelse med att 
inte ha några riktlinjer alls. ”Att ha fem-sex utvecklare på varsin kant som kör sitt race och 
implementerar saker enligt bästa förmåga är såklart ett bra sätt att skapa kodkaos på.” 

Respondent 8: Har valt att inte svara på frågan om hur hen skulle definiera MVC, men menar att 
”MVC är ett bra design mönster för programmering”. Upplever inte att MVC kräver något direkt 
annat tankesätt än andra mönster.  

5.3 Om ASP .NET MVC 
Summerar respondenternas tankar till Microsofts implementation av ASP .NET MVC, dvs. ramverket 
istället för designmönstret.  

Tre av åtta respondenter har provat andra ramverk för MVC än just Microsofts implementation ASP 
.NET MVC, men i ganska liten grad, och alla använder ASP .NET MVC i jobbet. I de fall man provat 
andra ramverk har det främst varit på fritiden. Fem av utvecklarna tar upp Microsofts ”föregångare” 
när det gäller plattformar för webbutveckling, nämligen Web Forms, och alla hyser mer eller mindre 
motvilja mot det. Respondent 1 tycker att det ”det känns som att man stoppar in något i en svart 
låda och så kommer det ut något annat magiskt på andra sidan som man inte har så mycket kontroll 
över.” Respondent 2 är inne på samma spår; ”dom abstraherar bort internet alldeles för långt bort. 
Man vet inte vad man pysslar med.” Respondent 3 säger att det är ”för mycket nackdelar med web 
forms /…/ jag kan inte se en seriös applikation, att den är Web Forms i nuläget. Respondent 4 menar 
att ”MVC leder en in på en bra struktur, medans Web Forms är lite tvärtom”. Gör man inget aktivt val 
när det gäller MVC, kommer ramverket leda en rätt ändå, medan Web Forms är tvärtom, här måste 
man göra aktiva val för att ge koden struktur och man måste vara disciplinerad. Man är dock enig om 
att fördelen med Web Forms är att det går snabbt att komma igång med ett projekt. 

Utvecklare 5 menar att det finns mycket som är specifikt för just Microsofts implementation av MVC, 
”till exempel: hur man validerar en model, hur man skickar tillbaks felmeddelanden och hur man gör 
när man är klar ett request.” Utvecklare 1 pratar också om skillnaden mellan ramverk och mönster: 
”Det enda som har med MVC [som desginmönster]och göra är att du har din controller, du har din vy 
och sen har du ett objekt som du skickar in till din vy”. Resten hör till ramverket.  

5.4 Begreppet projektrisk 
Jag bad alla respondenter definiera begreppet projektrisk och hur de såg på de (fråga 13 i 
intervjuguiden). Detta är en sammanfattning över vad de svarade:  

Respondent 1: Menar att ett klassiskt exempel är tiden, men också mer tekniska grejer , exempelvis 
tredjepartsbibliotek med buggar. Risker kan beröra många olika delar av projektet.  

Respondent 2: ”Ja, allting som står i vägen för att nå projektmålen man har satt upp.” På frågan om 
hen hade några exempel på projektrisker blev svaret: ”Ja ändrade krav är ju en klassiker, att 
beställaren kommer på någonting annat under tiden. Ändrad deadline, ändrade tidsuppfattningar.” 



 
 

Respondent 3: Ger ingen rak definition på projektrisker men anser att det är sådant som gör att 
projektet tar skada och problem man stöter på under vägen.  

Respondent 4: Menar att det handlar om osäkerhet som påverkar utfallet i projekt, både när det 
gäller teknik och den mänskliga aspekten.  

Respondent 5: Tycker att projektrisker främst handlar om den mänskliga, mer övergripande delen av 
projektet men att det också kan handla om specifika implementationsproblem, till exempel 
integration med andra system.   

Respondent 6: ”Saker som medför en risk för ett projekt. Det kan vara val av tekniker och val av 
medarbetare som utför arbetet. Det kan också vara hur passa avancerat projektet är byggt. Dålig 
projektöverlämning vid byte av team”.  

Respondent 7: ” Vilka faktorer och moment i ett projekt som antas kunna ge upphov till osäkerheter 
och problem” Som exempel ger hen tidsbrist, okunskap om nya tekniker och otillräcklig 
domänkunskap.  

Respondent 8 kände inte till begreppet projektrisk.  

5.5 Nackdelar, problem och möjliga risker 
Här har jag summerat allt som skulle kunna vara risker när det gäller MVC samt respondenternas 
tankar om hur man skulle kunna minimera eventuella risker, dvs. svaren på fråga 11 och 14 i 
intervjumallen. 

Respondent 1 menar att med den friheten man får i MVC kommer mycket ansvar och det är lätt att 
”man faller för frestelsen” att ta hem ett javascriptbibliotek som löser ett problem åt en, men som 
har massor av andra funktioner man inte använder, och som gör att sidan blir väldigt klienttung.  

Det finns också en lärotröskel som man som utvecklare måste komma över om man inte jobbat med 
MVC tidigare, men att det beror till stor del på vilka människor man jobbar med. ”Drivna människor 
är duktiga på att lösa problem.” Hen säger också att ”man har ett tekniskt ansvar i ramverket att följa 
mönstret”, det är lätt att ta genvägar men det kommer ofta och biter en därbak senare.   

På frågan om hur man skulle kunna minimera de här riskerna svarar respondent 1: ”Jag tror att det är 
just det, att man måste vara medveten om dem från början, man kan inte förvänta sig att man ska 
kunna sätta ihop ett team av människor som aldrig har jobbat med MVC förut och tro att dom ska 
bara producera en klockren produkt.”  

Respondent 2 säger att ”tröskeln är ju som alltid att lära sig själva mönstret och veta vad det är man 
ska göra, vad man ska lägga vart liksom”. Hen lägger också till att ”jag tror många gånger man 
misstolkar mönstret och i synnerhet att man lägger för mkt logik i vyerna.”  På frågan om nackdelar 
svarade respondent 2: ”Jag kan se nackdelar med implementationen av Microsoft, men inte som 
mönster.” Och angående projektrisker ansåg hen att det främst var inlärningskurvan som var ett 
problem. Ytterligare en risk är att man har olika perspektiv på mönstret och därmed kan missförstå 
varandra, trots att man tror att man pratar om samma sak. För att förebygga dessa risker bör man se 
till att ha ”bra inlärningsmaterial, bra definitioner av vad man vill göra med mönstret och hur man 
tänker använda det i projektet.” 

Respondent 3 såg främst problem och hinder i implementationen av MVC, att applikationspoolen 
letar efter views ”by convention” och skapade en onödigt lång uppstartstid, samt att det finns en risk 
i att man bygger in sig i ramverket och blir beroende av det. Hen nämner också en inlärningskurva att 
lära sig MVC, att ”i början kan det vara svårt”, något man kan förebygga genom att ”förbereda sig på 
att om ingen har jobbat med det så måste man lära sig och att det finns en inlärningskurva”.  

Respondent 4 är inne på samma spår, att det finns en inlärningströskel. Tröskeln blir högre om man 
tidigare inte använt någon struktur: ”har nån kört disciplinerat MVP till exempel, tror jag man har lätt 
att ta till sig MVC, för man är van vid strukturen liksom. Jag tror det stora skiftet kommer om man är 



 
 

van vid att inte ha nån struktur alls.” Respondenten säger dock att hen inte se några större nackdelar 
eller risker i själva mönstret, snarare med individerna och deras relation till mönstret. För att 
förhindra detta menar hen att man bör tänka till lite i ”uppstart av ett nytt projekt, är det så att 
teamet som du tänker dig ska göra projektet inte har någon som helst erfarenhet av MVC, men de 
har erfarenhet av något annat... då kanske det är så att de ska använda något annat.” 

Respondent 5 tycker inte hen har stött på några hinder eller problem med själva mönstret, så länge 
man använder det på rätt sätt och nämner lärotröskeln i kombination med implementationen ASP 
.NET MVC. När det gäller nackdeler säger respondenten att det finns en risk att bli överambitiös när 
man använder ”häftiga principer” och att man alltför religiöst följer reglerna, även om det ibland 
kanske finns enklare lösningar. Hen kan inte se några direkta projektrisker med MVC, förutom 
inlärningströskeln.  

Respondent 6 kunde inte se några nackdelar med designmönstret, men att ramverket kan bli 
krångligt om man inte förstår det och inte bygger enligt standard. Tog också upp inlärningströskeln 
som ett möjligt hinder. Angående risker säger hen att: ”Gällande designmönstret ser jag inte så stora 
risker, gällande ramverket så är det väldigt fritt att kunna ändra allt.”, något som kan leda till att alla 
programmerar på olika sätt i alla fall. För att undvika dessa bör man samarbeta och diskutera 
lösningar innan de genomförs. Agilt arbete och nära kontakt med kunden är också viktigt, samt att 
man inte ska vara rädd att skrota en lösning som visar sig inte fungera.   

Respondent 7 har nyligen börjat arbeta med ett stort MVC-projekt, och tror att det varit stora 
problem med projektet innan, då koden är svår att sätta sig in i, vilket gör att MVC upplevs som 
omständigt och komplext, men tror att det också har att göra med att hen är oerfaren när det 
kommer till MVC och att projektet är väldigt omfattande. När det gäller nackdelar menar hen ”Även 
fast jag helt klart tror att MVC ofta är användbart (och kanske även rätt väg att gå) så tror jag inte att 
det alltid är det bästa ramverket. Vissa system lämpar sig helt enkelt inte för MVC. Det kan handla 
om att systemet är för komplext (eller för simpelt), eller för omfattande (eller för litet). Som sagt, 
MVC är ingen mirakelmedicin, det ska användas när dess fördelar kan utnyttjas till fullo och inte bara 
användas utan goda skäl. /…/ Jag kan tänka mig att folk får en ökad tilltro på att man kommer tjäna 
på att använda MVC både kvalitetsmässigt och tidsmässigt bara pga det faktum att MVC används. Jag 
tror ofta att ingen hänsyn tas kring om MVC är lämpligt.”  

Respondent 8 kunde inte se några nackdelar, problem eller risker med MVC och tror inte det finns en 
koppling mellan just MVC och risker i ett projekt, ”förutom de generella risker som alltid finns där 
oavsett designmönster”.  

5.6 Övrigt 
Alla respondenter jobbar med någon agil systemutvecklingsmetod i sitt arbete, främst Scrum, men 
ingen anser att metoden påverkar användandet av MVC. Respondent 2 gjorde en koppling till 
ramverket, men inte till designmönstret: ”Nej, egentligen inte. /…/ men… om man ser på ramverket 
MVC, Microsofts, så är det ju mycket mer testbart, vilket gör att det är lättare att jobba agilt,” 

På frågan om vilket designmönster de själva skulle välja om de skulle utveckla ett nytt, eget projekt 
svarade alla utom en MVC. Respondent 6 svarade lite annorlunda: ”Jag skulle vilja göra en SPA(Single 
page application) som drivs av ett MVVM(Model-View-ViewModel) på klientdelen och MVC4 WebAPI 
alt. Node.js på serverdelen. Detta för att helt dela på koden mellan klienten och servern, även i språk 
alltså ”. Men även där fanns MVC med som en del. 

 

 



 
 

6 Analys 
Modellen som Wallace presenterar 
innehåller alltså sex dimensioner av 
risker, som hänger ihop genom en dold 
konstruktion på en högre 
abstraktionsnivå. (Wallace, et al., 2004) 
Nedan går jag igenom alla dimensioner 
och placerar in de iaktagelser och 
möjliga risker som kommit fram från 
det insamlade datamaterialet. För varje 
identifierad risk ges ett ID som gör det 
enklare att referera till dem senare i 
rapporten. Id-t består av första 
bokstäverna i dimensionens namn 
samt en siffra, till exempel PC1 för den 
första risken inom området Project 
Complexity, PC2 för andra risken, osv.  

6.1 Social subsystem risk  
Dessa risker poängterar den ostabila sociala miljö som ett projekt existerar i, och delas upp i risker 
som rör organisationen i stort och sådana som rör användare.  

6.1.1 User risk 
Den här delen handlar främst om graden av inblandning från användarna (Wallace, et al., 2004), och 
eftersom ett designmönster som MVC strukturerar den underliggande koden i ett system och inte 
utseendet på det grafiska gränssnittet, är detta inget som användarna kommer märka av. (Förutom 
indirekta effekter av andra risker.) 

6.1.2 Organizational Environment risk  
Detta är ett stort riskområde och här hamnar faktorer som organisationspolitik och stabiliteten hos 
miljön som projektet utvecklas i (Wallace, et al., 2004). Det framgår inte helt tydligt i Wallace et als 
rapport, men jag tolkar det som att det både handlar om den interna miljön hos utvecklingsföretaget 
och den externa miljön hos kunden. Här är respondent 7 inne på en intressant aspekt. Hen nämner 
att MVC kan ge ökad tilltro till projektet, och man vill använda det bara för att det är MVC utan att ta 
hänsyn till om det faktiskt är lämpligt i det aktuella projektet. MVC är ingen ”mirakelmedicin” för ett 
projekt som automatiskt gör det till en framgång och man bör inte använda det utan skäl. (OE1) 

Det finns mycket annat som respondenterna tar upp som indirekt påverkar organisationen, men då 
dessa primärt påverkar teamet kommer jag ta upp dessa i den dimensionen.  

6.2 Technical subsystem risk 
Det här området sammanfattar de risker som rör ”den tekniska artefakten”, själva systemet, som ska 
utvecklas samt kraven på detta. (Wallace, et al., 2004) 

6.2.1 Requirements risk 
Detta är ett av de vanligaste exemplen på projektrisker: att kraven på systemet är oklara, otydliga 
eller helt enkelt felaktiga. Detta har en stor inverkan på både processen och produkten. (Wallace, et 
al., 2004) I den här dimensionen har jag inte hittat några risker som skulle kunna kopplas till MVC 
utifrån det mina respondenter svarat.  



 
 

6.2.2 Project complexity risk  
Ett tekniskt komplext projekt för med sig risker, och desto mer komplext det blir, desto högre risker 
handlar det om. Det finns flera aspekter i ett projekt som kan indikera hur komplext ett projekt är, till 
exempel ny teknologi som inte använts tidigare, eller många beroenden till andra system. (Wallace, 
et al., 2004) Att MVC kan medföra ökad teknisk komplexitet är redan visat i Rydman och Carlssons 
rapport, där man kommer fram till att MVC medför större tekniska krav på utvecklaren. (Rydman & 
Carlsson, 2011) Enligt samma rapport kommer man fram till att MVC lämpar sig bäst just för stora 
och mer komplexa projekt, något som flera av mina respondenter också varit inne på. Ju större 
projekt, desto mer behov av den kodseparation om MVC medför – samtidigt som MVC i sig kan 
medföra en större teknisk komplexitet. Respondent 7 berättade om sitt nuvarande projekt, där hen 
blivit involverad för några veckor sedan, och tyckte MVC mest kändes ”omständigt och komplext”, 
just för att hen var ny på området och projektet väldigt omfattande. Hen tycker också att det var 
väldigt svårt att sätta sig in i koden som fanns och tror att man haft problem med MVC tidigare i 
projektet, då koden varit så kaosartad. (PC1)  

En faktor som också skulle kunna skapa komplexitet är den friheten man får i mönstret när det gäller 
klientdelen av webbprojektet, dvs. HTML, CSS och JavaScript. Det är lätt att plocka in alltför många 
externa bibliotek som ökar mängden kod i onödan, och respondent 1 menar att man har ett tekniskt 
ansvar att följa mönstret och inte ta genvägar för att man själv tycker en annan lösning är enklare. 
”Det kommer ofta tillbaks och biter en därbak”, säger respondent 1. (PC2) 

Respondent 2 är inne på att det är lätt att misstolka mönstret tekniskt och lägga för mycket 
affärslogik i vyerna, vilket är felaktigt enligt MVC-s kodstruktur, och gör det svårt för den utvecklare 
som kommer efter och ska sätta sig in i koden. (PC3) 

Det finns också en risk att man gör projektet mer komplext än vad situationen faktiskt kräver, enligt 
respondent 5. Det är lätt att man följer mönstret alltför överambitiöst och att man ”nästan religiöst 
följer reglerna bara för att” och låser in sig i mönstret, när det finns enklare lösningar som fungerar 
lika bra för det givna problemet. Det gör både projektet mer komplext, men kan också ta onödig tid 
som skapar förseningar. (PC4) 

Här finns en intressant motsättning om man jämför den sista (PC4) och den första risken (PC1) – en 
utvecklare anser att man kanske inte behöver följa mönstret till hundra procent hela tiden, medan en 
annan menar att man har ett tekniskt ansvar att göra just det och inte ta genvägar.  

Flera av respondenterna pratar också om ramverket ASP .NET och att det finns en del tekniska risker i 
det, nämligen:  

- Det är lätt att bygga in sig i ramverket och bli beroende av det, menar respondent 3. (PC5) 
- Det finns en inlärningströskel i själva ramverket, förutom MVC som designmönster, enligt 

respondent 4. (PC6) 
- Ramverket är så pass fritt att man som programmerare kan ändra allting och trots ramverket 

inte bygga enligt standard, menar respondent 6. (PC7) 

Det verkar också som att man upplever att det är ramverket som skapar problem – inte 
designmönstret i sig. Flera respondenter har varit inne på att de kan se risker och hinder främst med 
Microsofts implementation av MVC och inte på en mer abstrakt nivå. Dock så täcker ramverket in 
mycket mer funktionalitet än bara just MVC-s uppdelning av kod och för den oerfarne kan det vara 
svårt att se vart designmönstret slutar och ramverket börjar, enligt respondent 4.  

6.3 Project Management Risk 
Här handlar det om risker som berör projektledningen mer direkt, nämligen sådant som handlar om 
teamet och sådant som handlar om planering och kontroll av projektet. Dessa risker blir centrala då 
sådant som inträffar från det sociala och det tekniska subsystemet kommer öka de risker som finns i 
projektledningen, och det i sin tur kommer påverka projektets olika delar. (Wallace, et al., 2004) 



 
 

6.3.1 Team Risk 
Det finns mycket som kan bli en risk när det gäller den sammansättning av människor som ska ro 
iland projektet. Saker som kommunikation, kunskapsnivå och samarbete är sådant som kan skapa 
risker i projektet. (Wallace, et al., 2004)  

Så gott som alla respondenter har varit inne på att ofta finns det en viss inlärningskurva när ett team 
börjar jobba med MVC och detta upplevs som den största risken, även om denna är generell och inte 
bara kan appliceras på MVC. Allt som är nytt är svårt innan man lärt sig det. Hur stor tröskeln blir 
beror på vad man arbetat med tidigare. Har man använt andra, snarlika designmönster är 
inlärningskurvan inte så stor som om man kodat helt utan sådana riktlinjer och lagt koden där man 
befunnit sig för tillfället. (T1) 

Respondent 2 är inne på att teamet måste ha samma definition av mönstret och hur det ska 
användas. Det finns en risk att man tolkar detta olika, och programmerar på olika sätt, trots att båda 
alla säger sig använda MVC. (T2) 

Flera av respondenterna kommer in på just hur viktigt teamet är vid utvecklingsarbete. ”Drivna 
människor är duktiga på att lösa problem”, enligt respondent 1. Respondent 6 menar att hen inte kan 
se några risker med mönstret i sig, utan snarare i kombination med de personer som använder det.  

6.3.2 Planning & Control Risk 
Ett projekt med dålig planering och övervakning leder ofta till en tidsplan som inte är realistisk och en 
felaktig budget. Korrekta estimat krävs för att projektledaren ska kunna göra en rimlig bedömning av 
vilka resurser som krävs, och om detta inte fungerar kommer projektriskerna att öka. (Wallace, et al., 
2004)  

Här kommer vi återigen in på inlärningskurvan hos teamet – projektledaren måste vara medveten om 
att den finns, samt planera för den. Respondent 3 sätter fingret på en viktig sak angående detta. Hen 
tror att man uppskattar MVC bättre som utvecklare, då det känns roligare att jobba med, samt 
”definitivt roligare att underhålla”. Det tar dock längre tid att få resultat om man jämför med 
Microsofts föregångare Web Forms, vilket tillsammans med eventuell inlärningstid, gör att det ser 
dyrare ut på pappret för en projektledare, även om man kanske tjänar på det i det långa loppet. 
(P&C1) 

Även här kan övertron på MVC finnas med på samma sätt som i Organizational Environment – en 
projektledare kanske väljer MVC bara för att det är ”det nya svarta”, och reflekterar inte över om det 
faktiskt är det bästa designmönstret för det givna problemet. (P&C2) 

6.4 Identifierade risker 
Utifrån riskramverket har jag identifierat 12 möjliga risker i fyra dimensioner:  

 

ID Beskrivning Dimension 

OE1 En övertro på MVC i organisationen 
Organizational 
Environment  

PC1 Ökad teknisk komplexitet Project Complexity 

PC2 Stor frihet, vilket kräver ansvar att följa mönstret Project Complexity 

PC3 En misstolkning av mönstret och för mycket affärslogik i vyerna Project Complexity 

PC4 
Man följer mönstret alltför hårt och gör saker mer komplexa än 
de egentligen behöver vara 

Project Complexity 



 
 

PC5 Man kan lätt bygga in sig i ramverket och bli beroende av det Project Complexity 

PC6 Teknisk inlärningströskel i ramverket Project Complexity 

PC7 
Man kan bryta mot ramverket och trots detta inte bygga enligt 
standard 

Project Complexity 

T1 
Inlärningskurvan som ofta krävs när man ska lära sig tänka om 
var kod ska placeras 

Team 

T2 
Olika perspektiv och definition på vad mönstret är och hur det 
ska användas. 

Team 

P&C1 Planera för inlärningskurvan och göra en realistisk tidsplan Planning & Control 

P&C2 Projektledningen har en övertro till MVC Planning & Control 

 

Främst finns riskerna när det gäller projektets komplexitet, därefter hos teamet och i 
projektledningen, samt en i miljön. Det är alltså två dimensioner som MVC och valet av 
designmönster inte bör påverka: användarna samt kravställningen. Undantag blir förstås om 
användarna har kunskap om designmönster och att detta finns med i kravställningen, men det är 
ingen diskussion som kommit upp i några av intervjuerna.  

Om man ska summera dessa risker och sätta in dem i modellen ser det alltså ut som följande:  
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6.5 Riskernas påverkan 
Det som avgör hur projektet påverkas av eventuella risker är projektledningen. Det är den som har 
ansvaret för att hantera riskerna som kan uppstå och på så sätt minimera skadan på projektet. 
(Wallace & Keil, 2004) Det ser vi också i modellen – alla risker påverkar projektledningen, som i sin 
tur påverkar projektet. Den svagaste länken i modellen är enligt Wallace et al den mellan det sociala 
subsystemet och projektledningen, och istället menar man att dessa risker påverkar det tekniska 
subsystemet mer, som i sin tur kan ha stor effekt på projektledningen. (Wallace, et al., 2004) 

6.5.1 … På varandra  
Wallace et als modell visar hur riskerna påverkar varandra på en högre abstraktionsnivå, och om vi 
ser till de risker vi kommit fram till blir påverkan som bilden nedan:  

 

 

 

 

Alltså, om vi har en övertro till MVC i organisationen (OE1), kan det göra riskerna ökar när det gäller 
projektets komplexitet. Man skulle kunna tänka sig att den här övertron leder till att man använder 
MVC trots att det kanske inte är befogat, vilket skulle kunna leda till att projektet blir onödigt 
komplext (PC1) och att man följer mönstret alltför rigoröst (PC4). Det skulle också kunna leda till att 
det finns en teknisk inlärningströskel i ramverket (PC6), om organisationen trycker på att MVC ska 
användas trots att man inte har tillräcklig kunskap om det, vilket också leder till att man misstolkar 
mönstret (PC3) och inte tar sitt tekniska ansvar att följa det korrekt (PC2) samt bryter mot ramverket 
och tar genvägar (PC7).  

Om vi ser till den svagaste kopplingen i modellen, den mellan det sociala subsystemet och 
projektledning, så skulle det i vårt fall kunna finnas en koppling – en övertro hos organisationen i 
stort (OE1), dels hos kunden men främst hos utvecklarorganisationen, leder troligtvis till att även 
projektledaren har en övertro till designmönstret (P&C1).  

Projektets komplexitetsrisker ökar de övriga riskerna i projektledningsdimensionen. Främst kan vi 
koppla riskerna (PC1 – PC7) till att teamet har olika perspektiv på mönstret och är inte eniga i hur det 
ska användas (T2). Om övertron till MVC också leder till att man använder det i ett team som är nytt 
på området, kommer en läroperiod krävas (T1), och det är något som projektledningen måste 
planera för (P&C1).   

Viktigt att komma ihåg är dock att risker såklart också kan uppstå utan att det finns en ”orsakande” 
risk i en annan dimension. Tanken är att om risker uppstår, så kommer de påverka andra risker, 
oavsett vad som utlöst dem.  

6.5.2 … På project performance 
Projektets framgång delas in dels i produkten och dels i processen, där processen även påverkar hur 
slutprodukten blir. (Wallace, et al., 2004) I vårt fall har vi fyra risker från projektledningsdimensionen 
som skulle kunna påverka detta:  

- Inlärningskurvan hos teamet (T1) skulle kunna leda till att projektet tar längre tid än planerat, 
något som främst påverkar processen.  

OE1 PC1 – PC7 
T1 – T2  

P&C1 – P&C2 
Ökar risken för Ökar risken för 



 
 

- Olika perspektiv på mönstret (T2) kan göra att kommunikationen inom teamet blir svårare 
och projektet drar ut på tiden. Det skulle också kunna påverka produkten direkt genom att 
koden blir rörigare och svårare att underhålla.  

- En orealistisk tidsplan där man inte räknat med inlärningskurvan (P&C1) påverkar främst 
processen och pressar utvecklarna, men det skulle också kunna göra att produkten får sämre 
kvalitet då den stressas fram. 

- En övertro till MVC hos projektledningen (P&C2) skulle kunna skapa missnöje hos utvecklarna 
och försvåra processen, samt att produkten inte blir så bra som den kunde ha blivit om ett 
mer passande designmönster valts.  

Tre av fyra risker påverkar alltså både process och produkt, och en påverkar främst processen, och 
bara indirekt produkten, om de inträffar. Vi kan också tänka oss att alla risker som påverkar 
produkten direkt är sådana som projektledningen skulle kunna hantera innan de blir en risk. Den 
första är svår att undvika – det kommer behövas en inlärningskurva om utvecklarna är nya på 
området. Det behöver dock inte påverka slutprodukten negativt, om projektledaren planerar för 
detta.  

6.6 Hur kan vi hantera dessa risker?  
Det tjänar ingenting till att försöka ignorera eller blunda för de risker som dyker upp i ett projekt – 
det är mycket bättre att erkänna och hantera dem. (Demarco & Lister, 2003) I mina intervjuer 
frågade jag alla respondenter om de hade några tankar om hur man skulle kunna hantera de 
eventuella risker som MVC för med sig. Jag har från transkripten av intervjuerna summerat följande 
punkter som man bör ha i beaktande om man tänker börja använda MVC som designmönster i ett 
projekt:  

1. Se till att åtminstone en av utvecklarna i projektet har arbetat med MVC tidigare och kan 
fungera som handledare/bollplank för övriga i teamet.  

2. Planera för att de som inte använt MVC kommer behöva en inlärningsperiod innan de kan 
arbeta fullt ut i projektet. 

3. Kom överens om innan hur designmönstret är tänkt att användas, och se till att alla har 
samma definition och uppfattning om hur det fungerar 

4. Fundera på varför ni vill använda MVC. Är det verkligen det mest passande designmönstret 
för problemet som ska lösas? Om inte, kanske något annat är att föredra.  

Projektledare bör också ha en riskhanteringsstrategi som ser riskerna i ett sammanhang och hur de 
påverkar varandra för att kunna optimera projektet, speciellt om projektet redan från början är 
riskfyllt. (Wallace, et al., 2004) 

7 Slutsatser 
Min frågeställning var från början:  

- Finns det några projektrisker med att använda MVC som designmönster vid webbutveckling? 

Den slutsats jag kan dra från min undersökning är: ja, det finns en del risker, främst inom området 
projektets komplexitet, men också en del gällande projektledning samt en i organisationens miljö. 
Den största risken, dvs. den som flest respondenter pratat om, är inlärningskurvan som teamet 
behöver om ingen av dem arbetat med MVC förut. Dock så är denna inte speciellt intressant 
eftersom den är väldigt generell och allt är svårt innan man lär sig det. Det som är mer intressant är 
hur ett projekts komplexitet kan öka om man använder MVC av fel anledningar och har för stor tilltro 
till mönstret. Nedan finns en sammanfattning över riskerna jag funnit, samt förslag på hur dessa 
skulle kunna hanteras, där numreringen kopplas till de punkter som jag ställt upp i förra avsnittet. 

 



 
 

 

 

 

 

 

ID Beskrivning Dimension Hanteringsförslag 

OE1 En övertro på MVC i organisationen 
Organizational 
environment 

4 

PC1 Ökad teknisk komplexitet 
Project 
Complexity 

1,2  

PC2 Stor frihet, vilket kräver ansvar att följa mönstret 
Project 
Complexity 

3 

PC3 
En misstolkning av mönstret och för mycket 
affärslogik i vyerna 

Project 
Complexity 

3 

PC4 
Man följer mönstret alltför hårt och gör saker mer 
komplexa än de egentligen behöver vara 

Project 
Complexity 

4 

PC5 
Man kan lätt bygga in sig i ramverket och bli 
beroende av det 

Project 
Complexity 

3 

PC6 Teknisk inlärningströskel i ramverket 
Project 
Complexity 

1,2 

PC7 
Man kan bryta mot ramverket och trots detta inte 
bygga enligt standard 

Project 
Complexity 

3 

T1 
Inlärningskurvan som ofta krävs när man ska lära sig 
tänka om var kod ska placeras 

Team 
1,2 

T2 
Olika perspektiv och definition på vad mönstret är 
och hur det ska användas. 

Team 
3 

P&C1 
Planera för inlärningskurvan och göra en realistisk 
tidsplan 

Planning & 
Control 

2 

P&C2 Projektledningen har en övertro till MVC 
Planning & 
Control 

4 

  

Om vi ser till dessa risker och ser till designmönster generellt, och inte bara MVC, kan vi tänka oss att 
flera av dessa risker är applicerbara även på andra mönster. Främst är inlärningskurvan något som är 
generellt för alla nya tekniker och mönster man använder, men också att man inom teamet är 
överens om hur mönstret tolkas och hur det ska användas. Man har också som utvecklare ett ansvar 
att följa det givna mönstret och inte ta genvägar och göra ”fullösningar” som går snabbare för 
stunden, men som kan ställa till problem i framtiden.  

 

 

 

 



 
 

 

Med hjälp av analysramverket som Wallace et al har presenterat, har jag kategoriserat riskerna i olika 
dimensioner, och därmed kunnat se hur de påverkar varandra, något som inte varit möjligt utan 
modellen. Det mest intressanta fyndet är att en övertro på MVC i organisationen, kan leda till att 
projektets komplexitet ökar, och därmed ökar riskerna när det gäller projektledning. Det kan sedan 
leda till att kvaliteten på slutprodukten försämras. Detta flöde illustreras nedan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns alltså en tydlig koppling mellan designmönster och risker i ett systemutvecklingsprojekt, 
och genom att vara medveten om dessa kan en projektledare hantera riskerna innan de gör skada, 
genom att utföra aktiviteter i dimensionen Planning & Control.  

 

 

Risker som inträffar i 
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(OE1) 

Risker som rör 
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Risker som rör 
projektets planering 

och övervakning 
(T1 – T2, P&C1 – P&C2) 
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9 Bilaga: Intervjuformulär 
Namn, datum:  

1. Hur länge har du jobbat som systemutvecklare?  
a. På detta företag/totalt?  
b. Vilken utbildning gick du och när?  

2. Om en nyanställd skulle fråga dig ”vad är mvc?”, vad skulle du svara då? 
3. Hur många projekt har du arbetat i som använt mvc?  

a. Hur har dessa projekt implementerat mvc, olika eller samma ramverk?  
b. Vilka ramverk för mvc har du använt? 
c. Varför valde ni att använda mvc i dessa projekt?  
d. Fanns det några hinder eller problem med att använda mvc i dessa projekt?  

4. Vilken/vilka roller hade du i dessa projekt? 
a. Påverkar din roll hur du ser på mvc?  

5. Vid användandet av mvc, har du samtidigt jobbat med nån systemutvecklingsmetod?  
a. Vilken/vilka?  
b. Påverkade detta användandet av mvc? 

6. Anser du dig vara kunnig när det gäller mvc?  
a. Hur upplever du kunskapen bland kollegor?  
b. Hur lång tid har det tagit att lära sig det du vet om mvc idag?  
c. Hur har du lärt dig mvc?  

7. Hur upplevde du användandet av mvc?  
a. Varför…?  

8. Har du använt andra designmönster än mvc i ditt arbete?  
a. Om ja: vilka är de största skillnaderna gentemot mvc?  
b. Om nej, varför inte?  

9. Upplever du att mvc kräver ett annat tankesätt än andra använda tekniker?  
a. Om ja, på vilket sätt?  
b. Om nej, varför inte?  

10. Vilka fördelar kan du se med mvc?  
11. Vilka nackdelar?  
12. Om du skulle utveckla ett eget projekt, vilket designmönster skulle du använda då? Varför? 
13. Hur skulle du beskriva begreppet projektrisk? Vad är en projektrisk för dig?  
14. Vilka risker ser du med användandet i MVC?  

a. Varför just dessa risker?  
b. Hur skulle man kunna minimera dessa risker?  
c. Om personen inte ser några risker:  

i. Hur påverkar valet av designmönster ett projekt?  
ii. Finns det andra effekter som MVC har på ett projekt, men som inte kan ses 

som en risk?  
15. Finns det något annat som du vill tillföra som vi inte har pratat om?  

 

Tack för att du tog dig tid!  

Om jag har glömt något hör jag av mig.  

 


