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Abstract 
With the increase of iOS applications on the market the demand and use of Backend as a Service 
(BaaS) providers also increase. In an early phase of the development it is beneficial for a 
potential application publisher to use a BaaS to quickly reach the market. Over time the 
provided services may be inadequate which make many BaaS users migrate to a custom 
developed backend. This paper intends to investigate which BaaS provider gives the least 
dismissed effort when making a transition to a custom developed backend with the purpose of 
providing basis for potential application publishers in the selection of a provider, given that 
a future transition to a custom backend will occur. From a population of ten providers, five 
were randomly selected – Firebase, Kinvey, CloudMine, Kumulos and Kii. In order to measure 
required effort for each provider, code that is tightly coupled to each provider’s SDK was 
implemented, according to provider guidelines and documentation. The implementations were 
measured with the COCOMO II model which gives a result in terms of required person months 
(PM). The measured PM of each implementation was compared. The hypothesis of the study 
could be rejected if the resulting PM of two implementations were disjointed. The result and 
analysis show difference in PM which lead to a rejection of the hypothesis. Whether the 
assumptions of the organization, product and project affected the results were analysed and the 
hypothesis was rejected regardless of these assumptions. If the organization of a potential 
application publisher resembles the one in the research Firebase is the recommended choice of 
BaaS provider. 
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Sammanfattning 
I takt med ökningen av iOS-applikationer på marknaden ökar också efterfrågan och 
användning av Backend-as-a-Service-leverantörer (BaaS). I en tidig utvecklingsfas är det 
fördelaktigt för en potentiell applikationsutgivare att nyttja en BaaS för att snabbt etablera 
marknadsyta men över tid kan tjänsterna bli bristfälliga och många migrerar till en 
egenutvecklad backend. Studien avser att undersöka vilken BaaS-leverantör som ger minst 
förkastad utvecklingsinsats då övergång till en egenutvecklad backend sker med syftet att bidra 
med underlag för potentiella applikationsutgivare vid val av BaaS-leverantör, givet att ett 
framtida backend-byte sker. Från ett urval av tio stycken leverantörer valdes fem stycken 
slumpvist – Firebase, Kinvey, CloudMine, Kumulos och Kii. För att mäta utvecklingsinsats 
implementerades direkt bunden kod mot varje vald leverantörs SDK, utefter leverantörens 
guide och dokumentation, och uppmättes med metoden COCOMO II som ger ett resultat mätt 
i antal personmånader (PM). Varje implementations uppmätta antal PM jämfördes inbördes 
där studiens hypotes kunde förkastas om två av implementationernas antal PM ±25% var 
disjunkta. Resultatet och analysen påvisar skillnader i antal PM som gör att studiens hypotes 
kunde förkastas. Huruvida organisationens, produktens och projektets förutsättningar 
påverkar resultatet analyserades och hypotesen kunde även förkastas oavsett deras 
förutsättningsvärden. Om applikationsutgivarens organisation ser ut eller liknar den i studien 
och applikationen som ska utvecklas ser ut eller liknar den i studien utvecklade rekommenderas 
Firebase vid val av BaaS-leverantör.   
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
I takt med att det dagligen dyker upp nya iOS-applikationer på marknaden ökar också 
konkurrensen för potentiella applikationsutgivare. För att snabbare gå från idé till färdig 
produkt och på så sätt hinna före eventuella konkurrenter till marknaden är det viktigt för 
applikationsutgivare med en effektiv utvecklingsprocess. Det finns idag tjänster som används 
för att underlätta och minska utvecklingstiden för iOS-applikationer. Enligt Close-Up Media 
(2016) utnyttjar många applikationsutgivare en BaaS-leverantör (Backend as a Service) för att 
påskynda utvecklingsprocessen. BaaS är en molntjänst som möjliggör för iOS-utvecklare att 
ansluta applikationer mot en molnbaserad backend och få möjlighet till att använda tjänster 
som datalagring, användarhantering, push-notifieringar och integrering med sociala nätverk 
(PR Newshire Association LLC, 2014). API Evangelist (2013) skriver att de vanligaste tjänsterna 
som en internetbaserad iOS-applikation idag använder sig av erbjuds av BaaS-leverantörer och 
att de implementeras med hjälp av ett SDK (Software Development Kit) i utvecklarens kod. 
Därför kan många arbetstimmar av programmering vid användning av BaaS-leverantörers 
tjänster sparas. 
 
Företag som tillhandahåller en BaaS har funnits på marknaden sedan 2011. Enligt en rapport 
publicerad av MarketsandMarkets (2016) förväntas den globala BaaS-marknaden växa från 
1.32 miljarder dollar år 2015 till 28.1 miljarder dollar år 2020. Enligt en annan artikel av Close-
Up Media (2016), som visar på samma ökning, är det främst små- och medelstora företag som 
står för den förväntade ökningen och den nuvarande användningen. Trots den ökande 
användningen av BaaS-leverantörer finns det olika anledningar för applikationsutgivare att inte 
låta sin data distribueras av en BaaS-leverantör. Eventuellt kan BaaS-leverantören bli 
utkonkurrerad, få ekonomiska svårigheter eller andra anledningar som tvingar leverantören till 
att lämna marknaden. Den migreringsprocess som utvecklaren då tvingas genomgå kan vara 
mycket resurskrävande och kan ta lång tid, något som de flesta vill undgå. Enligt Claburn (2013) 
är en av de största riskerna med att integrera en BaaS just att hålla applikationen vid liv under 
en längre tid. Detta på grund av att det är en stor utmaning att på kort varsel byta backend, 
något som många applikationer behöver göra men få utvecklare klarar av.  
 
Eftersom BaaS-leverantören bidrar med backend och SDK behöver endast utvecklaren bry sig 
om att programmera iOS-applikationen men dock till en kostnad av kontroll och 
utvecklingsmöjligheter. I ett senare applikationsstadie kan en utgivare behöva implementera 
skräddarsydd backend-funktionalitet som exempelvis att göra specifika sökfrågor för analys av 
data, skapa schemalagda händelser, öka antalet databaser och upprätta kommunikation i 
mellan dem. Trots sådana uppoffringar kan det fortfarande vara fördelaktigt att först nyttja en 
BaaS-leverantör i en uppstartsperiod och senare övergå till en egenutvecklad backend. Att ge 
ut en applikation tidigare än potentiella konkurrenter ger möjlighet till att lättare etablera 
marknadsyta. 
 
Det finns mängder av BaaS-leverantörer och valet av leverantör är betydelsefullt för en utgivare 
då tjänster och priser skiljer sig åt. En betydelsefull skillnad är tillvägagångssättet för att koppla 
samman utvecklarens iOS-kod med leverantörens SDK. Utvecklarens kod kommer därför att 
utformas annorlunda beroende på vald leverantör och den utvecklingsinsats som krävs vid 
sammankoppling kan variera. Vid ett framtida byte till en egenutvecklad backend kommer kod 
som är direkt bunden till leverantörens SDK att förkastas, bytas ut och göras om för att anpassas 
till den nya backend. Hur mycket tidigare utvecklingsinsats som förkastas kommer främst bero 
på hur kopplingen till vald leverantörs SDK är uppbyggd men också hur utvecklaren 
implementerar kod.  

1.2 Problembeskrivning 
Valet av BaaS-leverantör behöver mer beslutsunderlag. En betydelsefull och relativt outforskad 
parameter i valet av leverantör är den utvecklingsinsats som krävs av frontend-utvecklare för 
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att implementera kod som är direkt bunden till leverantörens SDK. Förutsatt ett framtida byte 
till en egenutvecklad backend, då nuvarande kod som är direkt bunden till leverantörens SDK 
ej kan återbrukas, kommer därmed valet av BaaS-leverantör påverka hur stor utvecklingsinsats 
som förkastas.    

1.3 Syfte och frågeställningar 
I bakgrunden och problembeskrivningen framgår att valet av BaaS-leverantör i framtiden 
kommer ha en betydande roll för utgivare vid ett byte av backend. Vidare framgår att förkastad 
utvecklingsinsats vid ett byte av backend kommer bero på tidigare vald BaaS-leverantör men 
hur mycket kan skiljas åt. Därmed är syftet med denna studie: 
 

Att bidra med underlag för potentiella applikationsutgivare vid val av 
BaaS-leverantör, givet att ett framtida backend-byte sker. 
 

Ett konkret sätt mäta utvecklingsinsats för mjukvaruprojekt är enligt Boehm et al. (2000) att 
mäta antalet personmånader (PM) som krävs. Därmed är studiens frågeställning och dess 
delfrågor: 
 

[1] Skiljer sig antalet förkastade PM som spenderats på iOS-utveckling mellan BaaS-
leverantörer, givet ett byte från BaaS till egenutvecklad backend?  
 

a. Hur stort antal PM förkastas per BaaS-leverantör? 
 

b.  Vilken leverantörs antal förkastade PM är minst? 

För att besvara frågeställningen och därmed uppfylla syftet kommer ett experiment (se 2.2) 
utföras. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Antalet BaaS-leverantörer har i studien, som presenteras i kapitel 2.4.4, skalats ner till fem 
stycken. Leverantörerna är slumpvis utvalda utefter ett urval från tre artiklar som listar BaaS-
leverantörer. Efter att leverantörer som inte uppfyllde kraven (se 2.4.4) tagits bort från urvalet 
återstod tio stycken. Av de tio ansågs fem stycken vara ett lämpligt urval för att 1) kunna få ett 
resultat som kan bekräfta eller förkasta hypotesen och 2) då studien arbetas fram under 
begränsad tidsperiod under vårterminen 2017 på Jönköping University kunna avsluta i tid.  
 
Studien kommer endast jämföra kodbaser implementerade utefter BaaS-leverantörens 
dokumentation och SDK på en iOS-plattform utvecklat i kodspråket Swift. Kodspråket Swift är 
valt för att hålla tidsramen för arbetet; författarna är väl insatta i språket Swift vilket påskyndar 
genomförandeprocessen. Endast den del som anses vara direkt bunden till leverantörens SDK 
implementeras, mäts och analyseras. Direkt bunden är en koddel som anropar funktioner 
tillhandahållet av leverantörens SDK.  
 
Studien mäter utvecklingsinsats i enheten PM, framställt ur metoden COCOMO II (2000), och 
används för att jämföra utvecklingsinsats bland de valda leverantörerna. 

1.5 Disposition 
Rapporten är disponerad enligt en rapportmall för examensarbete från Jönköping University.  
 
I Kapitel 2, Metod och genomförande, beskrivs den metod som använts för att svara på studiens 
frågeställningar och en i detalj hur arbetsprocessen ser ut. 
 
I Kapitel 3, Teoretiskt ramverk, ges en teoretisk grund och förklaringsansats till studien där 
tekniker och metoder som kräver genomgång för ökad förståelse beskrivs. 
 
I Kapitel 4, Empiri, presenteras den data som förvärvats genom metoden som beskrevs i kapitel 
2. 
 
I Kapitel 5, Analys, behandlas den data som samlats in från experimentet som utförts i studien 
och studiens förutsägelser besvaras genom att stärka eller förkasta hypotesen som satts upp.  
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I Kapitel 6, Diskussion och slutsatser, ges en sammanfattande beskrivning och diskussion av 
studiens resultat och slutsatser f0rmuleras. 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I den forskning som genomförs avses en övergripande frågeställning angående 
utvecklingsinsats som krävs vid implementation av olika BaaS-leverantörer besvaras. Eftersom 
studiens frågeställning ämnar besvara hur variabeln utvecklingsinsats förändras beroende på 
den oberoende variabeln; implementation av backend från olika leverantörer, anses en 
experimentell metod vara mest lämpad. Genom en experimentell metod kan ett orsakssamband 
eller ett funktionellt samband kartläggas. I experimentet påverkas den beroende variabeln på 
ett sådant sätt att en effekt eventuellt kan registreras (Edman M., u.å.). I denna studie är 
effekten den utvecklingsinsats som studien avser att mäta. 
 
För att kunna ge besvara studiens frågeställningar behövs en väl beprövad uppskattningsmetod 
för mjukvaruutveckling som ger en enhet knuten till tid och kostnad. COCOMO (Constructive 
Cost Model) II, en vidareutveckling av COCOMO 81, är en metod som används brett i 
mjukvaruindustrin och ger en uppskattning mätt i antal PM (se 3.5). I Software Estimation 
With COCOMO II (Boehm, 2000) beskrivs den experimentella metoden som passande för de 
som vill 1) göra en investering eller andra finansbeslut som involverar utvecklingsinsats för 
mjukvaruutveckling, 2) bestämma projektbudgetar och scheman som underlag för planering 
och styrning, 3) besluta om eller förhandla fram kompromisser bland programkostnad,- 
schema,- funktionalitet,- prestanda eller kvalitetsfaktorer, 4) göra en kostnads- och riskanalys 
till beslutsunderlag, 5) avgöra vilka delar av ett mjukvarusystem att utveckla, återanvända, 
arrendera eller köpa, 6) besluta om vilka delar av äldre programvara; vilka delar att ändra, fasa 
ut, outsourcing, etcetera, 7) bestämma blandade investeringsstrategier för att förbättra 
organisationens mjukvarukapacitet via återanvändning, verktyg, processmognad, outsourcing 
etcetera, 8) besluta om hur att implementera en strategi för processförbättring. Syftet med 
denna studie är att ge underlag till potentiella applikationsutvecklare vid val av BaaS-leverantör 
och metoden ses därför som passande på grund av flertalet tidigare nämnda anledningar. En 
ingående beskrivning om forskningsmetoden som använts för att besvara frågeställningen 
beskrivs vidare i kapitlet.  

2.2 Beskrivning av experiment 
Ett experiment inom vetenskapen är en undersökningsmetod som används för att belysa ny 
kunskap. Detta görs genom att studera en viss variabels påverkan på en annan variabel för att 
hitta orsakssamband (se 2.1). Genom användning av experiment kan påståenden, teorier och 
modeller stödjas eller förkastas. Till skillnad mot andra vetenskapliga undersökningsmetoder 
har undersökaren oftast en aktiv roll i ett experiment. Studien bidrar till att sätta igång den 
kausala process som i detta fall går ut på att pröva en hypotes som definieras i Formel 1.  
 
Kommande stycke hänvisar till Preliminary Guidelines for Empirical Research in Software 
Engineering (Kitchenham et al., 2002).  
 
Precis som att det inom mjukvaruutveckling finns en avsaknad av standardiserade och erkända 
sätt att mäta kod saknas det också väldefinierade beskrivningar hur den experimentella 
metoden bör genomföras. Det saknas bestämda riktlinjer för vilken kontextuell information 
som bör inkluderas i studiers designskede. För att göra experiment replikerbara och pålitliga är 
det extremt viktigt att väl beskriva experiments design och sammanhang. Konsekventa 
mätningar är också oerhört viktiga för att styrka experiments validitet, speciellt inom 
mjukvaruutveckling. För att säkerställa mätmetodens reliabilitet föreslår Kitchenham et al. i 
sina riktlinjer att forskare ska göra aktuella variabler tydliga samt att definiera problemområdet 
som studien utspelar sig i. 
 
Den experimentella metoden studien använder innehåller ett antal olika steg med olika syften 
som kan användas för att uppnå de önskade målen. Colby.edu (u.å.) beskriver stegen enligt 
följande:  

1. Observation eller frågeställning 
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Det första steget i en experimentell forskning är att göra en objektiv observation. För 
att hålla hög validitet bör observationen baseras på tidigare studier eller på saker som 
redan har hänt och som kan verifieras av andra som sant eller falskt.   
 

2. Formulering av hypotes 
Forskare använder kunskap om tidigare händelser för att utveckla en generell princip 
eller förklaring för att förklara kommande händelser. Sådana generella händelser kallas 
för hypoteser. En hypotes är en generell falsifierbar princip som genom ett induktivt 
tankesätt resoneras fram. Hypotesen formuleras på så sätt att den är ömsesidigt 
uteslutande, vilket innebär att hypotesen är heltäckande och utan snitt - om hypotesen 
inte är sann är den för alla andra fall falsk. 
 

3. Förutsägelse från hypotes 
Utifrån hypotesen som formuleras i steg 2 ska en förutsägelse göras. Förutsägelsen tas 
fram genom ett deduktivt resonemang och ska kort förklara hur forskaren tänker pröva 
hypotesen samt vilka variabler som ska användas för att påverka resultatet.  
 

4. Utförande av experiment 
Ett experiment designas baserat på förutsägelserna som gjorts. Empiriska data noteras 
för senare analys.  
 

5. Analysering av resultat 
Forskaren letar i detta steg efter mönster och statistisk signifikans i insamlade data. 
Eventuella kopplingar till de påverkande variablerna skall statistiskt presenteras.  
 

6. Slutsats 
Från det analyserade resultatet finns två möjliga resultat; antingen stämmer resultatet 
överens med förutsägelsen eller så gör det inte. Oavsett om slutsatsen visar att 
hypotesen är sann kan forskaren bara acceptera den som sann, det går inte att med all 
säkerhet bekräfta en hypotes. Det finns alltid risk för att det finns andra förklaringar 
till ett resultat.  
 

7. Rapportering av resultat 
Det sista steget i den experimentella metoden är att publicera resultatet så att andra 
forskare kan använda, pröva, motbevisa eller bygga vidare på forskningen.  

2.3 Formulering av hypoteser och förutsägelser 

2.3.1 Frågeställning 1 
Den förväntade ökningen av användning av tjänster tillhandahållna av BaaS-leverantörer som 
MarketsAndMarkets (2016) påvisar innebär en större konkurrens på marknaden och ett 
svårare val för potentiella applikationsutgivare. För att underlätta valet av leverantör behövs 
mer underlag. Ett underlag som till synes verkar outforskat är den utvecklingsinsats som krävs 
för att implementera kod direkt bunden (se Figur 4) till leverantörers SDK. Den 
utvecklingsinsatsen kommer vid ett byte av backend, som enligt Claburn (2013) ofta sker, vara 
bortkastad.  Därför lyder hypotesen till frågeställningen: ”Antalet PM som förkastas är lika för 
varje BaaS-leverantör”. 
 
Den förutsägelse som görs är: ”Antalet PM som förkastas kommer skilja sig från leverantör till 
leverantör. Hypotesen kommer att förkastas.” 

𝐻0: 𝑃𝑀/ = ⋯ = 	𝑃𝑀2	 

Formel 1. Hypotesen H0. 
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Trots att implementation sker utefter leverantörens dokumentation och guide så skulle antalet 
SLOC (Source Lines of Code) kunna minimeras genom att bortse ifrån dokumentation och 
implementera kodsnålt, vilket skulle påverka resultatet. För att med viss säkerhet kunna 
garantera att slutsatsen inte är påverkad av sättet att implementera försöks hypotesen 𝐻0 
förkastas med ett säkerhetsmått i form av ett intervall. På så sätt kan slutsatsen med större 
säkerhet säga att implementationernas PM skiljer sig mer beroende på leverantörens SDK och 
mindre beroende på programmeraren. Enligt Boehm (2000) finns ett industriellt accepterat 
spridningsmått inom modeller för uppskattning av mjukvara. Följande spridningsmått är 
beskrivet som 𝛼 (alfa) där index i är för vilken implementation som uppskattas: 
 

𝛼4 = 𝑃𝑀4 ± 25% 

Formel 2. Definition av spridningsmåttet 𝛼 för implementation med index 𝑖. 

2.4 Arbetsprocessen 
För varje leverantör som prövas skapas en iOS-applikation med operationer implementerade 
utefter leverantörens dokumentation och SDK. Nedan följer beskrivning av val för att 
åstadkomma ett mätresultat. 

2.4.1 Val av organisation, projekt och produkt 
För att kunna använda formeln för uträkning av antalet PM (se Formel 5) fullständigt behövs 
information om organisationen, produkten och projektet. Eftersom denna studie avser att 
inbördes jämföra antalet PM för varje implementation utefter leverantörers guide och SDK 
behöver organisationen, projektet och produkten vara densamma för varje uträkning. 
 
Exponenten 𝐸 representerar hur organisationens förutsättningar ser ut och kommer avgöra i 
vilken grad antalet PM förändras med antalet KLOC (Kilo Lines of Code). I denna studie har 
organisationens förutsättningar valts så att 𝐸 = 1.0. Om 𝐸 är stor beror det generellt enligt 
Boehm B. (2000) på grund av två faktorer; stora projekt med ökad interpersonell 
kommunikation och ökad integration av större system. Större projekt har oftast mer personal 
och därmed fler kommunikationsvägar vilket gör att projektets utvecklingstid ökar. Vidare 
säger Boehm att om 𝐸 = 1.0 är organisationen oftast liten och utvecklar små projekt, vilket 
skulle kunna motsvara en potentiell applikationsutvecklare och passar denna studie. Mer 
ingående beskrivning om de förutsatta värden följer i nästa kapitel.  

2.4.2 Organisationen, projektet, produkten och COCOMO II 
Precis som värdet av exponenten E avgörs produkten av de 17 prestationsfaktorerna (𝐸𝑀/–/8, 
se 3.5) av organisationen men också av projektets och produktens utformning (Boehm et al., 
2000). Prestationsfaktorn CPLX kan däremot inte i denna studie bestämmas innan varje 
implementation är gjord då den beror på hur koden är utformad. Prestationsfaktorn DATA 
beror antalet SLOC (P) och storleken på databasen (D) som testas (se Tabell 1). Eftersom inga 
data testas är värdet på 𝐸𝑀9:;:	 𝑆𝐿𝑂𝐶 < 10 och ger 𝐸𝑀9:;: 	= 0,90. De flesta 
prestationsfaktorerna har bestämts till det minsta möjliga värdet. Detta för att motsvara en så 
enkel produkt och ett så litet projekt som möjligt. De enda värdena som istället är så höga som 
möjligt är teamets förutsättningar om att utveckla en mjukvaruprodukt. De värden motsvarar 
ett team som tidigare har utvecklat produkter sedan två månader tillbaka. Vidare är 
prestationsfaktorernas definition och värden följande: 

• Vid produktfel blir konsekvensen mindre besvär. (Ger 𝐸𝑀BCDE = 0,82). 
• Organisationen har inga krav på återanvändning; utveckling av generella funktioner 

och övergripande dokumentation. (Ger 𝐸𝑀BGHC = 0,95). 
• Mycket är odokumenterat. (Ger 𝐸𝑀9IJG = 0,81). 
• Det finns inga krav på exekveringstid för applikationen. (Ger 𝐸𝑀;KLC = 1,00). 
• 50% av tillgängligt lagringsutrymme används. (Ger 𝐸𝑀H;IB = 1,00). 
• Organisationen gör stora ändringar var 12:e månad och mindre ändringar varje månad 

på applikationen. (Ger 𝐸𝑀MNID = 0,87). 
• Organisationens design- och effektivitetsanalytiker förmåga att kommunicera och 

samarbeta är hög. (Ger 𝐸𝑀:J:M = 0,71). 
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• Programmerarnas förmåga att kommunicera och samarbeta är hög. (Ger 𝐸𝑀MJ:M =
0,76). 

• Mycket liten del av organisationens personal byts ut. (Ger 𝐸𝑀MJIQ = 0,81). 
• Projektgruppens tidigare erfarenhet att utveckla liknande produkt är sex år eller mer. 

(Ger 𝐸𝑀:MCR = 1,22). 
• Projektgruppens tidigare erfarenhet att utveckla mjukvara på samma plattform är sex 

år eller mer. (Ger 𝐸𝑀MDCR = 1,19). 
• Tidigare erfarenhet att utveckla i aktuell miljö är sex år eller mer. (Ger 𝐸𝑀D;CR = 1,20).  
• I utvecklingsprocessen används avancerade och välintegrerade verktyg. (Ger 𝐸𝑀;IID =

0,78). 
• Utvecklingsteamet är arbetar i samma rum. (Ger 𝐸𝑀HK;C = 0,80). 
• Utvecklingsteamets nivå på schemalagda tidsbegränsning är hög. (Ger 𝐸𝑀HJC9 = 1,00). 
• Produktens komplexitet är väldigt låg (för alla leverantörer, se Formel 3) (Ger 

𝐸𝑀JMDR = 0,73). 

Insättning av dessa värden ger att produkten för alla 𝐸𝑀 ≈ 0,171. Produkten är avrundad till 
tre decimaler istället för två för att få bättre mätprecision då antalet KLOC för varje 
implementation är få. 

2.4.3 Val av applikation 
För att kunna jämföra implementationer mellan BaaS-leverantörer måste samma applikation 
utvecklas en gång för varje leverantör. Valet av applikationstyp är viktigt. För att öka studiens 
trovärdighet bör applikationen som utvecklas representera en typ av applikation som ofta 
utvecklas med hjälp av BaaS-leverantörers tjänster. Schick (2014) nämner att spelutvecklare 
gärna drar nytta av en BaaS-leverantör för att snabbt etablera marknadsyta. Ett spel skulle 
kunna ha en entitetsmodell på samma sätt som Figur 1 men använda entitetsnamn som ”Ship” 
istället för ”Post” och ”Cannon” istället för ”Comment”. Relationsnamnen skulle då kunna vara: 
en User ”styr” ett eller flera Ships, ett Ship ”har” ett eller flera Canons och en User ”avfyrar” en 
eller flera Cannons. Flera företag som tillhandahåller chattapplikationer eller tjänster för att 
implementera chattfunktionalitet drar också nytta av BaaS-leverantörer. Chat SDK (2016), 
QuickBlox (u.å.) och Face4Chat (u.å.) är exempel på sådana företag. För en chattapplikation 
med möjlighet för gruppchatt skulle entitetsmodellen och relationerna kunna se ut som Figur 1 
visar.  
 
Enligt en artikel publicerad av API Evangelist (2013) tillhandahåller alla BaaS-leverantörer ett 
REST (Representational State Transfer) API till utvecklare som möjliggör användning av all 
erbjuden funktionalitet från användarhantering till datalagring. REST är ett arkitekturbegrepp 
inom IT som beskriver hur tjänster för maskin till maskin-kommunikation kan tillhandahållas. 
Förespråkare av REST förklarar den snabbt ökade populariteten för REST-gränssnitt med 
bland annat följande designprincip:  

- Alla resurser har ett gemensamt gränssnitt för att överföra kommandon mellan klient 
och server. Grundläggande kommandon för att interagera med objekt baserade på de 
verb som är angivna i HTTP-standarden: POST, GET, PUT och DELETE. (Websystem 
AB, u.å.). 

Eftersom förklaringen ovan nämner de fyra verben i HTTP-standarden som också kan 
översättas till CRUD (Create, Read, Update, Delete) ansågs en applikation som utför just 
CRUD-operationer att vara lämplig i denna studie. Ett exempel på en sådan applikation och 
också den applikationstyp som används i studien är en applikation som låter en användare lista, 
skapa, uppdatera och ta bort inlägg (Posts, se Figur 2) och kommentarer (Comments, se Figur 
2). Databasen som skapades hos varje BaaS-leverantör för att hantera data från applikationerna 
ser ut på följande sätt: 
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Figur 1. Entitetsdiagram över testapplikationen. 

 
För att efterlikna verklig funktionalitet för applikationer av typen beskriven ovan 
implementerades funktionalitet som visas i figuren nedan. Funktionalitet implementerades i 
första hand utifrån leverantörens guider och dokumentation. Då det i vissa fall saknades 
dokumentation för viss funktionalitet implementerades funktionen i likhet med samma 
funktion för de andra leverantörernas implementationer. Detta för att funktionen skulle ligga 
så nära genomsnittet för antal KLOC för motsvarande funktion och därmed ha en så liten 
påverkan på experimentet som möjligt.   
 

 
Figur 2. Funktionalitetskrav. 

 

2.4.4 Val av leverantörer 
För att studien skulle vara genomförbar under den förfogande tidsperioden gjordes en 
avgränsning på antal leverantörer som jämförs med varandra. Kravet för att en leverantör 
skulle kunna användas i studien var 1) ett iOS-SDK måste finnas, 2) leverantörens tjänster 
måste vara gratis eller erbjuda en gratis testperiod, 3) leverantören tillhandahåller molnlagring 
och 4) riktlinjer för implementation måste finnas. Tre artiklar som listar ett antal BaaS-
leverantörer användes i urvalet. Manufacturers, Countries, Type and Application, Forecast to 
2022 (2017) nämner 12 leverantörer, Waracle Ltd (2016) nämner fyra leverantörer och Cowart 
(2014) nämner tre stycken. Från dessa 20 alternativ rensades dubbletter och leverantörer som 
inte uppfyllde kraven bort. Då återstod följande leverantörer:  
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IBM, Microsoft, Kinvey, Kii, Cloudmine, Parse, Feedhenry, Kumulos, StackMob och FireBase. 
 
Av dessa tio leverantörer gjordes ett urval där fem stycken leverantörer slumpmässigt blev 
utvalda för jämförelse. Fem leverantörer ansågs som tillräckligt många för att representera 
populationen och som ett rimligt antal implementationer att genomföra under tidsperioden.  
 
Det slumpmässiga urvalet gjordes genom ett obundet slumpmässigt urval där alla individer i 
populationen hade samma chans att bli vald. Ett dragningsschema utformades på följande sätt 
(Statistiska centralbyrån, 2008): 

1. Till varje objekt i populationen genereras ett slumptal. Slumptalen genereras 
oberoende av varandra från en likformig fördelning på intervallet [0,1]. 

2. Objekten sorteras med avseende på slumptalen. 
3. Objekten med de n minsta slumptalen utgör ett ostrukturerat slumpmässigt urval av 

storlek n. 

Det ostrukturerade slumpmässiga urvalet föll ut på följande sätt, efter att tio slumptal med tio 
decimaler genererats med hjälp av Randomness and Integrity Services Ltd. (2017):  
 

 
Figur 3. Utfall för det ostrukturerade slumpmässiga urvalet 

 
De fem leverantörer som implementeras i studien är alltså; Kinvey, Kii, Kumulos, Firebase och 
CloudMine. 

2.4.5 KLOC 
Antalet källkodrader (SLOC), mätt i antalet tusen kodrader (KLOC), mäts enligt Boehm et al. 
(2000) som antalet logiska källuttryck. Ett logiskt källuttryck är tidigare bestämt av Software 
Engineering Institue och definitionen utges i Software Cost Estimation With COCOMO II 
(2000) i form av villkor i en checklista (se Bilaga 2 – Checklista för Lines of Code enligt 
COCOMO II). Uppfyller en kodrad de villkoren räknas den som ett logiskt källuttryck och tas 
med i beräkningen för KLOC. Figur 4 visar grafiskt den del av kod som kommer mätas. Det är 
den del av utvecklarens iOS-kod som är direkt bunden (se Figur 4) till leverantörens SDK.  

2.4.6 Mäta med COCOMO II 
Nedan beskrivet tillvägagångssätt för att mäta med COCOMO II är hämtat från Software 
Estimation With COCOMO II av B. Boehm (2000). 
 
För varje leverantör mäts antal PM som är en enhet och ett uppskattningsmått på 
utvecklingsinsats för ett mjukvaruprojekt (se 3.5). Denna studie kommer använda 
uppskattningsmetoden COCOMO II (Boehm et al., 2000) i ett fall där antalet kodrader (KLOC) 
redan är givet. Eftersom studien riktar sig till potentiella applikationsutgivare avgörs resultatet 
PM (se Formel 4) utefter förutsättningar som ska motsvara potentiella applikationsutgivares 
förutsättningar. Förutsättningarna spelar en roll för hur många antal PM som resultatet visar. 
Då samma förutsättningar ges för varje leverantör kan leverantörernas antal PM jämföras mot 
varandra.  
 
Exponenten 𝐸 (se Formel 6) räknas ut utifrån författarnas sätt att tolka applikationsutgivarens 
projektomfattning, flexibilitet, tidigare projekt och riskposter (se 3.5.2). Exponenten är den 
samma för alla leverantörer och kommer endast spela roll för att få ett större eller mindre 
avstånd mellan dess olika antal PM. Specifika värden för de olika förutsättningarna hämtas ur 
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tabellen i Bilaga 1 – Skal- och prestationsfaktorer där de olika förutsättningarna representeras 
av ett specifikt decimaltal. 
 
𝐸𝑀 (se Formel 5) är summan av alla 17 stycken Cost Drivers / Effort Multipliers som på samma 
sätt som exponenten 𝐸 räknas fram med tolkning av den potentiella applikationsutgivarens 
förutsättningar. Värden för varje Effort Multiplier tas även de från tabellen i Bilaga 1 – Skal- 
och prestationsfaktorer. Till skillnad från exponenten 𝐸 kan summan av de 17 stycken EM skilja 
sig mellan de olika leverantörerna. Exempelvis kommer värdet av komplexiteten (CPLX) (se 
3.5.1.1) delvis bero på leverantörens SDK och kan därmed ge skillnad i antalet PM.  
 
Konstanterna 𝐴 och 𝐵 härstammar från COCOMO II’s tidigare uträkning av alla 161 stycken 
projekt som analyserats och beror på vad som ska uppskattas. I dessa uppskattningsfall 
förutsägs projekten ha en postarkitektur där utvecklingsinsats beräknas. Denna studie har valt 
att använda COCOMO’s standardvärden för 𝐴 och 𝐵 (se 3.5). Konstanterna är: 𝐴 = 2,94, 𝐵 =
0,91. (Boehm et al., 2000). 

 
Figur 4. Grafisk vy över mätbar kod. 

2.4.7 Mätningar av implementation per leverantör 
De fem leverantörerna som jämförs i studien implementerades en gång var mot den applikation 
som beskrivs tidigare i kapitel 2. Det enda som skiljde sig åt i implementationen var vilket SDK 
som användes (ett för varje leverantör) och koden som är direkt bunden till varje SDK. Koden 
implementerades utefter leverantörernas riktlinjer och därefter mättes antal rader direkt 
bunden kod med hjälp av checklistan som används i COCOMO II-modellen för att definiera en 
rad kod. Kopplingen till de fem leverantörerna implementerades i samma iOS-projekt. Nedan 
följer några exempelbilder på hur delar av funktionaliteten i Figur 2 implementerades och hur 
många SLOC som krävdes. 
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Figur 5. Exempel på implementation och mätning av en Comment-modell. 

 
Figur 6. Exempel på implementation och mätning av en Post-modell 

 

 
Figur 7. Exempel på implementation och mätning för Delete-funktionalitet. 

 

 
Figur 8. Exempel på implementation och mätning av Update Comment-funktionalitet. 

 
Den fullständiga koden har för alla implementationer väldigt låg komplexitet enligt COCOMO 
II-modellens definition av komplexitet (se Tabell 2). Detta innebär att prestationsfaktorn är 
följande för alla leverantörer. 

𝐸𝑀JMDR = 0.73 
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Formel 3. Prestationsfaktor för komplexitet för alla leverantörers implementationer. 

2.5 Ansats 
För att mäta skillnader i antalet förkastade PM av frontend-utveckling, då en potentiell 
applikationsutgivare byter från en BaaS-leverantör till en egenutvecklad backend, har en 
generell potentiell applikationsutgivare konstruerats och använts i undersökningen. Den 
generella applikationsutgivaren som representerar den genomsnittlige utgivaren har 
konstruerats genom iakttagelser och ett induktivt resonemang. Skal- och prestationsfaktorer 
(SF och EM, se 3.5) som använts för att räkna ut PM har bestämts kvalitativt för den generella 
potentiella applikationsutgivaren. Däremot kommer SLOC ha en avgörande roll för att 
bestämma PM för varje leverantör och studien anses därför vara kvantitativ. 

2.6 Design 
Studien jämför antal PM för varje leverantör i form av ett experiment och är därmed en 
komparativ och experimentell studie.  

2.7 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod utav insamling av kvantitativa primärdata. De empiriska data 
som samlats in kommer från det experiment som genomförts i studien som gav data på 
utvecklingsinsats mätt i PM. Genom att genomföra studien på detta sätt har det varit möjligt 
att utvärdera hur den oberoende variabeln som tas upp i kapitel 2.1, implementation av backend 
från BaaS-leverantörer, påverkar den beroende variabel krävd utvecklingsinsats.  

2.8 Dataanalys 
En kvantitativ analys har gjorts på de resultat som studiens experiment har levererat. Antalet 
PM som krävts för att implementera kod kopplad till de olika leverantörerna har jämförts 
inbördes. Analysen genomfördes med en förväntan att kunna påvisa eventuella skillnader och 
då förkasta eller acceptera studiens hypotes, svara på frågeställningen och dess underfrågor 
samt ge underlag till applikationsutgivare.  

2.9 Trovärdighet 
Då studien vill kunna ge en helhetsbild av skillnaden mellan olika leverantörer är studiens 
externa validitet viktig. I studiens experiment är det en 100% sannolikhet att om H0 förkastas 
kan inte alla leverantörers antal PM vara lika.  
 
För att styrka att det skiljer sig mellan utveckling beroende på vald leverantör har en väl 
beprövad uppskattningsmetod valts. COCOMO II (2000) har tills idag fortfarande beprövats 
och använts som en modell för att uppskatta utvecklingsinsats. Exempel på forskningsartiklar 
som bevisats nyttja metoden är bland annat Standardized Cost Estimation in Thai 
Government’s Software Development Projects (Phongpaibul M., Aroonvatanaporn P., 2015) 
som undersöker och belyser korruption bland uppskattningsmetoder och framhäver en variant 
av COCOMO II och behåller dess fundamentala delar. Executable Behavioral Modeling of 
System and Software Architecture Specifications to Inform Resourcing Decisions (Farah-
Stapleton M. et al., 2016) utvecklar en ny metod för UFP (Unjustified functional points) för att 
sedan använda med COCOMO II. Evaluating Human-Assessed Software Maintainability 
Metrics (Boehm  et al., 2016) analyserar underhållsvärde utifrån ett antal människofaktorer 
med hjälp av COCOMO II. 
 
För att utnyttja COCOMO II-modellen krävs vetskap om projektet som utvecklas och hur 
organisationen som utvecklar projektet ser ut. Mer om organisationen och projektets 
utformning i kapitel 2.4.1.
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Den tidigare forskning som beskrivs i kapitel 3.2 ligger till grund för studiens övergripande 
frågeställning och dess underfrågor. Vidare i kapitlet beskrivs framförallt modellen COCOMO 
II grundligt för att stärka studiens reliabilitet.  

3.2 Tidigare forskning 
Denna studie mäter antal PM som krävs vid implementation av olika BaaS-leverantörers 
tjänster. BaaS är en relativt ny typ av molntjänst och sedan de första företagen började erbjuda 
sådana tjänster år 2011 har användandet ökat år för år och förväntas fortsätta i samma riktning 
de kommande åren (MarketsAndMarkets, 2016). Eftersom användandet förväntas öka kommer 
fler och fler potentiella applikationsutgivare stå inför ett val av leverantör. Studien syftar på att 
underlätta detta val genom att ge ett större underlag för valet av leverantör.  
 
Enligt tidigare forskning av Sharma och Sharma (2016) utnyttjas molntjänster framförallt av 
mindre företag som vill dra ner på kostnader genom att minimera användandet av egen IT-
infrastruktur och istället använda sig av molntjänster med ”pay-as-you-go”-betalning där 
företagen endast betalar för de resurser som faktiskt används. Sharma och Sharma skriver 
också att användning av molntjänster har visat sig väldigt nyttig för applikationsutvecklare som 
genom användning kan gå från idé till produkt utan att behöva investera i egen IT-infrastruktur. 
Den återkommande parametern som i forskningen också nämns som den viktigast anledningen 
till molntjänsters popularitet är den initiala kostnad- och riskminimeringen som företagen kan 
utnyttja. Forskningen som tas upp i detta stycke stödjer studies tes om att kostnad är en viktig 
parameter vid ett val av leverantör och motiverar därmed varför just PM är relevant att jämföra 
leverantörer mellan. 
 
Kostnader för mjukvaruutveckling är ofta svåra att mäta på grund av att mjukvara ofta har en 
tendens att vara väldigt abstrakt till en början. I många fall resulterar detta i högst osäkra 
uppskattningar av kostnader för mjukvaruutveckling. Enligt forskning av Phongpaibul M. och 
Aroonvatanaporn P. (2015) kan osäkerheten kring kostnadsuppskattning ge utrymme för 
korruption då budgetar blir svåra att verifiera och validera. Den thailändska regeringen 
utvecklade en kostnadsestimeringsmodell som bygger på COCOMO II men som anpassades för 
just thailändska mjukvaruprojekt för att skapa ett standardiserat och verifierbart sätt att 
uppskatta kostnad för mjukvaruprojekt. Denna forskning kombinerat med annan forskning om 
COCOMO II som till exempel den skriven av Boehm B. W. (2016) motiverar varför just 
COCOMO II ses som en pålitlig modell att använda för att estimera utvecklingsinsats/kostnad.   

3.3 Algorithmic Cost Modeling  
Algorithmic Cost Modeling är en modell som använder matematiska formler för att uppskatta 
kostnaden för olika mjukvaruprojekt. De matematiska formlerna kan bero på både subjektiva 
och objektiva attribut som till exempel utvecklarnas erfarenhet och projektens komplexitet. 
Den vanligaste formeln som används inom Algorithmic Cost Modeling är följande: 
 

𝐸𝑓𝑓𝑜𝑟𝑡 = 𝐴	×	𝑆𝑖𝑧𝑒C	×	𝑀 

Formel 4. Övergripande formel för utvecklingsinsats. 

 
A är en konstant som beror på vilken typ av mjukvaruprojekt som skall levereras. Size kan 
uppskattas i både antal rader kod (SLOC) och i funktionspoäng (FP). Exponenten E är en 
konstant, benämns ofta som skalningsfaktor, som används för att skala projekt utefter dess 
storlek. Skalningen görs för att återspegla det faktum att kostnaden för ett projekt inte ökar 
linjärt med projektets storlek. Värdet på konstanten E är oftast mellan 1 och 1.5, vilket innebär 
att det i längden ger en exponentiell kostnadsökning jämfört med projektets storlek. M är en 
multipel som definierar attribut som kan påverka kostnad som till exempel hur effektiv 
arbetsprocessen är eller hur snabbt en programmerare arbetar. (Sommerville, 2010). 
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3.4 Source Lines Of Code 
SLOC är det traditionella och ett av de mest använda sätt för att mäta storlek på 
mjukvaruprojekt. Mätningen görs genom att definiera hur många rader kod ett program eller 
system är byggt av. SLOC är det mått som huvudsakligen används i de flesta modeller för 
kostnadsestimering av mjukvaruprojekt, som till exempel COCOMO II. Utöver att ge en 
indikation på mjukvarukostnad och utvecklingstid används SLOC också som en basenhet för 
att härleda andra kvalitetsmått av mjukvara. Vidare används KLOC som ett enhetsmått där 
1	𝐾𝐿𝑂𝐶 = 1000	𝑆𝐿𝑂𝐶. 
 
En av de största anledningarna till att storleken på mjukvaruprojekt traditionellt har mätts med 
hjälp av SLOC är att måttet är ett direkt resultat av programmeringsarbete. I 
mjukvaruutvecklingens tidiga ålder spenderades större delen av projektens kostnad på 
programmering och därmed växte SLOC fram som den mest begripliga indikatorn för kostnad. 
Eftersom det sanna värdet av SLOC är okänt fram till dess att ett projekt är färdigställt går det 
inte att endast använda detta mått för att på ett precist sätt förutsäga kostnad. Det saknas också 
ett standardiserat och ordnat tillvägagångssätt för hur SLOC ska mätas, vilket bidrar till 
svårigheter att jämföra olika projekt mätta med detta mått. Ytterligare svårigheter kan uppstå 
då projekten som jämförs är skrivna i olika programspråk. (Nguyen et al., 2007). 

3.5 COCOMO II 
COCOMO II är en del av konstruktiva kostnadsmodeller och en vidareutveckling av Barry W. 
Boehm’s första kostnadsmodell publicerad i Software Engineering Economics 1981 (Cocomo II. 
Model Definition Manual, 2000). COCOMO II utvecklades från 1995 och publicerades år 2000 
i Barry W. Boehm’s ”Software Cost Estimation with COCOMO II”. COCOMO II var framtagen 
ur en större databas än sin föregångare som då mätte 63 stycken olika mjukvaruprojekt. Den 
senare versionen mätte från en databas med 161 mjukvaruprojekt och var bättre anpassad att 
uppskatta moderna mjukvaruprojekt.  
 
COCOMO II använder PM som enhet för att kostnadsestimera ett projekt. PM ger i tid hur 
mycket arbete en person gör på en månad (B. W. Boehm et. al, 2000). I COCOMO II mäter man 
antal PM genom följande formel: 

𝑃𝑀 = 𝐴	×	𝑆𝑖𝑧𝑒C×	 𝐸𝑀4

/8

4`/

 

Formel 5. Utvecklingsinsats mätt i antal personmånader. 

där,  

𝐸 = 𝐵 + 0.01	×	 𝑆𝐹c

2

c`/

 

Formel 6. Definition av exponenten E. 

𝐴 och 𝐵 är domänkonstanter som motsvarar en generell produktivitetseffektivitet mätt under 
framtagning av COCOMO II (Boehm et al., 2000), 𝑆𝑖𝑧𝑒 är storleken på koden mätt i KLOC (Kilo 
source Lines Of Code); antal rader källkod mätt i tusental, EM (Effort Multiplier); en av 17 
prestationsfaktorer med index 𝑖 och SF (Scale Factor) är en av fem skalfaktorer med index 𝑗. 

3.5.1 Cost Drivers 
COCOMO II använder i sina uträkningar en term vid namn Cost Drivers som är en benämning 
på de 17 olika prestationsfaktorer som påverkar utvecklingen av mjukvaruprojekt på ett positivt 
eller negativt sätt. De olika faktorerna tilldelas ett av alternativen i intervallet {Very Low, Low, 
Nominal, High och Very High}. Varje alternativ representerar en siffra (se Bilaga 1) som är unik 
för varje faktor beroende på hur mycket de påverkar ett projekt, värdet för Nominal är alltid 1 
vilket betyder att faktorn i de fallen inte påverkar någonting (Boehm et al., 2000). Faktorerna 
delas upp i fyra kategorier; Product Factors, Platform Factors, Personnel Factors och Project 
Factors.  
 
De teorier som tas upp i kapitlets underrubriker är hämtade från Software Cost Estimation 
With Cocomo II av Boehm, et al. (2000).  
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3.5.1.1 Product Factors 
Det finns flera faktorer som kan påverka den utvecklingsinsats som krävs för att utveckla en 
mjukvaruprodukt. COCOMO II-modellen tar hänsyn till fem faktorer.  

• Required Software Reliability (RELY) 
Till vilken grad en mjukvaruprodukt måste fungera över en tidsperiod. Om effekten ett 
programfel inte innebär stora problem är faktorn Low. Om ett programfel innebär fara 
för människors liv däremot är faktorn Very High.     
 

• Database Size (DATA) 
Denna faktor tar hänsyn till den effekt som kravet på en stor mängd testdata kan ha på 
utvecklingsprocessen. Det är viktigt att ta hänsyn till eftersom att utvecklingsinsatsen 
som krävs för att samla och generera testdata kan vara krävande. 
 

• Product Complexity (CPLX) 
En mjukvaruprodukts komplexitet är en av de viktigaste faktorer som kan påverka 
utvecklingsinsatsen som krävs vid utveckling. Komplexiteten delas upp i fem områden: 
Control Operations, Computional Operations, Device-Dependent Operations, Data 
Management and UI Management Operations. De fem olika komplexitetstyperna mäts 
subjektivt och kan enligt konstanterna i COCOMO II-modellen öka utvecklingsinsatsen 
som krävs för ett projekt med 74% eller mer.  
 

• Developed for Reusability (RUSE) 
Enligt teorin bakom RUSE-faktorn innebär högre krav på återanvändning att 
utveckling av generella funktioner och övergripande dokumentation krävs, vilket 
innebär högre utvecklingsinsats vid utveckling av produkten. 
 

• Documentation Match to Life-Cycle needs (DOCU) 
Beroende på hur mycket dokumentation av den utvecklade produkten som behövs kan 
ökade kostnader tillkomma. Om dokumentationen behöver vara väldigt detaljrik för att 
förlänga produktens livslängd ökar utvecklingsinsatsen med upp till 24%. 

 
Produ
ct 
Facto
rs 

Very Low Low Nominal High Very High Extra 
High 

RELY mindre 
besvär 

låg, 
förluster 
som är lätta 
att 
återskapa 

måttlig, 
förluster 
som är lätta 
att 
återskapa 

stora 
ekonomiska 
förluster 

fara för 
människors 
liv 

 

DATA  SLOC <10 10≤D/P1 
<100 

100≤D/P 
<1000 

D/P ≥1000  

RUSE  Ingen I projekt I program I produkt I flera 
produk
ter 

DOCU Mycket 
odokument
erat 

En del 
odokument
erat 

Nödvändig 
dokumentat
ion 

Överdriven 
dokumentat
ion 

Väldigt 
överdriven 
dokumentat
ion 

 

Tabell 1. Intervallfördelning av prestationsfaktorerna under kategorin Product Factors. 

 
                                                             
1 D/P = Database Bytes / Program SLOC 
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CPLX Control 
Operation
s 

Computio
nal 
Operations 

Device-
Dependen
t 
Operation
s 

Data 
Manageme
nt 
Operations 

User Interface 
Management 
Operations 

Very Low Linjär kod 
med få icke-
nästlade 
operationer 
(DO, CASE, 
IFTHENEL
SE). Enkel 
sammansatt 
modul via 
proceduran
rop eller 
enkla script.  

Uträkning av 
enkla uttryck 
som t.ex., 
A=B+C*(D-
E) 

Enkla 
uttryck för 
läsa och 
skriva.  

Enkla 
Array:er i 
huvudminne
t. Enkla 
databas 
frågor och 
uppdatering
ar.  

Enkla Input-
formulär, 
rapportgenereri
ng.  

Low Nästlade 
operationer. 
För det 
mesta enkla 
påståenden. 

Uträkning av 
måttligt 
svåra uttryck 
som t.ex., 
D=SQRT(B*
*2–4*A*C) 

Ingen 
kännedom 
om specifik 
process eller 
karaktäristi
ska 
egenskaper 
för I/O på 
enhetstypen 
i fråga. I/O 
görs med 
GET/PUT.   

Delmängder 
i enstaka 
filer utan 
några 
strukturella 
ändringar, 
inga 
redigeringar, 
inga 
mellanliggan
de filer. 
Måttligt 
komplexa 
databasfrågo
r.  

Användning av 
enkla program 
för att bygga 
GUI.  

Nominal För det 
mesta 
enkelt 
nästlade 
operationer. 
Viss 
intermodul
är kontroll. 
Beslutstabel
ler. Enkla 
Callbacks.  

Användning 
av 
standardiser
ade 
matematiska 
och 
statistiska 
rutiner. 
Grundlägga
nde 
operationer 
med 
matriser/vek
torer. 

Processen 
för I/O 
inkluderar 
val av enhet, 
statskontrol
l och 
felhantering
.  

Input från 
flera filer och 
Output i en 
fil. Enkla 
strukturella 
ändringar, 
enkla 
redigeringar. 
Komplexa 
databasfrågo
r. 

Enkel 
användning av 
Widgets.  

High Mycket 
nästlad 
programme
ring, 
operationer 
med många 
sammansatt
a predikat. 
Kö- och 
Stack-
kontrollerin
g. Homogen 
distribuerad 
bearbetning

Grundlägga
nde 
numerisk 
analys, 
multivariat 
statistik, 
differentiale
kvationer. 

Operationer 
för I/O på 
fysisk nivå. 
Optimerad 
I/O 
överlappnin
g.  

Enkla 
Triggers som 
aktiveras av 
innehåll från 
dataströmm
ar. Komplex 
omstrukture
ring av data. 

Utveckling med 
Widgets och 
tillägg. Enklare 
I/O genom röst. 
Multimedia. 
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. En 
processor, 
lätt 
realtidskont
rollering.  

Very High Rekursiv 
kodning. 
Prioriterad 
avbrottshan
tering. 
Synkroniser
ing av 
uppgifter, 
komplexa 
Callbacks, 
heterogen 
distribuerad 
bearbetning
. En 
processor, 
svår 
realtidskont
rollering. 

Svår men 
strukturerad 
numerisk 
analys: 
singulära 
matrisekvati
oner, 
partiella 
differentiale
kvationer. 
Enkel 
parallelliseri
ng. 

Rutiner för 
avbrottsdia
gnostisering
, underhåll 
och 
maskning. 
Prestandain
tensiva 
inbyggda 
system. 

Distribuerad 
databassamo
rdning. 
Komplexa 
Triggers. 
Sökoptimeri
ng.  

Måttligt 
komplex 
dynamisk 
2D/3D-grafik. 
Multimedia. 

Extra High Schemalägg
ning av 
multipla 
resurser 
som 
dynamisk 
ändrar 
prioritet. 
Kontroll på 
mikrokod-
nivå. 
Distribuera
d svår 
realtidskont
rollering. 

Svår och 
ostrukturera
d numerisk 
analys: 
precis analys 
av 
stokastiska 
data. 
Komplex 
parallelliseri
ng. 

Kod som är 
beroende av 
enhetstimin
g, 
mikroprogr
ammerade 
operationer. 
Prestandakr
itiska 
inbyggda 
system.  

Hårt 
kopplade, 
dynamiska 
relationer 
och 
objektstrukt
ur. 
Datahanteri
ng i Natural 
Language . 

Komplex 
multimedia, 
Virtual Reality. 

Tabell 2. Intervallfördelning för prestationsfaktorn Product Complexity (CPLX). 

3.5.1.2 Platform Factors 
Faktorerna under denna kategori är riktad mot infrastruktur av hård- och mjukvara som till 
exempel virtuella maskiner. 

• Execution Time Constraint (TIME) 
Om det finns ett tidskrav på exekveringstid för en utvecklad programvara och dess 
infrastruktur ska det beskrivas med denna faktor. Måttet för denna faktor är en procent 
på förbrukade resurser för att optimera exekveringstid där intervallet går från <50% 
till 95% av tillgänglig exekveringstid.  

 
• Main Storage Constraint (STOR) 

Då en mjukvaruprodukt har begränsningar på tillgängligt lagringsutrymme används 
denna faktor för att representera utvecklingsinsatsen som krävs för att anpassa 
utrymmet. Intervallet går från det nominala värdet på <50% av tillgängligt 
lagringsutrymme till 95%. 

 
• Platform Volatility (PVOL) 
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I detta fall innebär infrastruktur komplex hård- och mjukvara som till exempel 
operativsystem eller databashanteringssystem. Att utveckla mjukvara som skall köras 
på separat infrastruktur kan öka utvecklingsinsatsen som krävs under utvecklingen. 
Detta för att infrastrukturer och plattformar har en tendens att uppdateras och ändras. 
Mer ändringar innebär högre utvecklingskostnader. 
 

Platform 
Factors 

Very 
Low 

Low Nominal High Very 
High 

Extra 
High 

TIME   50% 
användning av 
exikveringstid 

70% 85% 95% 

STOR   50% 
användning av 
tillgängligt 
utrymme 

70% 85% 95% 

PVOL  stora 
ändringar 
var 12:e 
månad, 
mindre 
ändringar 
varje 
månad 

stora: 6 mån.; 
 
mindre: 2 v. 

stora: 2 
mån.; 
 
Mindre: 1 
v. 

Stora: 2 
v.; 
 
Mindre: 2 
d. 

 

Tabell 3. Intervallfördelning av prestationsfaktorerna under kategorin Platform Factors. 

3.5.1.3 Personnel Factors 
Efter storleken på projektet som utvecklas har de personalfaktorerna störst påverkan då 
utvecklingsinsats som krävs skall förutsägas. COCOMO II-modellen använder två olika grupper 
av personalfaktorer: analytiker och programmerare.  Analytikerna är personal som arbetar med 
kravställning och design av arkitektur på hög nivå. Kapaciteten för dessa grupper bestäms 
genom effektivitet och förmågan att kommunicera och arbeta tillsammans. 

• Analyst Capability (ACAP) 
Representerar en analytikers kapabilitet i ett intervall där den 90:e percentilen, då 
faktorn är Very High, minskar utvecklingskostnaden med 29%. Analytiker med 
kapabilitet som hamnar i den 15:e percentilen innebär en faktor som är Very Low. Detta 
intervall tar inte hänsyn till analytikers erfarenhet.  
 

• Programmer Capability (PCAP) 
Representerar programmerares kapabilitet på samma sätt som ACAP. Programmerare 
skall rankas som team snarare än som individer. Programmerares erfarenhet tas inte 
upp i denna faktor. Till skillnad mot ACAP sänker den 90:e percentilen 
utvecklingskostnaden med 24%, vilket indikerar på att programmerare är viktiga men 
inte lika viktiga som analytiker.  
 

• Personnel Continuity (PCON) 
Denna faktor representerar kontinuitet på personalen vilket innebär hur mycket 
personal som under projekten byts ut. Intervallet går från 3% på Very High till Very 
Low på 48%. 
 

• Applications Experience (APEX) 
Projektgruppens erfarenhet av att utveckla liknande mjukvaruprojekt representeras av 
denna faktor. 2 månaders tidigare erfarenhet klassas som Very Low och över 6 år som 
Very High.  
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• Platform Experience (PLEX) 

Projektgruppens erfarenhet av att utveckla mjukvara på samma plattform 
representeras av denna faktor. Plattform inkluderar grafiska UI, databaser, nätverk och 
distribuerad Middleware. 
 

• Language and Tool Experience (LTEX) 
LTEX faktorn representerar måttet på erfarenhet av utveckling i aktuell miljö. En 
utvecklingsmiljö innefattar saker som programmeringsspråk och de verktyg som krävs, 
till exempel verktyg för analys, konfiguration, planering och kontroll.  
 

Personnel 
Factors 

Very Low Low Nominal High Very High 

ACAP 15:e 
percentilen 

35:e 
percentilen 

55:e 
percentilen 

75:e 
percentilen 

90:e 
percentilen 

PCAP 15:e 
percentilen 

35:e 
percentilen 

55:e 
percentilen 

75:e 
percentilen 

90:e 
percentilen 

PCON 48 %/år 24 %/år 12 %/år 6 %/år 3 %/år 
APEX 2 mån 6 mån 1 år 3 år 6 år 
PLEX 2 mån 6 mån 1 år 3 år 6 år 
LTEX 2 mån 6 mån 1 år 3 år 6 år 

Tabell 4. Intervallfördelning av prestationsfaktorerna under kategorin Personnel Factors. 

3.5.1.4 Project Factors 
Faktorerna under denna grupp är faktorer som är specifika för projektet i fråga. Faktorerna 
innefattar utvecklingsteamets lokalisering, hur schemaläggning ser ut och om moderna 
utvecklingsverktyg används. 

• Use of Software Tools (TOOL) 
TOOL faktorn beskriver hur välintegrerade utvecklingsverktygen som används är i 
utvecklingsprocessen. De lättaste verktygen kan vara textredigerare utan något behov 
av support medan de bästa verktygen integreras direkt i utvecklingsprocessen. 
 

• Multisite Development (SITE) 
Denna faktor är en kombination av två andra faktorer. Den första, Site Collocation 
(SITECOL), beskriver hur utvecklingsteamet är lokaliserat i ett intervall från 
International till Fully Collocation. Om utvecklingsteamet är utspritt beskriver den 
andra faktorn, Site Communication (SITECOM), hur väl teamet kommunicerar. 
Kommunikationen representeras i ett intervall från Phone till Interactive Multimedia. 
  

• Requirement Development Schedule (SCED) 
Den nivå av schemalagd tidsbegränsning ett utvecklingsteam har representeras av 
denna faktor. De olika grader av begränsning definieras av procentuell utsträckning 
eller acceleration av tidsscheman jämfört med det nominala tidsschemat för ett projekt 
med en viss mängd utvecklingsinsats. 
 

Projec
t 
Facto
rs 

Very Low Low Nominal High Very High Extra 
High 
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TOOL redigering
, kod, 
Debug 

enkel, 
fronend, 
backend, 
CASE, lite 
integratio
n 

grundlägg
ande 
Lifecycle-
verktyg, 
modern 
integration 

starkt, 
mogna 
Lifecycle-
verktyg, 
modern 
integration 

starkt, 
moget, 
proaktiva 
Lifecycle-
verktyg, 
välintegrerad
e med 
processer, 
metoder, 
återanvändni
ng 

 

SITEC
OL 

Internatio
nellt 

Olika 
städer och 
olika 
företag 

Olika 
städer eller 
olika 
företag 

Samma 
stad eller 
område 

Samma 
byggnad eller 
byggnadsko
mplex 

Fullständig
t 
samlokalise
rade  

SITEC
OM 

Lite 
telefonsa
mtal, mail 

Individuel
la 
telefonsa
mtal, FAX 

Narrowba
nd mail 

Bredband, 
elektronisk 
kommunik
ation 

Bredband, 
elektronisk 
kommunikat
ion, 
videokonfere
nser då och 
då 

Fullständig 
interaktiv 
multimedia 

SCED 75% av 
Nominal 

85% 100% 130% 160%  

Tabell 5. Intervallfördelning av prestationsfaktorerna under kategorin Project Factors. 

3.5.2 Skalfaktorer (SF) 
Exponenten 𝐸 i Formel 5 (se Formel 6) är en aggregation av fem skalfaktorer (SF) som svarar 
för relativa driftsfördelar- eller nackdelar som påträffas i olika storlekar av mjukvaruprojekt 
(Banker et al. 1994). Om 𝐸	 < 1, minskar utvecklingsinsatsen exponentiellt med antalet 
källkodrader och om 𝐸 > 1 ökar utvecklingsinsatsen exponentiellt med antalet källkodrader (se 
Figur 9).  Enligt Banker et al. (1994) gäller 𝐸	 <= 	1 oftast för uppskattning av mindre 
mjukvaruprojekt medans 𝐸 > 	1 är för större. Främst gäller 𝐸 > 	1 när två förutsättningar är 
uppfyllda: tillväxt av interpersonell kommunikation och tillväxt av integration av större system. 
 
De fem olika skalfaktorerna får sin konstant utifrån uppskattarens uppskattningar. Det finns 
sex olika värderingar och de rankas från Very Low till Extra High. Varje skalfaktor räknas i 
definitionen för 𝐸 som 𝑆𝐹c där 𝑗 är indexet för en enskild skalfaktor. Nedan följer en tabell över 
de olika skalfaktorerna samt värderingarna med förklaring och dess konstanta värden. 
 
Följande information och tabeller är hämtade ifrån COCOMO II. Model Definition Manual 
(2000). 
 

Skalfa
ktor 

Väldigt 
Låg 

Låg Nominell Hög Väldigt Hög Extra Hög 

PREC Inget 
tidigare 
förkom
met 
 

Det mesta 
ej tidigare 
förkomm
et 
 

Något 
tidigare 
förkomme
t 
 

Bekant  Det mesta 
bekant  

Allting är 
bekant 
 

 6.20 4.96 3.72 2.48 1.24 0.00 

FLEX Strikt 
 

Tillfälligt 
avslappna
d  

Något 
avslappna
d  

Allmänt 
överensstä
mmande 
 

Något 
överensstäm
mande 
 

Allmänna mål  

 5.07 4.05 3.04 2.03 1.01 0.00 
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RESL Lite 
(20%) 
 

Något 
(40%) 
 

Ofta 
(60%) 
 

Generellt 
(75%) 
 

Mestadels 
(90%) 
 

Endast 
(100%) 
 

 7.07 
 

5.65 4.24 2.83 1.41 0.00 

TEAM Mycket 
svåra 
interakti
oner 
 

Något 
svåra 
interaktio
ner 
 

I grund 
och botten 
kooperativ
t 
 

I stora drag 
kooperativ
t 
 

I hög grad 
kooperativt 
 

Sömlösa 
interaktioner 

 5.48 4.38 3.29 2.19 1.10 0.00 

PMAT SW-
CMM 
Level 1 
Lägre 
 

SW-CMM 
Level 1 
Övre 
 

SW-CMM 
Level 2 
 

SW-CMM 
Level 3 
 

SW-CMM 
Level 4 
 

SW-CMM 
Level 5 
 

 7.80 6.24 4.68 3.12 1.56 0.00 

Tabell 6. Skalfaktorer för COCOMO II (Cocomo II. Model Definition Manual, 2000) 

3.5.2.1 Precedentedness (PREC) 
Om slutprodukten av projektet liknar flera tidigare utvecklade produkter är PREC hög. 
 

Kännetecken Väldigt Låg Nominal / Hög Extra Hög 
Organisationens förståelse 
för produktens mål. 

Generell Betydande Grundlig 

Erfarenhet av att arbeta 
med liknande 
mjukvarusystem. 

Måttlig Betydande Omfattande 

Samtidig utveckling av 
tillhörande hårdvara och 
operativa procedurer. 

Omfattande Måttlig Några 

Behov av innovativ 
databehandlingsarkitektur 
/ algoritmer. 

Betydande Några Minimal 

Tabell 7. Precedentedness betygsnivåer. 

3.5.2.2 Development Flexibility (FLEX) 
 

Kännetecken Väldigt Låg Nominell / Hög Extra Hög 
Behov av 
överensstämmande 
programvara med 
förutbestämda krav. 

Fullt Betydande Grundläggande 

Behov av 
överensstämmande 
programvara med 
externa 
gränssnittsspecifikationer. 

Full Betydande Grundläggande 

Kombination av ovan med 
fokus på snabb 
avslutning. 

Hög Medium Låg 

Tabell 8. Development Flexibility’s betygsnivåer. 
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3.5.2.3 Architecture / Risk Resolution (RESL) 
Tabellen kombinerar två olika skalfaktorer ifrån tidigare COCOMO-modell (Ada COCOMO) för 
att kunna stärka och ge mer omfattande betygsnivåer för RESL. 
 

Kännetecken Väldigt 
Låg 

Låg Nominell Hög Väldigt 
Hög 

Extra 
Hög 

Risk Management 
Plan identifierar 
alla kritiska 
riskposter, 
etablerar 
milstolparför att 
lösa dem med PDR 
eller LCA. 

Inga Lite Några Generella För det 
mesta 

Fulla 

Schema, budget 
och interna 
milstolpar genom 
PDR eller LCA. 

Inga Lite Några Generella För det 
mesta 

Fulla 

Procent av 
utvecklingstiden 
given till arkitektur 
vid tidpunkten när 
de objektiva målen 
är satta. 

5 10 17 25 33 40 

Procent av 
nödvändiga 
toparkitekter 
tillgängliga till 
projektet. 

20 40 60 80 100 120 

Verktyg 
tillgängliga för att 
lösa riskposter, 
utveckla och 
verifiera arkitekt 
specifikationer. 

Ingen Liten Någon Bra Stark Full 

Nivå på osäkerhet 
för 
nyckelarkitektur: 
mål, 
användarinterface, 
COTS, hårdvara, 
teknik, prestanda. 

Extrem Signifikant Betydande Någon Liten Väldigt 
liten 

Antal riskfyllda 
kritiska poster 

>10 5-10 2-4 1 >5 icke-
kritiska 

<5 icke-
kritiska 

Tabell 9. Architecture / Risk Resolution's betygsnivåer. 

3.5.2.4 Team Cohesion (TEAM) 
Team Cohesion –skalfaktorn mäter källan till projektturbulens och projektentropi som uppstår 
när synkroniseringssvårigheter pågår bland projektets intressenter – användare, kunder, 
utvecklare, underhållare, interfaces och andra. Dessa synkroniseringssvårigheter kan uppstå 
från olikheter i mål och kultur; svårigheter att förena mål; intressenternas brist på erfarenhet 
och kännedom om hur man arbetar i team. 
 

Kännetecke
n 

Väldig
t Låg 

Låg Nominell Hög Väldigt 
Hög 

Extra 
Hög 

Förenlighet 
av 
intressenter 

Liten Någo
n 

Grundläggan
de 

Betydande Stark Full 
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gällande mål 
och kultur. 
Förmåga och 
villighet från 
intressenter 
att anpassa 
andra 
intressenters 
mål. 

Liten Någo
n 

Grundläggan
de 

Betydande Stark Full 

Intressenters 
erfarenhet att 
arbeta som 
ett team. 

Ingen Liten Liten Grundläggan
de 

Betydand
e 

Omfattand
e 

Byggandet av 
team bland 
intressenter 
för att få en 
lika delad 
vision och 
delade 
åtaganden. 

Inget Lite Lite Grundläggan
de 

Betydand
e 

Omfattand
e 

  Tabell 10. Team Cohesion's betygsnivåer. 

3.5.2.5 Process Maturity (PMAT) 
Proceduren för att bestämma PMAT är organiserad runt modellen Software Engineering 
Institute’s Capability Maturity Model (CMM). Tidsperioden för att bestämma PMAT startar 
med projektets start. Det finns två sätt att bestämma PMAT. Det första är att hämta tidigare 
resultat baserad på CMM: 
 

PMAT Rating Maturity Level EPML 
Väldigt låg CMM Level 1 (lägre halvan) 0 
Låg CMM Level 1 (högre halvan) 1 
Nominell CMM Level 2 2 
Hög CMM Level 3 3 
Väldigt hög CMM Level 4 4 
Extremt hög CMM Level 5 5 

Tabell 11. Process Maturity's (PMAT) betygsnivåer. 

Det andra sättet är organiserat kring den 18:e KPA:n (Key Process Areas) från SEI Capability 
Maturity modellen (Paulk et al, 1995). Proceduren för att avgöra PMAT är att bestämma 
procenten av överensstämmande KPA:er. Om projektet nyligen genomgått en CMM-
bedömning används den redan samlade KPA-procenten. Om det inte finns någon tidigare 
bedömning bestäms KPA med tabellen nedan. 
 
Vidare förklaring av KPA-värden förklaras nedan tabellen. 
 

Key Process Areas (KPA) 
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Kravhantering 

• Systemkrav tilldelats till mjukvara styrs 
till att hålla en baslinje för 
mjukvaruutveckling och hantering. 

• Mjukvaruplanering, -produkter –och 
aktiviteter förblir oförändrade med 
systemkraven. 

* * * * * * * 

Projektplanering 

• Mjukvaruuppskattningar hålls 
dokumenterade för uppföljning och 
planering. 

• Aktiviteter och åtaganden är i förväg 
planerade och dokumenterade. 

• Påverkade grupper och individer 
instämmer med deras åtaganden 
relaterade till projektet. 

* * * * * * * 

Uppföljning och översikt 

• Faktiska resultat och utföranden följs upp 
utifrån planeringen. 

• Korrigerande åtgärder vidtas när faktiska 
resultat och utföranden avviker signifikant 
från planeringen. 

• Ändringar av mjukvaruåttaganden 
accepteras av påverkade grupper och 
individer.  

* * * * * * * 
Hantering av underleverantörer 

• Huvudleverantören väljer kvalificerade 
mjukvaruleverantörer. 

• Huvudleverantören och underleverantörer 
kommer överens om deras åtaganden till 
varandra. 

• Huvudleverantören och underleverantörer 
upprätthåller kommunikation mellan 
varandra. 

• Huvudleverantören håller koll på 
underleverantörernas resultat och 
utföranden och kollar av mot deras 
åtaganden. 

* * * * * * * 
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Kvalitetssäkring (SQA) 

• SQA-aktiviteter är planerade. 
• Efterlevnad av mjukvaruprodukter och 

aktiviteter applicerbara standarder, 
procedurer och krav är objektivt 
verifierade. 

• Påverkade grupper och individer är 
informerade om 
kvalitetssäkringsaktiviteter och resultat. 

• Oenhetliga problem som inte är lösbara 
inom projektets ramar adresseras av 
ledningen.  

* * * * * * * 

Konfigurationshantering (SCM) 

• SCM-aktiviteter är planerade. 
• Utvalda arbetsprodukter är identifierade, 

kontrollerade och tillgängliga. 
• Ändringar för identifierade 

arbetsprodukter är kontrollerade. 
• Påverkade grupper och individer är 

informerade om dess status och innehållet 
av produktens baseline. 

* * * * * * * 

Organisationens processfokus 

• Processutveckling och 
förbättringsaktiviteter är samordnade över 
organisationen. 

• Styrkor och svagheter av de 
mjukvaruprocesser som används 
identifieras i förhållande till den 
nuvarande standarden. 

• Processutveckling och 
förbättringsaktiviteter på 
organisationsnivå planeras. 

* * * * * * * 

Definition av organisationsprocess 

• En standardprocess för organisationen är 
utvecklad och upprätthållen. 

• Information relaterad till användning av 
organisationens standardprocess är 
insamlad, granskad och gjord tillgänglig. 

* * * * * * * 
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Mjukvaruutbildning 

• Utbildningsaktiviteter är planerade. 
• Utbildning för att utveckla de kunskaper 

och färdigheter som krävs för att utföra 
programhantering och ha tekniska roller 
tillhandahålls. 

• Individer i mjukvaruutvecklingsgruppen 
och i mjukvarurelaterade grupper får den 
utbildning som krävs för att uppfylla deras 
roller.  

* * * * * * * 

Integrerad mjukvaruhantering 

• Projektets definierade mjukvaruprocess är 
en skräddarsydd version av organisations 
standarprocess. 

• Projektet planeras och hanteras utefter 
projektets definierade mjukvaruprocess. 

* * * * * * * 

Mjukvaruteknik 

• Uppgifter kring mjukvarutekniken 
definieras, integreras och utförs 
konsekvent  

• Mjukvaruprodukter förblir förenliga med 
varandra. 

* * * * * * * 

Intern gruppsamordning 

• Kundens krav godkänns av alla 
inblandade grupper. 

• Åtaganden av utvecklingsgrupper 
godkänns av inblandade grupper. 

• Utvecklingsgrupper identifierar, följer och 
löser interna grupproblem.  

* * * * * * * 

Expertgranskning 

• Inbördes utvärdering planeras. 
• Defekta programvaror identifieras och 

borttas. 

* * * * * * * 

Kvantitativ processhantering 

• Aktiviteter rörande kvantitativ 
processhantering planeras. 

• Processens prestation av projektets 
definierade mjukvaruprocess kontrolleras 
kvantitativt. 

• Processens kapacitet av organisationens 
standardprocess är kvantitativt känt.   

* * * * * * * 
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Kvalitetshantering 

• Aktiviteter rörande kvalitetshanteringen 
planeras. 

• Mätbara kvalitetsmål och dess prioritet 
definieras. 

• Framsteg till kvalitetsmål kvantifieras och 
hanteras. 

* * * * * * * 

Defektförebyggande 

• Aktiviteter rörande defektförebyggande 
planeras. 

• Vanliga defektorsaker är utsorterade och 
identifierade. 

• Vanliga defektorsaker prioriteras och 
elimineras systematiskt. 

* * * * * * * 

Hantering av teknikförändring 

• Införande av ny teknik planeras. 
• Ny teknik utvärderas för att bestämma 

dess effekt på kvalité och produktivitet. 
• Lämplig ny teknik införs runtom 

organisationen. 

* * * * * * * 

Hantering av processförändring 

• Kontinuerlig processförbättring planeras. 
• Deltagande i organisationens 

processförbättring organiseras brett. 
• Organisationens standardprocess och 

projektets definierade mjukvaruprocess 
förbättras kontinuerligt. 

* * * * * * * 

 Tabell 12. Key Process Areas's (KPA) betygsnivåer. 

• Nästan alltid - När målen uppnås konsekvent och är väl etablerade i 
standardprocedurerna (mer än 90%). 

• Ofta - När målen uppnås relativt ofta men ibland utelämnad vid svåra omständigheter 
(60–90%). 

• Ungefär hälften - När målen uppnås ungefär hälften av gångerna (40–60%). 
• Ibland - När målen uppnås ibland men mer sällan (10–40%). 
• Sällan/Aldrig - När målen sällan eller aldrig blir uppnådda (mindre än 10%). 
• Gäller inte - När du väl känner till projektet, organisationen och KPA:n men tycker 

inte att den gäller för projektet / organisationen. 
• Vet inte - När du inte vet hur du ska förhålla dig till den KPA. 

En EPML-nivå (Equivalent Process Maturity Level) beräknas som fem gånger av 
genomsnittsnivån för alla n-bestämda KPAs för ett projekt (”Gäller inte” och ”Vet inte” räknas 
inte vilket leder till att n ibland är färre än 18). Efter varje KPA är bestämd, vägs betygsnivån 
(100% för ”Nästan alltid”, 75% för ”Ofta”, 50% för ”Ungefär hälften”, 25% för ”Ibland” och 1% 
för ”Sällan/Aldrig”). EPML-nivån är sedan uträknad med följande formel. 
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𝐸𝑃𝑀𝐿 = 5	×	 (𝐾𝑃𝐴%4 ÷ 100)j

4`/ ×1 ÷ 𝑛      

Formel 7. Definition av EPML 

 
𝐸𝑃𝑀𝐿	 = 	0	motsvarar en PMAT-nivå av ”Väldigt låg” av betygsnivåerna i Tabell 11. 
 

 
Figur 9. E:s påverkan på PM. Grafen efterliknar nödvändigtvis inte ett realistiskt fall av 

PM.
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för 
denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 
frågeställningar. 

4.1 Frågeställning 1 
För att besvara frågeställningen, ”Skiljer sig antalet förkastade PM som spenderats på frontend-
utveckling mellan BaaS-leverantörer, givet ett byte från BaaS till egenutvecklad backend?”, och 
de två delfrågorna; ”Hur stort antal PM förkastas per BaaS-leverantör?” och ”Vilken leverantörs 
antal förkastade PM är minst?”, utfördes mätningar i antal PM för implementation av de 
utvalda leverantörerna med hjälp av COCOMO II.  
 
De mätdata som samlats in under utförandet presenteras vidare i kapitlet och sammanställs i 
Tabell 13.   

4.1.1 Antal PM vid implementation av Kii 
Vid implementation av BaaS tillhandahållen av Kii skrevs 0,107 antal KLOC. Värden för Size 
inkluderad i befintlig formel gav följande resultat:   
 

𝑃𝑀l44 = 2.94	×	0. 107/×	0.171	 
	

𝑃𝑀l44 ≈ 0.05379 
 

Formel 8. Resultat i PM för Kii 

4.1.2 Antal PM vid implementation av Kinvey 
Vid implementation av BaaS tillhandahållen av Kinvey skrevs 0,067 antal KLOC, vilket gav 
följande resultat:  
 

𝑃𝑀l4jmno = 2.94	×	0. 067/×	0.171 
 

𝑃𝑀l4jmno ≈ 0.03368 
 

Formel 9. Resultat i PM för Kinvey 
4.1.3 Antal PM vid implementation av Kumulos 
Vid implementation av BaaS tillhandahållen av Kumulos skrevs 0,088 antal KLOC, vilket gav 
följande resultat: 
 

𝑃𝑀lpqprst = 2.94	×	0. 088/×	0.171 
 

𝑃𝑀lpqprst ≈ 0.04424 
 

Formel 10. Resultat i PM för Kumulos 

4.1.4 Antal PM vid implementation av Firebase 
Vid implementation av BaaS tillhandahållen av Firebase skrevs 0,045 antal KLOC, vilket gav 
följande resultat:  
 

𝑃𝑀u4vnwxtn = 2.94	×	0. 045/×	0.171 
 

𝑃𝑀u4vnwxtn ≈ 0.02262 
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Formel 11. Resultat i PM för Firebase 

4.1.5 Antal PM vid implementation av CloudMine 
Vid implementation av BaaS tillhandahållen av CloudMine skrevs 0,080 antal KLOC, vilket 
gav följande resultat:  
 

𝑃𝑀JrspyL4jn = 2.94	×	0. 080/×	0.171 
 

𝑃𝑀JrspyL4jn ≈ 0.04022 
 

Formel 12. Resultat i PM för CloudMine 

4.1.6  Sammanställning 
 

Leverantör 
Lines of 

code 
(SLOC) 

Personmånader 
(PM) 

PM i 
timmar Spridningsmått 

Kii 107 0,05379 8,2 [0,04034, 
0,06724] 

Kinvey 67 0,03368 5,1 [0,02526, 
0,04210] 

Kumulos 88 0,04424 6,7 [0,03318, 
0,05530] 

Firebase 45 0,02262 3,4 [0,01697, 
0,02828] 

CloudMine 80 0,04022 6,1 [0,03017, 
0,05028] 

Tabell 13. SLOC och PM för respektive leverantör. 

 
Antal rader kod som krävdes för att implementera de fem utvalda BaaS-leverantörerna 
varierade mellan 45 till 107 rader kod. Antal rader kod påverkar till stor del antal PM som 
uppskattas krävas för implementation per leverantör. Den leverantör som uppskattas som 
minst krävande i antal PM är Firebase med 0,02262 PM vilket motsvarar cirka 3,4 timmar, 
givet att en PM är 152 arbetstimmar (Boehm et al., 2000). Den leverantör som uppskattas som 
mest krävande i antal PM var Kii, en sådan implementation uppskattas till 0,05379 PM vilket 
är cirka 8,2 timmar. Medelvärdet av antal rader kod för de fem jämförda leverantörerna är 77,4 
rader vilket med studiens ekvation ger 0,03891 PM vilket motsvarar cirka 5,9 timmar.  
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 
teoretiskt ramverk. 

5.1 Skiljer sig antalet förkastade PM som spenderats på frontend-utveckling 
mellan BaaS-leverantörer, givet ett byte från BaaS till egenutvecklad 
backend? 

Inför experimentet som utfördes för att besvara frågeställningen ovan och dess delfrågor 
formulerades hypotesen (se Formel 1): ”Antalet PM som förkastas är lika för varje BaaS-
leverantör”. Ur hypotesen formulerades sedan förutsägelsen: ”Antalet PM som förkastas 
kommer skilja sig från leverantör till leverantör. Hypotesen kommer att förkastas.”. För att med 
viss säkerhet (se 2.3.1). kunna förkasta 𝐻0 behöver två av implementationers spridningsmått 
vara disjunkta.  
 
Data som representeras i Tabell 13 visar tydliga skillnader på hur variabeln utvecklingsinsats 
påverkas beroende på hur implementationen av BaaS-leverantörers tjänster ser ut. 
Utvecklingsinsatsen som krävs vid implementation ökar linjärt beroende av antal rader kod, 
eftersom ekvationen som används (se Formel 5) utformats enligt motiveringen i kapitel 2.4.1. 
Den linjära ökningen ser ut som grafen nedan visar. KLOC vid implementation har en stor 
påverkan på antal PM. Från 45 till 67 rader kod ökar tiden som krävs med cirka 1,7 timmar. För 
ökningen från 88 till 107 rader kod, en ökning som är 3 rader mindre, ökar tiden med cirka 1,5 
timma. Endast en rads skillnad i rader kod vid implementation innebär en ökning på 
utvecklingsinsats med 0,00050 antal PM vilket är cirka 4,6 minuter.  
 
 

 
Figur 10. KLOC och dess påverkan på PM enligt Cocomo II - med utsatta värden för de 

jämförda leverantörerna.  

 
För att bekräfta studiens förutsägelse och därmed förkasta 𝐻0 ska följande formel vara sann för 
minst två av implementationernas spridningsmått: 
 

𝛼4 	∩ 	𝑎4|/ = ∅  

Formel 13. Krav för att förkasta 𝐻0 
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Figur 11. KLOC och dess påverkan på PM enligt COCOMO II – med spridningsmått för varje 

leverantör.  

Som figuren ovan visar är följande implementationers spridningsmått disjunkta och därmed 
förkastar hypotesen 𝐻0: 

• 𝛼lpqprpt ∩ 	𝛼u4vnwxtn = ∅   
• 𝛼l44 ∩ 	𝛼u4vnwxtn = ∅    
• 𝛼JrspyL4jn ∩ 𝛼u4vnwxtn = ∅  

5.2 Analys för 𝐸 > 1 eller 𝐸	 < 1 
Exponenten 𝐸 i Formel 5 (definierad i Formel 6) avgörs av organisationens förutsättningar (se 
2.4) och bestämmer hur antalet PM förändras med antalet KLOC för en implementation. Figur 
12 visar hur antalet PM stiger exponentiellt med antalet KLOC i en snabb takt. Tillskillnad från 
om 𝐸 = 1 blir det minsta antalet PM (PM för Firebase) 0,00000101, vilket motsvarar cirka en 
halv sekund. Det största antalet PM (PM för Kii) är 0,000003941, vilket motsvarar cirka 20 
sekunder. Figur 13 visar hur antalet PM sjunker exponentiellt med antalet KLOC. Det minsta 
antalet PM (PM för Firebase) är 0,02991, vilket motsvarar cirka 4,5 timmar. Det största antalet 
PM (PM för Kii) är 0,06578, vilket motsvarar cirka 10 timmar. 
 
 

Leverantör Personmånader (PM) Spridningsmått 

Kii 39,41 ∗ 	10�� [29.56, 49.26] 

Kinvey 5,44 ∗ 	10�� [4.08, 6.8] 

Kumulos 17,24 ∗ 	10�� [12.93, 21.55] 

Firebase 1,01 ∗ 	10�� [0.76, 1.26] 

CloudMine 11,52 ∗ 	10�� [8.64, 14.4] 

Tabell 14. PM och Spridningsmått om E = 4,23 
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Figur 12. Graf för om E = 4,23 

I Tabell 14 och Figur 12 presenteras de olika antalen PM då 𝐸 = 4,23, vilket ger ett annat 
spridningsmått för varje implementation än om 𝐸 = 1. Följande spridningsmått är disjunkta 
och förkastar 𝐻0:  

• 𝛼JrspyL4jn ∩ 	𝛼u4vnwxtn = ∅ 
• 𝛼l4jmno ∩ 	𝛼u4vnwxtn = ∅ 
• 𝛼lpqprst ∩ 	𝛼u4vnwxtn = ∅ 
• 𝛼l44 ∩ 	𝛼u4vnwxtn = ∅ 
• 𝛼JrspyL4jn ∩ 	𝛼l4jmno = ∅ 
•  𝛼lpqprst ∩ 	𝛼l4jmno = ∅ 
• 𝛼l44 ∩ 	𝛼l4jmno = ∅ 
• 𝛼l44 ∩ 	𝛼JrspyL4jn = ∅ 

 
 

Leverantör Personmånader (PM) Spridningsmått 

Kii 0,06578 [0.04934, 0.08223] 

Kinvey 0,04296 [0.03222, 0.05370] 

Kumulos 0,05506 [0.04130, 0.06883] 

Firebase 0,02991 [0.02243, 0.03739] 

CloudMine 0,05048 [0.03786, 0.0631] 

 

Tabell 15. PM och Spridningsmått om E = 0,91 
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Figur 13. Graf om E = 0,91 

 
Gällande då 𝐸 = 0,91 är antalet PM för varje implementation snarlika dem som då 𝐸 = 1 (se 
Tabell 15 och Figur 13). Följande spridningsmått är disjunkta och kan förkasta 𝐻0:  

• 𝛼JrspyL4jn ∩ 	𝛼u4vnwxtn = ∅  
• 𝛼lpqprst ∩ 	𝛼u4vnwxtn = ∅ 
• 𝛼l44 ∩ 	𝛼u4vnwxtn = ∅     
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Syftet med studien var att bidra med underlag för potentiella applikationsutgivare vid val av 
BaaS-leverantör, givet att ett framtida backend-byte sker. För att uppfylla studiens syfte 
utfördes ett experiment för att besvara följande frågeställningar: 
 

[1] Skiljer sig antalet förkastade PM som spenderats på frontend-utveckling mellan BaaS-
leverantörer, givet ett byte från BaaS till egenutvecklad backend?  
 

a. Hur stort antal PM förkastas per BaaS-leverantör? 
 

b.  Vilken leverantörs antal förkastade PM är minst? 

Resultaten som samlades in för att besvara frågeställningen och dess delfrågor diskuteras 
vidare i detta avsnitt. 

För att svara på studiens frågeställningar implementerades en typ av applikation fem gånger 
med fem olika BaaS-leverantörer. Utvecklingsinsatsen som krävdes vid implementation mättes 
upp i antal PM och jämfördes mellan leverantörerna. I metodkapitlet beskrivs hur experimentet 
genomförs och vidare i avsnittet definieras ett spridningsmått för att med större säkerhet kunna 
förkasta 𝐻0 (se 2.3). I analyskapitlet presenteras en formel (se Formel 13) vars om vilken är 
sann för en jämförelse mellan två implementationer kan 𝐻0 förkastas, vilket innebär följande 
svar på frågeställningen: 

Antalet förkastade PM som spenderas på frontend-utveckling mellan BaaS-leverantörer 
skiljer sig ifrån varandra.  

För att besvara delfrågorna a och b mättes alla implementationernas PM enligt angiven metod 
och presenteras i empirin i form av en tabell (se Tabell 13). Antalet PM för varje leverantörs 
implementation är angivet och besvarar delfrågan a. Svar på delfrågan b anges i samma tabell 
där implementationen med minst antal förkastade PM är Firebase. 

6.2 Diskussion om organisationens påverkan på resultatet  
Denna studie har valt att utföra mätningar med COCOMO II som är en mätmetod för att 
uppskatta utvecklingsinsats i enheten PM. Metoden tar hänsyn till organisationens, projektets 
och produktens förutsättningar för att med större säkerhet kunna precisera uppskattning av 
utvecklingsinsatsen. Enligt Barry W. Boehm (2000) är exponenten 𝐸 = 1,0 då 
förutsättningarna för organisationen är enligt beskrivning i kapitel 2.4.1, vilket passar in på en 
typ av potentiell applikationsutgivare. Givetvis kan en potentiell applikationsutgivare tas i olika 
former och exponenten skulle kunna ha ett annat värde. Något som skulle kunna vara intressant 
är om 𝐸 hade varit så stor som möjligt, dvs. att alla extremfall för en organisation var 
närvarande (se 3.5). Det skulle innebära att utvecklingsinsatsen ökar exponentiellt med antalet 
KLOC för en implementation (se Figur 12). Det skulle däremot inte innebära att antalet PM för 
varje implementation hade varit större än för om 𝐸 = 1 utan definitivt mindre för små värden 
på antalet KLOC. Skulle då fortfarande hypotesen 𝐻0 kunna förkastas om 𝐸 > 1? Hur stor eller 
liten behöver 𝐸 vara för att hypotesen inte kan förkastas? Studien har valt att analysera de olika 
extremvärden på 𝐸 för att pröva om 𝐻0 kan förkastas oavsett värdet på 𝐸. För största möjliga 𝐸 
gäller 𝐸 = 4,23. För minsta möjliga 𝐸 gäller 𝐸 = 0,91. För både 𝐸 = 4,23 och 𝐸 = 0,91 finns 
skillnader som möjliggör förkastning av 𝐻0. Alltså kommer inte organisationens 
förutsättningar kunna påverka utfallet av antalet PM i den utsträckning att det inte skulle finnas 
skillnad mellan några av implementationernas antal PM. 
 



 

36 

6.3 Diskussion om projektets och produktens påverkan på resultatet 
Förutsättningar för projektet och produkten, definierat som prestationsfaktorer (EM, se 3.5), 
påverkar vilket slutgiltigt värde PM för varje implementation får. Eftersom antalet PM är ett 
mått på utvecklingsinsats som representerar antalet månader en person behöver arbeta blir det 
missvisande i resultatet när 𝐸 är stort. När 𝐸 = 1 bör antalet PM för varje implementation 
kunna stämma överens med verkligheten. När 𝐸 = 4.23 hamnar antalet PM extremt lågt och att 
implementera Firebase-funktionalitet skulle ta cirka en halv sekund, vilket inte alls är särskilt 
troligt när organisationens förutsättningar för att arbeta fram en produkt är satta till det sämst 
tänkbara. Däremot är prestationsfaktorerna inte kalibrerade utefter om organisationens 
förutsättningar ger ett högt värde på 𝐸. Det är en trolig anledning till det skeva resultatet. Att 
inte prestationsfaktorerna är kalibrerade är för att det inte är meningen att bevisa att antalet 
PM skulle stämma överens med verkligheten. Skillnaden mellan varje antal PM och den 
inbördes jämförelse som görs är vad som är intressant för att påvisa en signifikant skillnad 
mellan leverantörerna oavsett förutsättningar för organisationen.  
 

6.4 Diskussion om kodimplementationen 
För varje leverantör skapades funktionalitet enligt Figur 2 som var direkt bunden till 
leverantörens SDK. Funktionaliteten skapades utefter leverantörens guider och dokumentation 
och beroende på det presenterade tillvägagångssättet blev det olika antal funktioner och antal 
KLOC per leverantör. Antalet KLOC för varje leverantör spelar stor roll på resultatet. Det är 
därför viktigt att följa dokumentationen så noga som möjligt så att antalet KLOC representerar 
leverantörens tillvägagångssätt och rekommendation för implementation så väl som möjligt. 
Figurerna nedan (Figur 14, Figur 15, Figur 16, Figur 17) visar en del av den kod som 
implementerades i experimentet. Detta är ett exempel när leverantörens SDK och 
rekommendation spelar stor roll på resultatet. Den första och sista funktionen för Firebase och 
CloudMine (se Figur 14 och Figur 17) samt de två sista för Kumulos (se Figur 15 och Figur 16) 
utför i slutändan samma arbete. De hämtar poster och kommentarer från databasen men på tre 
olika sätt. Firebase rekommenderade implementation av en så kallad ”observer” som lyssnar 
efter förändringar i databasen. För varje ny post eller kommentar som tillkommer, kallas 
funktionen i firebase_register_observers vilket gör att den nya posten automatiskt anländer 
tillsammans med kommentarer. Är det flera poster som tillkommer fungerar det lika bra. För 
CloudMine behövs funktionen som hämtar poster och kommentarer kallas på manuellt men 
genom sättet modellerna är implementerade kan de data som mottages konverteras direkt över 
till en CloudMine-modell. CloudMine levererar alla modellens data inklusive underdata (så som 
kommentarer). Det sparar på många antal KLOC och är smidigt att implementera. Kumulos 
sätt att implementera samma funktionalitet är det sämre tänkbara för att spara på antal KLOC. 
Endast de data som efterfrågas anländer och det finns ingen möjlighet till att få underdata i 
samma förfrågan. Det gör att det måste skapas en funktion för hämtning av varje typ av modell 
(KumulosPost och KumulosComment). Först får alla poster hämtas och för att få postens 
kommentarer behövs sedan postens ID skickas till funktionen kumulos_get_comments för att 
hämta postens kommentarer. Det gör att Kumulos samlar på sig en hel del extra KLOC jämfört 
med Firebase och CloudMine. 
 
Stycket ovan är en förklaring på varför det skiljer sig i antalet KLOC för varje implementation 
och leverantör. All funktionalitet utför samma arbete i slutändan men är rekommenderad att 
programmera på ett särskilt sätt enligt leverantören. Dels för att passa dess SDK men också för 
att varje programmerare ska uppleva det enkelt och smidigt som möjligt att implementera. För 
att det är mindre antal KLOC betyder det inte att det är ett vettigare sätt att strukturera upp sin 
kod, däremot är det i studien påstått att kräva mindre utvecklingsinsats och därmed förlora 
mindre spenderat antal PM när byte av backend sker. 
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Figur 14. CloudMine - hämta poster och kommentarer 

 
Figur 15. Kumulos - hämta kommentarer 

 
Figur 16. Kumulos - hämta poster 

 
Figur 17. Firebase - registrera en observerare 

6.5 Diskussion om andra påverkande faktorer 
Vid uppsättning och konfiguration av leverantörers molntjänster krävdes mer eller mindre 
utvecklingsinsats som inte fanns en möjlighet att mäta. Vissa leverantörer krävde en viss del 
egenkomponerad uppsättning av http-anrop medans andra hade en hel standarduppsättning 
av anrop. Det medgav att vissa leverantörers molntjänster krävde mer utvecklingsinsats att 
konfigurera innan implementation av kod kunde ske och som inte kunde tas med i 
mätresultatet. 
 
Resultatet är baserat på ett lägre antal rader kod vilket visat i analysen om 𝐸 = 4,28 (se 5.2) ger 
ett väldigt lågt antal PM. Det är högst otroligt att funktioner kan implementeras på sekunder 
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beroende på organisationens förutsättningar men däremot kan det vara fullt möjligt att antalet 
PM stämt överens med verkligheten om ett större antal kodrader implementerats. COCOMO II 
har ingen utskriven gräns för hur många antal kodrader som måste implementeras för att 
antalet PM ska vara verklighetstrogna.  

6.6 Implikationer 
Denna studie bidrar till att bredda den kunskapsbas som finns om skillnader mellan olika BaaS-
leverantörer. Studien ger även framtida forskning referensdata att bygga vidare på. 
Forskningsresultaten påvisar att den utvecklingsinsats som krävs vid implementation i flera fall 
skiljer sig med viss säkerhet (se 5.1) mellan leverantörer. Det tyder på att utvecklingsinsats vid 
implementation är en parameter som bör beaktas vid val av BaaS-leverantör. För framtida 
forskning som kommer använda COCOMO II-modellen belyser studien vikten av att korrekt 
definiera organisationen och projektets utformning för så korrekt mätdata som möjligt. 

6.7 Begränsningar 
I arbetet studeras endast leverantörer som slumpmässigt blivit utvalda ur en population där 
leverantörerna uppfyllde kraven uppsatta i kapitel 2.4.4. För att kunna ge underlag för en större 
målgrupp hade det varit intressant att göra en liknande studie där följande krav bortses: ett 
iOS-SDK måste finnas. Enligt en studie av Gartner Inc (2016) hade 99,1% av alla smartphones 
som såldes under det andra kvartalet år 2016 Android eller iOS som operativsystem. Om 
studien inte hade begränsats till implementation mot iOS hade populationen alltså motsvarat 
nästan 100% av marknaden vilket hade gett studien mer tyngd. 

6.8 Slutsatser och rekommendationer 
Studien visar genom analys av data insamlad från ett experiment att den oberoende variabeln 
implementation av vald BaaS-leverantör påverkar variabeln utvecklingsinsats vid 
implementation. Utvecklingsinsatsen som krävs skiljer sig i flera fall beroende på leverantör. 
Från det slumpmässiga urvalet var Firebase den leverantör som i studien krävde minst 
utvecklingsinsats. Eftersom studien påvisat skillnader för utvecklingsinsats som krävs vid 
implementation beroende på leverantör är det också något som kan ses som intressant vid ett 
val av BaaS-leverantör. Därför har studien bidragit med underlag vid val av leverantör och 
därmed uppfyllt studiens syfte. 
 
Studien rekommenderar att potentiella applikationsutgivare tar hänsyn till insamlade data vid 
det tillfälle då de ska välja BaaS-leverantör, om utvecklingsinsatsen som krävs vid 
implementation anses som en viktig parameter i valet. Om applikationsutgivarens organisation 
ser ut eller liknar den i studien beskrivna (se 2.4.1) och applikationen som ska utvecklas ser ut 
eller liknar den i studien utvecklade (se 2.4.3) rekommenderar studien att Firebase används. 
Studien rekommenderar också att se resultatet som ett extra underlag vid val av BaaS-
leverantör. Det kan finnas andra parametrar som anses viktigare än utvecklingsinsats som 
krävs vid implementation, denna studie bör användas tillsammans med andra underlag för att 
få en heltäckande bild av BaaS-leverantörerna och dess för- och nackdelar.  
 
Vid de tillfällen en potentiell applikationsutgivare undersöker denna studie för att enklare 
kunna göra ett val mellan leverantörer är det rekommenderat att utgivaren genererar egna 
siffror för SF (Scale Factors, se 3.5.2) och EM (Effort Multipliers, se 3.5.1) och använder dessa 
i studiens ekvation (se Formel 5) tillsammans med studiens erhållna värden på antal rader kod 
för de olika leverantörerna. På så sätt kan studien användas som en indikator som kan ge 
underlag för det specifika fallet.  

6.9 Vidare forskning 
Som beskrivet i studien är BaaS-konceptet relativt nytt på marknaden och fortsätter att växa i 
en snabb takt. Eftersom det ständigt dyker upp nya leverantörer på marknaden behövs mycket 
underlag vid val av leverantör. Därför bör det finnas ett fortsatt behov att jämföra leverantörer 
på olika aspekter.  
 
I denna studie utfördes mätningar av utvecklingsinsats vid implementation för en applikation 
med en specifik typ av funktioner som utvecklas av en förbestämd organisation. Därför borde 
ytterligare mätningar göras med COCOMO II-modellen där andra typer av applikationer 
utvecklas med hjälp av BaaS-leverantörers tjänster. Vidare forskning bör också göras för att se 



 

39 

om vissa leverantörer passar bättre för vissa typer av applikationer eller organisationer, givet 
att målet är lite utvecklingsinsats vid implementation. 
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8.1 Bilaga 1 – Skal- och prestationsfaktorer 
 
Denna bilaga är återskapad från skal- och prestationsfaktorerna publicerade i Software Cost 
Estimation with COCOMO II (Boehm, 2000).  
 

Scale 
Factors 

 Very 
Low 

Low Nominal High Very 
High 

Extra 
High 

Productivity 
Range 

         
PREC  6.20 4.96 3.72 2.48 1.24  1.33 
FLEX  5.07 4.05 3.04 2.03 1.01  1.26 
RESL  7.07 5.65 4.24 2.83 1.41  1.39 
TEAM  5.48 4.38 3.29 2.19 1.10  1.29 
PMAT  7.8 6.24 4.68 3.12 1.56  1.43 

 
 

Effort 
Multipliers 

 Very 
Low 

Low Nominal High Very 
High 

Extra 
High 

Productivity 
Range 

         
RELY  0.82 0.92 1.0 1.1 1.26  1.54 
DATA   0.90 1.0 1.14 1.28  1.42 
CPLX  0.73 0.87 1.0 1.17 1.34 1.74 2.38 
RUSE   0.95 1.0 1.07 1.15 1.24 1.31 
DOCU  0.81 0.91 1.0 1.11 1.23  1.52 
TIME    1.0 1.11 1.29 1.63 1.63 
STOR    1.0 1.05 1.17 1.46 1.46 
PVOL   0.87 1.0 1.15 1.3  1.49 
ACAP  1.42 1.19 1.0 0.85 0.71  2.00 
PCAP  1.34 1.15 1.0 0.88 0.76  1.76 
PCON  1.29 1.12 1.0 0.9 0.81  1.51 
APEX  1.22 1.1 1.0 0.88 0.81  1.51 
PLEX  1.19 1.09 1.0 0.91 0.85  1.40 
LTEX  1.20 1.09 1.0 0.91 0.84  1.43 
TOOL  1.17 1.09 1.0 0.9 0.78  1.50 
SITE  1.22 1.09 1.0 0.93 0.86 0.80 1.53 
SCED  1.43 1.14 1.0 1.0 1.0  1.43 

 
Productivity Range räknas ut på olika sätt beroende på om faktorn är en skal- eller 
prestationsfaktor.  
 
För skalfaktorer: 
 

𝑃𝑅Hu� =
(100)�.�/|(�.�/×Hu����)

(100)�.�/
 

 
 
För prestationsfaktorer: 
 

𝑃𝑅CL� =
𝐸𝑀j���

𝐸𝑀j���
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8.2 Bilaga 2 – Checklista för Lines of Code enligt COCOMO II 
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