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Sammanfattning 

Syftet med arbetet har varit att undersöka om en viss arkitektur kan användas för att underlätta 

utvecklingen av ett Back Office-system till ett befintligt och komplext verksamhetssystem.  

För att gränsa av arbetet och hitta de delar som var intressanta att fokusera på genomfördes intervjuer 

med tre olika personer som hade olika syn på ett Back Office-system genom sin yrkesroll. Intervjuerna 

resulterade i ett antal önskemål för vad man ville uppnå med ett Back Office-system.  

Arbetet resulterade i en arkitektur som kan användas för att underlätta utvecklingen av ett Back Office-

system till det befintliga verksamhetssystemet samt till verksamhetssystemet självt. Arkitekturen har 

utvärderats genom att man först ställde en mängd krav på den och sedan studerade hur den klarade av 

en mängd nya krav som delvis var relaterade till de gamla kraven. 

Alla tester som gjorts visar på att arkitekturen är väl designad och lätt att underhålla samt att den 

kommer underlätta den fortsatta utvecklingen av verksamhetssystemet och dess Back Office-system. 

Abstract 

The purpose of this thesis has been to evaluate if an architecture could ease the development of a back 

office system for a present and complex business management system. 

To find the most valuable parts of the system three interviews was conducted. Three different people 

with different interests in the system were interviewed. The result was a couple of requirements for the 

back office system. 

The work resulted in an architecture that can ease the development of the back office system and for 

the business management system itself. The architecture was developed with a first set of requirements 

that originated from the interviews. Then the architecture was presented with a new set of 

requirements, also originated from the interviews, and the process of adapting the architecture to the 

new set of requirements was studied to see if the architecture will be easy to maintain. 

All conducted test shows that the architecture is well designed and easy to maintain. They also show 

that the architecture will ease further development of the business management system and its back 

office system. 
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1 Inledning 
I det här kapitlet presenteras syftet med arbetet, vilken metod arbetet följt, vilka avgränsningar som 

gjorts och en problemformulering för arbetet. 

Bakgrunden till arbetet är att Intasma, som är ett webbaserat system för hantering av 

immaterialrättigheter, är i behov av en arkitektur och en affärslogik för att administrera Intasma på ett 

lätt och strukturerat sätt. Intasma säljs av Ipendo AB, i fortsättningen kallat Ipendo, och utvecklas av 

Ipendo Systems AB, i fortsättningen kallat Ipendo Systems. 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att genom en praktisk studie undersöka om en viss arkitektur kan användas för att 

skapa ett ramverk till ett Back Office system för ett befintligt, komplext verksamhetssystem på ett sådant 

sätt att det enkelt kan utvidgas när ny funktionalitet introduceras i det befintliga verksamhetssystemet. 

Utmaningen blir att designa ramverket så flexibelt att det enkelt går att utvidga för ny funktionalitet samt att 

det ska vara lättförståligt för befintliga utvecklare att använda sig av det. 

I arbetet ingår även att realisera en del av Back Office systemet med hjälp av ramverket för att visa att det går 

att använda. 

1.2 Metod 

Arbetet började med att litteratur studerades för att kunna formulera lösningsförslaget samt ge en 

grund inför intervjuerna som följde. De områden som studerades var immaterialrättigheter, Intasma 

samt design av mjukvara. Under hela arbetets gång skrevs dagliga reflektioner av arbetet för att 

dokumentera erfarenheter och problem som uppkommit i arbetet. 

Ett antal intervjuer genomfördes för att ta reda på vad Ipendo Systems ville uppnå med arbetet. 

Huvudfrågorna på intervjuerna var vad man ville uppnå med ramverket, vilka entiteter man ville kunna 

administrera och vilka framtida förändringar som troligen kommer påverka ramverket. 

När intervjuerna var genomförda sammanställdes alla önskemål och en del som ansågs särskilt 

intressant togs fram i samråd med handledaren för att avgränsa arbetet. Utifrån intervjuerna skrevs 

problemformuleringen (se avsnitt 1.3). 

Utifrån problemformuleringen togs ett lösningsförslag fram med stöd av den studerade litteraturen. 

Tanken med ramverket var att det ska hjälpa utvecklare genom att erbjuda funktionalitet och regler för 

de objekt som systemet hanterar. Det ska även vara robust nog att användas i framtida versioner. För 

att testa ramverket och få någon fingervisning om hur lätt det är att införa ändringar gjordes ett försök 

med två iterationer där nya krav infördes efter att första iterationen var slutförd. Se avsnitt 5.1.1 för en 

närmare beskrivning iterationerna. 

Efter testerna analyserades resultatet av ramverket för att se hur väl uppgiften klarades av med de 

resurser som fanns att tillgå. Detta genomfördes genom att analysera resultatet av iterationstesterna 
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samt genom att använda ett verktyg som heter NDepend som analyserar kod. Dessutom 

dokumenterades några av de designbeslut som togs under arbetet tillsammans med ett resonemang om 

dem. Den huvudsakliga källan till dokumentationen och resonemangen var de dagliga reflektionerna 

som skrivits löpande under arbetet.  

Till slut sammanfattades allt i en slutsats där det klargjordes hur väl uppgiften klarades av och hur 

användbart ramverket blev. Slutsatser drogs utifrån iterationstesterna, NDependanalysen, de fyra 

kriterier som nämns i slutet av problemformuleringen samt utlåtanden från personer på Ipendo och 

Ipendo Systems. 

1.3 Problemformuleringen 

Genom att intervjua tre olika personer med anknytning till Intasma togs problemformuleringen fram. En 

intervjusammanställning presenteras i avsnitt 2.3 och en mer utförlig beskrivning av resultatet från 

intervjuerna finns i Appendix A – Intervjuerna. Problemformuleringen lyder som följer: 

Arbetet ska resultera i en specifikation för ett ramverk som kan hjälpa utvecklare av Intasma Back Office. 

Ramverket ska erbjuda klasser för att skapa de objekt som finns i Intasma och metoder för att interagera 

med dem. Objekten i ramverket måste följa ramverkets regler. I ramverket skall även inkluderas 

funktionalitet som kommer att användas ofta i Intasma Back Office som till exempel funktionalitet för 

loggning, kryptering, databashantering och kommunikation med Excel.  

Målet är att ramverket ska göra det lätt att återanvända kod, lätt att byta ut delar i systemet som man 

vill ändra på, lätt att utvidga det befintliga systemet och lätt att underhålla själva ramverket. Dessa 

kriterier skall bedömas efter bästa förmåga i slutet av arbetet. 

1.4 Avgränsningar och direktiv 

På grund av den begränsade tiden för ett examensarbete kommer arbetet inte att resultera i ett 

ramverk som täcker allt i Intasma utan relevanta delar valdes ut i samråd med handledaren efter att 

intervjuerna genomförts. Detta var tanken med arbetet under hela processen. 

Arkitekturen ska granskas och godkännas av Ipendo Systems samt diskuteras med handledaren under 

arbetets gång för att säkerställa att slutresultatet är användbart för Ipendo Systems. 

1.5 Nyckelpersoner i arbetet 

Det finns ett antal personer som har varit viktiga resurser för det här arbetet. Det är Ilari Ojala som är 

databasexpert på Ipendo Systems AB och som är ansvarig för Intasmas databas, Jesper Strige som är 

affärsområdes ansvarig för Intasma på Ipendo Systems AB och Joakim Frid som är immaterialrättsexpert 

på Ipendo AB som låtit sig intervjuas. De har alla tre tagit sig tid att svara på frågor framförallt under 

intervjuerna men även utanför intervjuerna vid behov. Utöver detta så har Shervin Jamshidian som är 

utvecklare på Ipendo Systems AB hjälpt till med förståelse av Intasma och en del rådgivning vid 

designproblem som uppstått under arbetet. Dessutom har handledaren Charly Nijm, VD på Ipendo 

Systems AB, hjälpt till att komma i kontakt med rätt personer och att strukturera arbetet. Till sist har 

examinatorn vid Linköpings Universitet, Kristian Sandahl, hjälpt till oerhört mycket med att strukturera 

arbetet och bidragit med olika infallsvinklar på hur uppgiften kunnat angripas.
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2 Empirisk bakgrund 
I det här avsnittet ges en beskrivning av immaterialrätt som kan vara till hjälp för att förstå det område 

som Intasma och resultatet av arbetet är inom. Det ges även en kort beskrivning av Intasma. Största 

delen av avsnittet handlar om design av ramverk och designmönster. 

2.1 Immaterialrättigheter 

Detta är en kort introduktion till immaterialrättighetsvärlden för att du som läsare ska få en överblick 

över den och förstå de begrepp som finns i Intasma. I begreppet immaterialrätt ingår bland annat 

patent, varumärken och domännamn. 

Patent är territoriella och söks individuellt för varje land. Ett beviljat patent ger innehavaren rätt att stämma 

andra som drar kommersiell nytta av det patentet gäller, säljer, erbjuder eller lagerför det i det land för vilket 

det gäller. Det finns patentkontor som kan hantera ansökningar åt flera länder genom ett avtal som träffats 

de länderna emellan. Ett sådant exempel är European Patent Office (EPO) och ett annat är World Intellectual 

Property Organisation (WIPO). De vidarebefordrar oftast bara ansökningen och den som ansökt får i 

slutändan flera nationella patent. Det finns även ett avtal som kallas Patent Cooperation Treaty (PCT) som 

låter en ansöka i PCTs medlemsländer med en enda ansökan utan att egentligen söka patent där. Sedan har 

man upp till 30 månader på sig att verkligen söka patent i de länder man är intresserad av. Detta gör att man 

skjuter några kostnader framför sig utan att få ett svagare patentläge.  När man söker patent får man ett 

prioritetsdatum som senare används för att avgöra tvister mellan olika patentansökningar. I USA är det den 

som först uppfann uppfinningen som får tidigast prioritetsdatum och därmed också patentet medan det i 

Europa och övriga världen är det den som först ansöker om patent som blir beviljad om tvist skulle föreligga.1 

Ett beviljat patent kan användas för att själv tillverka och sälja det man patenterat, så kallat ”in-house use”, 

eller för att låta någon annan tillverka det patenterade mot en avgift. Man kan också sälja patenten till någon 

annan eller använda den för att blockera någon från att utveckla sin egen produkt. Det sistnämnda kan röra 

sig om att man har ett patent som bygger på ett annat patent där man själv inte äger det patent som ens 

eget patent är en utvidgning av. I detta läge kan ingen av då två patentinnehavarna sälja den utvecklade 

produkten utan tillåtelse från den andra, de blockerar varandra. Det ankommer på innehavaren av ett patent 

att bevaka användandet av det. Innehav av ett patent ger rätt att stämma de som missbrukar det.1 

Ansökningsprocessen går till så att man börjar med att skissa på en ansökan tillsammans med en 

patentexpert. Detta gör man för att säkerställa att uppfinningen är patenterbar. Därefter skickar man in en 

patentansökan. När ansökan kommer in till berörd myndighet får den ett prioritetsdatum. Hamnar två eller 

fler patentansökningar i tvist är det den som har tidigast prioritetsdatum som vinner tvisten. Därefter 

undersöks patentansökan för att se om den ska beviljas. Undersökningen behöver i vissa länder inte 

genomföras förens någon efterfrågar den men de flesta har en tidsgräns för hur länge ett patent får vara sökt 

men inte beviljat eller avslaget. I undersökningen tittar man på vilka andra liknande patent som redan finns. 

Det som finns innan patentet beviljas kallas prior art och om en uppfinning har sålts innan man försöker få 

patent på den räknas den oftast som en del av prior art och blir därmed inte beviljad patent. Dessutom måste 

det som man söker patent för vara något nytt, uppfinningsrikt och endast beskriva en uppfinning. Finns det 

inget att anmärka på publiceras patentet i vissa länder under en begränsad tidsperiod för opponering och 

övergår därefter till beviljad om ingen opponerar. När patentet är beviljat har det en varaktighet på 20 år 
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(gäller tekniska patent). Detta för att tekniken så småningom ska bli tillgänglig för allmänheten. När ett 

patent är beviljat måste man betala en avgift till patentbyrån för att få behålla det. Denna avgift brukar 

vanligen stiga mot slutet av tjugoårsperioden. Vill man överklaga ett patent efter att det är beviljat måste 

man gå via domstol. 1 

På framsidan av ett patentdokument anges bland annat vem som sökt patentet, när det söktes och vem som 

utfärdade patentet. För att det ska bli lättare för en person som inte förstår språket eller inte är van vid den 

utfärdande partens format anges sifferkoder inom parantes efter varje uppgift. Huvuddelen av dokumentet 

innehåller ritningar och beskrivningar av det som patentet gäller. Vanligtvis börjar man med att beskriva 

dagens ”prior art” och varför det som ska patenteras fyller ett ännu inte tillfredställt behov där. Även om det 

i den här delen ges en utförlig beskrivning av patentet är det patentkraven som definierar vad patentet gäller. 

Patentkraven är oftast skrivna som en väldigt lång mening. En produkt måste uppfylla allt som står i 

patentkraven för att beröras av patentet. 1 

Liksom patent är varumärken och designer territoriella och måste sökas för varje land. Flera olika saker kan 

bli skyddade som varumärken som exempelvis förkortningar, ljudslingor (jinglar), färgkombinationer och 

föremål. Vill man registrera en specifik design registrerar man en formgivning av någonting. Vanligen är det 

man vill registrera något litet som till exempel formen hos handtaget på en kaffekopp men det kan även vara 

stora saker som delar av byggnader. En design kan man vanligen registrera för en 25-årsperiod utan möjlighet 

till förnyelse medan ett varumärke vanligen registreras för en tioårsperiod och kan sedan förnyas till nya 

tioårsperioder hur länge som helst. För att registrera en design måste den vara ny och ge ett unikt intryck på 

betraktaren. 1 

Varumärken används för att visa vem som gjort produkten och var den kommer ifrån, inte för att beskriva 

produkten i sig. Det får alltså inte vara en synonym för själva produkten. Till exempel går det inte att 

registrera varumärket frukt. När man vill registrera ett varumärke tittar patentbyrån inte på om det är nytt 

och uppfinningsrikt som man gör vid patent utan de kontrollerar att man är berättigad att registrera det 

varumärket, har betalat alla avgifter samt har justa motiv till varför man vill registrera varumärket. Sedan 

kontrolleras om varumärket går att skydda, frukt som nämndes ovan går till exempel inte att skydda. Det 

måste vara distinkt och får inte beskriva produkten. Till sist kontrolleras att det inte krockar med ett redan 

registrerat varumärke. Denna krock behöver inte vara exakt. Författarna nämner till exempel ”Maclite” och 

”Mclight”. Det räcker att varumärken krockar associationsmässigt för att det ska anses som en krock. 1 

2.2 Intasma 

Intasma är en webbportal där man kan organisera och administrera sina immaterialrättigheter på ett 

enkelt och smidigt sätt. Det ger också lägre kostnader och högre immaterialrättsmedvetenhet hos de 

företag där det används genom en effektivare hantering av immaterialrättigheter. 2 

Det viktigaste när idén till Intasma föddes var att samla ihop alla datum och strukturera upp dem på ett 

logiskt sätt för att göra dem överblickbara. Innan Intasma användes ofta enklare databasmodeller och 

stora Excelark för att säkerställa att alla datum hölls. I Intasma får man hjälp med alla datum dels genom 

att programmet kan skicka mail när datumen närmar sig men framförallt att det är lätt att hitta alla 

aktuella datum. När man loggar in i Intasma är det första man möts av en lista över tidsfrister för de 
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ansökningar man har i systemet. Man får själv definiera hur listan ska se ut. På så sätt blir det lätt att se 

vilka tidsfrister som behöver bevakas just nu.I 

Intasma körs idag som en ASP lösning (Application System Provider) vilket betyder att kunderna har 

systemet hos Ipendo. Där kör alla kunder samma program, webbapplikationen, mot var sin databas.  

Intasma kommer man således åt via en vanlig webbläsare.II 

Intasma är idag uppbyggt runt immaterialrättsfamiljer (eng. families) och fall (eng. cases). Fallen 

kommer i fortsättningen att kallas case. Varje familj har en uppfinning eller något annat man vill skydda 

immaterialrättsligt och flera case. Varje case hör till ett land eller en speciell överenskommelse mellan 

länder som till exempel PCT (se avsnitt 2.1). I Intasma visas dessa i en trädstruktur som ger en klar bild 

över hur de är organiserade. Dessutom kan man söka efter dem. Både familjer och case kan ha ärenden 

(eng. matters) kopplade till sig och varje ärende kan sedan ha frister, dokument och kostnader.III 

En annan viktig del med Intasma är att samordna och informera om immaterialrättsarbetet på ett 

företag. Genom att uppfinnare själva kan gå in och skriva om sina uppfinningar och lägga till dokument 

och bilder som hör till uppfinningen ökar deras immaterialrättsliga medvetenhet. Patentbyråer och 

andra som är involverade i bland annat ansökningar kan ges rättigheter att gå in och titta och lägga till 

saker i systemet vilket minskar den administrativa delen av immaterialrättsarbetet.2 

I Intasma kan man också skicka in patentansökningar via Ipendo. Genom att låta Intasma göra det som 

mellanhänder gjorde förut har man lyckats erbjuda samma tjänster, utan att öka arbetsbördan för 

företagen, till bättre priser. Ipendo erbjuder även assistans med immaterialrättsarbetet.2 

I ovan nämnda assistans skulle arbetet förenklas avsevärt om det fanns ett Back Office gränssnitt där 

man kan få en överblick över flera företags frister och även kunna lägga till och modifiera befintlig data 
IV. Vid utvecklingen av ett sådant skulle utvecklingsarbetet förenklas om det fanns ett ramverk som 

erbjöd funktionalitet för utveckling av gränssnittet V. 

2.3 Intervjuresultat 

Här beskrivas alla tre genomförda intervjuer genom att fokusera på skillnader och likheter mellan dem. 

Informationen i det här avsnittet är uteslutande hämtad från intervjuerna med Joakim Frid, Ilari Ojala 

och Jesper Strige samt från samtal med Charly Nijm. Sammanställningen från varje enskild intervju finns 

i Appendix A – Intervjuerna. Något som alla har pratat mer eller mindre om är ett projekt som kallas 

REED och som redan är startat. Det handlar om att administrera fakturor, månadsavgifter, ombud och 

annan ekonomi. Det kommer inte beröras närmare eftersom det projektet redan är igång men inte 

slutfört. Informationen i det här avsnittet är grunden till problemformuleringen och den riktning som 

arbetet tog i början. 

                                                           
I Nijm, Charly vid personlig kommunikation 15/11 2007 
II Nijm, Charly vid personlig kommunikation 22/11 2007 
III Nijm, Charly vid personlig kommunikation 15/11 2007 
IV Joakim Frid vid personlig kommunikation 5/12 2007 
V Jesper Strige vid personlig kommunikation 7/12 2007 
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Intervjuerna har genomförts för att försöka ta reda på vad folk skulle vilja uppnå med ett Back Office-

system, vilka entiteter man vill kunna administrera, vad som troligen kommer behöva administreras i 

framtiden och vilka förutsättningar som krävs för det. Dessutom har det pratats om ett ramverk för 

denna funktionalitet med de som kan tänkas ha en åsikt.  

De intervjuade är alla anställda på Ipendo eller Ipendo Systems med olika ansvar. Först intervjuades 

Joakim som är immaterialrättsexpert och som ser till att logiken i Intasma följer de verkliga reglerna. 

Därefter Ilari som är databasansvarig för Intasma och sist intervjuades Jesper som är 

affärsområdesansvarig för Intasma. Intervjuerna genomfördes mellan den femte och sjunde december 

2007 och tog ungefär en timme vardera. De intervjuade intervjuades enskilt och en gång var i ordningen 

Joakim, Ilari, Jesper. 

För alla tre handlar Back Office om att kunna administrera alla kunders information i Intasma via ett 

gränssnitt. Ilari är inte så insatt i slutanvändarnas krav på Back Office och har därför inte så mycket 

önskemål medan Jesper är väldigt tydlig med att han vill tjäna pengar med hjälp av Back Office genom 

att förkorta befintliga hanteringstider. Joakim pratar om att förenkla arbetet för Ipendo och öppna fler 

möjligheter att tjäna pengar och fokuserar mest på att lägga till ny funktionalitet. Jesper fokuserar mest 

på att förbättra befintlig funktionalitet och Ilari på att förbättra den tekniska lösningen. Önskemålen från 

alla tre hänger givetvis ihop vilket de är medvetna om men de pratar alla varmast om en sak. 

Joakim är den enda av de tre som är anställd på Ipendo och inte Ipendo Systems och han har en hel del 

tankar och åsikter som de andra två inte berör alls. Till exempel pratar Joakim mycket om hantering av 

orders som idag kräver mycket manuellt arbete för Ipendo och möjligheter till merförsäljning genom att 

Intasma Back Office påminner Ipendo om vad de bör tipsa kunder om. Vid hanteringen av orders skulle 

Joakim vilja att när en kund lägger en order så dyker den upp i Back Office och att man då kan hantera 

den direkt där för att sedan även skicka vidare den i Back Office. Vid orderhanteringen är det mycket 

standardfrågor och standardsvar som Joakim tänker sig att man kan ha fördefinierade mallar för. I Figur 

1 finns en mind-map över Joakims önskemål som skapades efter intervjun med honom. 



Linköpings universitet 
Institutionen för datavetenskap 

 

7 
  

A
ct

io
n

s

A
va

n
ce

ra
d
 s

ö
kn

in
g

a
v 

a
ct

io
n

s

L
ä

g
g
a

 t
ill

a
ct

io
n

s.

B
a
tc

h
u
p

p
d
a

te
ri

n
g
a

r
a
v 

a
ct

io
n
sÖ

p
p

n
a
 a

ct
io

n
s

i I
n
ta

sm
a

C
a
se

A
va

n
ce

ra
d
 s

ö
kn

in
g

a
v 

ca
se

L
ä

g
g
a

 t
ill

ca
se

B
a
tc

h
u
p

p
d
a

te
ri
n

g
a
r

a
v 

ca
se

Ö
p

p
n
a

 c
a
se

i I
n
ta

sm
a

O
rd

e
rs

T
a
 e

m
o

t 
O

rd
e
rs

so
m

 k
u

n
d
e

r 
h
a

r 
sk

ic
ka

t

S
ki

ck
a

o
rd

e
r

B
e

kr
ä
ft

a
 m

o
tt
a

g
n
in

g
a
v 

o
rd

e
r

F
yl

l i
o
rd

e
rm

a
ll

S
ka

p
a

o
rd

e
rm

a
ll

D
o
ku

m
e
n

t

G
ö

m
m

a
 d

o
ku

m
e
n

t
fö

r 
a

n
vä

n
d
a

re

L
ä
g

g
a
 t

ill
 d

o
ku

m
e
n

t
h
o

s 
ku

n
d

U
p
p

st
a

rt
 a

v
n
ya

 k
u
n

d
e

r

S
ka

p
a

tr
ä

d
st

ru
kt

u
r

L
ä

g
g
a

 t
ill

 c
a
se

u
tif

rå
n

 e
n
 li

st
a

S
ka

p
a
 n

y
d
a
ta

b
a

s

S
ka

p
a
 t
rä

d
st

ru
kt

u
r

u
tif

rå
n
 e

n
 c

a
se

lis
ta

S
a
m

la
 k

o
rr

e
sp

o
n

d
e
n

s
a

n
g
. 

d
e
n

 n
ya

 k
u

n
d
e

n

O
m

b
u

d

T
a
 e

m
o

t 
d
o

ku
m

e
n

t 
so

m
o
m

b
u
d

 b
ifo

g
a

r 
i e

-p
o
st

L
å
ta

 o
m

b
u
d

la
d
d
a

 u
p
p

 d
o

ku
m

e
n
t

M
e

rf
ö

rs
ä
ljn

in
g

B
O

 b
e

rä
tt

a
r 

n
ä
r 

vi
kt

ig
a

d
a

tu
m

 n
ä

rm
a

r 
si

g
 f
ö
r 

k

B
O

 t
a
r 

re
d
a

 p
å

 e
xt

e
rn

 in
fo

 o
ch

vi
d
a

re
b
e

fo
d

ra
r 

d
e
n
 (

e
x.

 E
P

-v
a
lid

e
ri

n
g
a

r)

E
ko

n
o

m
i

G
e

n
e
re

ra
fa

kt
u
ro

r
T

ill
d

e
la

/s
ki

ck
a

fa
kt

u
ro

r

R
E

E
D

 

Figur 1 – Mind-map över Joakims önskemål. 

Något som alla har pratat om, inklusive Charly, är massuppdateringar i en eller annan form. Dock har det 

pratats mest om inmatning av befintliga case när nya kunder skall implementeras i systemet. Det som är 

viktigt då är att det inte matas in felaktig data eller att datat tvättas innan det matas in som Jesper kallar 

det. Alla tre är väldigt tydliga på den punkten. Ilari pratade en del om att lösa det med hjälp av Excel, ett 
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program som Joakim nämnde att de använder idag. I så fall skulle man förse Ipendo med en Excelmall 

som de får fylla i som man sedan kan importera till Intasma som tvättar den.  

Vid import från Excel är det givetvis bra med mallar men Jesper vill ta steget längre och införa fler mallar 

och standardiseringar. Han vill till exempel ha mallar för hur dokument ska namnges och kopplas. 

Jespers var tydlig med vad han menade med ett ramverk och vad han tycker att ett ramverk ska göra. 

Jesper vill att de olika objekt som finns i Intasma ska finnas i ramverket och att det finns regler för hur de 

samverkar med varandra och metoder man kan utföra på dem. Dessutom vill han att ramverket ska 

erbjuda funktionalitet som till exempel loggning och säkerhet. Ilari var mer inne på att ramverket ska 

göra det lätt att underhålla koden men inte exakt på hur det skulle utformas. Joakim hade ingen åsikt i 

sammanhanget eftersom han inte är insatt i området. Med Jespers ramverkslösning uppfyller man även 

Ilaris önskan om att det ska bli lätt att underhålla koden. Under intervjun med Jesper ritades en bild som 

finns presenterad i Figur 2. Det är en skiss över ett ramverk där cirklarna representerar objekt i 

ramverket, strecken mellan cirklarna representerar objektens relationer till varandra, rektanglarna 

under cirklarna symboliserar funktionalitet i ramverket och rektangeln ovanför cirklarna symboliserar en 

applikation som använder sig av ramverket. 

  

Figur 2 – Skiss över ett ramverk. 

Ilari ville att databasfunktionalitet skulle inkluderas i ramverket medan Jesper var inne på att framförallt 

ha ramverket i logiklagret och i viss mån i UI-lagret. Troligen kan man med Jespers variant på ramverk 

definiera olika databasprocedurer som körs av ramverket och på så vis integrera 

databasfunktionaliteten med ramverket utan att den blir en del av det. 

När Joakim berättar om olika funktioner är det ofta begreppet kund och case kommer tillbaka. 

Angående beroenden och begränsningar säger Ilari att det inte är några problem att jobba med flera 

kunder samtidigt utan att det bara är att märka all data med kundID för att få den unik.  

Allt det Joakim pratar om tillhör egentligen framtiden även om några saker ligger närmare än andra. När 

Ilari funderar på vad framtiden kan innebära pratar han om att ha flera databasservrar att kommunicera 
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med och Jesper funderar på om man kan ha ramverket distribuerat så att det inte märks att man jobbar 

mot flera servrar ur utvecklarens perspektiv.
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3 Designteori 
Något som är viktigt och svårt när man ska designa ett objektorienterat system är hur man väljer sina 

objekt. Det finns metoder som substantiv- och verbanalys, att fokusera på samverkan och ansvar i 

systemet och att modelera verkligheten och analysera modellen för att försöka hitta objekt. Många 

objekt i en design kommer från verklighetsanalysen men det finns ofta några objekt som inte har någon 

motsvarighet i den verkliga världen. Designmönster kan hjälpa en att hitta dessa. Dessutom riskerar man 

genom att modellera verkligheten att man får ett system som reflekterar världen som den ser ut i dag 

och därmed att systemet blir svårt att förändra i framtiden.3 

3.1 Designprinciper 

När man pratar om arv inom objektorienterade applikationer är det egentligen bara en mekanism för att 

utvidga en applikations funktionalitet genom att återanvända funktionalitet från en basklass. Man 

återanvänder implementationen och kan på så vis snabbt definiera nya objekt . Men är man inte 

försiktig förlorar man en viktig del nämligen polymorfismen. Ser man till att alla subklasser kan svara på 

alla anrop dess basklass kan kommer den som använder subklasserna endast att behöva känna till 

subklassens basklass vilket gör att användaren kan använda alla objekt, oavsett subklass, som om de 

vore objekt av basklassen. På detta sätt kan användaren programmera mot ett interface och inte en 

implementation (med interface menas i det här fallet basklassen som definierar objekten)och 

återanvändbarheten hos koden ökar avsevärt. Det här kallas den första principen hos objektorienterad 

design.3 

En annan viktig del hos objektorienterade applikationer är inkapsling eller möjligheten att gömma 

information. Varje objekt i ett objektorienterat system har ett gränssnitt som andra objekt jobbar mot 

när de ska agera med objektet och en intern representation. Den interna representationen kan inte nås 

från utsidan och anses därmed vara gömd eller inkapslad. Fördelen med inkapsling är att man kan 

kontrollera hur objektets interna representation ändras och endast ändringar i objektets gränssnitt 

påverkar andra objekt. Däremot kan man bryta inkapslingen genom arv eftersom en subklass kan 

komma åt den interna representationen hos sin basklass och ändra i den direkt. Därför sägs det ofta att 

arv bryter inkapslingen hos ett objekt.3 

Det finns ett annat sätt att återanvända befintliga klasser som kallas för objektkomposition. Till skillnad 

från arv kräver objektkomposition att man hela tiden respekterar objektens interface. Här lägger man till 

ny funktionalitet genom att skapa objekt. Istället för att låta en klass ärva från sin förälder låter man den 

äga en instans av föräldern. Klassen vet då hur förälderns interface ser ut och arbetar hela tiden mot 

det. Detta gör att man när som helst kan byta ut föräldern mot en annan klass som implementerar 

samma interface. När man använder objektkomposition får man enklare klasser specificerade på en viss 

uppgift och de blir därmed lättare att hantera men istället får man fler objekt och systemet beror på hur 

objekten agerar med varandra. Objektkomposition sker dynamiskt när man kör systemet genom att 

objekten erhåller referenser till varandra och eftersom man hela tiden arbetar mot ett interface 

kommer det bli färre implementationsberoenden vilket ökar återanvändbarheten. Detta leder fram till 

den andra principen hos objektorienterad design som lyder prioritera objektkomposition framför arv.
3 
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Genom en teknik som kallas delegering kan man få objektkomposition lika kraftfullt, när det gäller 

återanvändbarhet, som arv. Tekniken går ut på att man har en mottagare som delegerar förfrågningar 

till en delegat vilket motsvarar subklasser som låter föräldraklassen ta hand om ett anrop med hjälp av 

arv. Men med arv kan alltid en ärvd operation referera till originalmottagaren med hjälp av ”this” (i 

bl.a. C++). För att uppnå samma effekt med delegering skickar man helt enkelt med en referens till sig 

själv. Den stora fördelen med delegering är att man lätt kan ändra komponeringen medan programmet 

körs, arv sätts när applikationen kompileras och sen är de låsta till nästa kompilering. Nackdelen är att 

det blir svårare för nya utvecklare att sätta sig in i koden. Därför är delegation endast att föredra när det 

förenklar mer än det försvårar, vanligtvis är det när det används på ett standardiserat och enkelt sätt i 

ett designmönster. Delegering är ett extremt exempel på objektkomposition men det visar att man alltid 

kan ersätta arv med komposition för att öka återanvändbarheten hos kod.3 

3.2 Designa för förändring 

Nyckeln till återanvändning ligger i att designa sin mjukvara för att det ska gå lätt att anpassa den till nya 

krav. För att göra det måste man ta reda på hur systemet troligen kommer att ändras och designa det 

för att hantera den förändringen. Här presenteras åtta vanliga skäl till varför man behöver designa om 

system och förslag på designmönster som kan användas för att göra det lättare. Listan som följer är en 

ren översättning från källan.3 

1. Objekt är skapade med en klass specificerad explicit. Genom att specificera ett klassnamn när 

man skapar ett objekt binder man sig till en specifik implementation istället för ett specifikt 

gränssnitt. Denna bindning kan komplicera saker i framtiden. Skapa objekt indirekt för att 

undvika det.  

Abstract Factory, Factory Method och Prototype angriper dessa problem.
3
 

2. Beroenden på specifika operationer. När man specificerar en operation genom att hårdkoda den 

binder man sig till ett sätt att lösa en förfrågan. Genom att undvika hårdkodade förfrågningar 

gör man det lättare att ändra hur förfrågningar uppfylls.  

Chain of Responsibility och Command angriper dessa problem. 
3
 

3. Beroenden på hårdvaru- och mjukvaruplattform. Externa operativsystemsgränssnitt och APIs är 

olika på olika plattformar. Mjukvara som beror på en specifik plattform blir svårare att 

konvertera till andra plattformar och kan även bli svåra att underhålla på sin originalplattform. 

Därför är det viktigt att designa systemet med så få plattformsberoenden som möjligt.  

Abstract Factory och Bridge angriper dessa problem. 
3
 

4. Beroenden på objekts representation eller implementation. Klienter som vet hur ett objekt är 

representerat, lagrat, placerat eller implementerat kan behöva ändras när objektet ändras. 

Gömmer man denna information för klienterna hindrar man ändringar att fortplanta sig.  

Abstract Factory, Bridge, Memento och Proxy angriper dessa problem. 
3
 

5. Algoritmberoenden. Algoritmer blir ofta utvidgade, optimerade och ersatta under utveckling och 

återanvändning. Objekt som beror på en algoritm måste ändras när algoritmen ändras. Därför 

bör algoritmer som troligtvis kommer ändras vara isolerade.  

Builder, Iterator, Strategy, Template Method och Visitor angriper dessa problem. 
3
 

6. Stark bindning. Klasser med starka bindningar till varandra är svåra att återanvända genom 

isolering eftersom de beror på varandra. Stark bindning leder till slutna (eng. monolithic) system 

där man inte kan ändra eller ta bort en klass utan att förstå och ändra i många andra klasser. 

Systemet blir en tät massa som är svår att lära sig, portera och underhålla. 
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Svaga bindningar ökar sannolikheten för att ett system kan bli inlärt, porterat, modifierat och 

utvidgat. Designmönster använder tekniker som abstrakt bindning och lagerarkitekturer för att 

få svagt bundna system.  

Abstract Factory, Bridge, Chain of Responsibility, Command, Facade, Mediator och Observer 

angriper dessa problem. 
3
 

7. Utvidgning av funktionalitet genom subklassning. Att anpassa ett objekt genom subklassning är 

oftast svårt. Att definiera en subklass kräver en god förståelse av basklassen. Att överlagra (eng. 

override) en funktion kan till exempel kräva att man gör det på ytterligare en. Dessutom kan 

subklassning leda till en explosionsartad ökning av klasser eftersom man kan behöva introducera 

många nya subklasser för bara en enkel utvidgning. 

Objektkomposition i allmänhet och delegering i synnerhet erbjuder flexibla alternativ till arv för 

att kombinera funktionalitet. Ny funktionalitet kan läggas till genom att man komponerar objekt 

på nya sätt istället för att man subklassar befintliga klasser. Men använder man för mycket 

objektkomponering är risken att designen blir svårare att förstå. Det finns många designmönster 

där man kan introducera funktionalitet genom att definiera en subklass och komponera dess 

instanser med existerande klasser. 

Bridge, Chain of Responsibility, Composite, Decorator, Observer och Strategy angriper dessa 

problem. 
3 

8. Oförmåga att ändra klasser. Ibland måste man ändra klasser man inte kan ändra på ett enkelt 

sätt. Till exempel om man måste ändra på kod som man inte har, vilket brukar vara fallet om 

man till exempel köpt ett kommersiellt ramverk, eller så kräver en ändring att man modifierar 

många existerande subklasser. Det finns designmönster som erbjuder lösningar på detta 

problem. 

Adapter, Decorator och Visitor angriper dessa problem. 
3
 

3.3 Att designa ramverk 

När man skapar en applikation är det viktigt med intern återanvändbarhet, underhållbarhet och 

utvidgningsmöjligheter. Med reducerade beroenden, svaga bindningar och färre algoritm- och 

representationsbindningar åstadkommer man just detta. Ofta använder en applikation externa verktyg 

(eng. toolkit). Dessa externa verktyg är en mängd klasser som hör ihop och som erbjuder en bred och 

generell funktionalitet och hjälper utvecklarna att implementera applikationer. Ett exempel är 

standardbiblioteken för att hantera datatyper som listor och dylikt som finns i många 

programmeringsspråk. Att designa externa verktyg är svårare än att designa applikationer eftersom 

verktygen måste fungera i olika applikationer för att vara användbara. Dessutom känner inte designern 

till vilka applikationer verktygen kommer användas i vilket ökar kravet på verktygens flexibilitet. 3 

Ett ramverk däremot är en mängd samarbetande klasser som ger återanvändbar design åt en specifik 

sorts mjukvara. Till exempel kan ett ramverk användas för att skapa kompilatorer till olika 

programmeringsspråk och ett annat för att bygga applikationer för finansiell modellering. Sedan 

skräddarsyr man ramverket till sin applikation genom att skapa applikationsspecifika subklasser av 

ramverkets klasser. På detta sätt bestämmer ramverket arkitekturen hos applikationen genom sina 

klasser och objekt och hur de agerar med varandra. Det är ramverkets uppgift att ta de designbeslut 

som är praxis för dess område. Därför ligger ramverkets tonvikt på återanvändning av design framför 

återanvändning av kod även om det ofta finns konkreta klasser i ett ramverk som man kan använda 

direkt (återanvändning av kod). Återanvändning på den här nivån ger ett inverterat förhållande mellan 
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ramverk och kod jämfört med utveckling av applikationer eller externa verktyg.  När man skriver kod 

med hjälp av externa verktyg skriver man huvudkoden och kallar på verktygen för att återanvända den 

koden. Med ett ramverk återanvänder man huvudkoden och skriver koden som det använder. 

Utvecklaren som använder ramverket måste därför följa vissa givna konventioner men behöver inte ta 

lika många designbeslut själv. Dessutom blir de applikationer man utvecklar utifrån samma ramverk 

likartade och blir därför lättare att underhålla och sätta sig in i men man förlorar viss kreativitetsfrihet.3  

Om applikationer är svåra att designa och externa verktyg svårare så är ramverk svårast av alla. Ramverk 

måste fungera för alla applikationer i dess domän och applikationerna som använder ramverket är 

väldigt känsliga för förändringar i det och speciellt förändringar i ramverkets gränssnitt. När ramverket 

utvecklas måste dess applikationer utvecklas i samma takt för att det ska fortsätta att fungera. Därför är 

det viktigt med svaga bindningar för att inte en liten ändring i ramverket ska generera en större mängd 

fel i befintliga applikationer. Att dokumentera mjukvara är alltid viktigt men det är extra viktigt för 

ramverk eftersom dess huvudsyfte är att andra ska använda det.3 

Ramverk och designmönster har vissa likheter men det är inte samma sak. Det finns tre viktiga 

skillnader.3 

1. Designmönster är abstraktare än ramverk. Ramverk kan förverkligas i kod men designmönster 

kan bara exemplifieras i kod. 

2. Designmönster är mindre arkitektoriska element än ramverk. Ett typiskt ramverk innehåller flera 

designmönster men det är aldrig tvärt om. 

3. Designmönster är mindre specifika än ramverk. Ramverk är alltid till för en speciell typ av 

applikationer som till exempel för att skapa applikationer för finansiell modellering. 

Designmönster å andra sidan erbjuder en möjlig lösning för att skapa samma applikation men är 

inte begränsat till just den typen av applikationer utan kan även användas till att skapa en helt 

annan typ av applikation.3 

När man designar ramverk är det viktigt att användaren känner igen sig. Brad Abrams, som bland annat 

varit med och utvecklat .Net, drar en parallell till hur man beter sig när man hyr en bil. Han menar på att 

man inte läser manualen till hyrbilen eftersom man vet hur man kör sin egen bil, alla bilar fungerar på i 

princip samma sätt, hyrbilen är en bil och därför kan man köra hyrbilen. Det anser han vara styrkan av 

att vara likadan. På samma sätt är det när en utvecklare ska använda ett ramverk. Man använder saker 

som man tror att de borde användas.4 

För att styra in användaren på rätt väg bör man följa namngivningskonventioner. På så sätt känner 

användaren igen sig och vet hur han ska hantera det han stöter på. Man ska också följa de konventioner 

som finns vid design av undantag (eng. exceptions) för att användaren ska få det lättare att felsöka sina 

program. En annan sak som kan förvirra användare är om man har flera överlagringar (eng. overloads) 

som gör semantiskt olika saker. 4 

Abrams drar en annan parallell till arkeologi. Han berättar att arkeologi är svårt på grund av att allt vi har 

kvar är vad någon har lämnat, vi kan inte prata med de som lämnat det, det är svårt att hitta delar som 

passar ihop och det som finns kvar har lämnats kvar av en slump och inte med avsikt. Det som lämnas 
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kvar av ett ramverk är bland annat metoder, egenskaper och konstruktorer. Dessa måste vara intuitiva 

och kvarlämnade med avsikt. En bra dokumentation hjälper i det här fallet men det är inte tillräckligt.4 

3.4 Designmönster 

Designmönster är lösningar på vanligt förekommande designproblem vid mjukvaruutveckling. Mönstren 

från Gang of Four-boken (Design Patterns – Elements of Reusable Object-Oriented Software) ses i 

allmänhet som grunden till alla andra mönster.5 

3.4.1 Singleton 

Singleton kan användas när man vill ha en klass med bara en instans och med global åtkomst. Det 

fungerar även bra om denna enda instans ska gå att utvidga med subklassning. 3 

 

Figur 3 – UML-diagram för designmönstret singleton
5
 

En singletonklass är själv ansvarig för sin instans och tillhandahåller åtkomst till den klassen. Detta 

implementerar man genom att göra konstruktorn för klassen skyddad och deklarera en funktion som 

returnerar den enda instansen av ens singleton. Eftersom konstruktorn inte är publik får den 

programmerare som försöker instansiera klassen fel av kompilatorn. Funktionen som returnerar 

instansen bör i de flesta fall använda sig av lat instantiering (eng. lazy initialization) vilket innebär att 

klassen blir instatierad första gången någon anropar funktionen som returnerar instansen.3 

För att utvidga singletonklassen och returnera en subklass av den är det bara funktionen som returnerar 

instansen som behöver modifieras. Modifieringen kan ske på olika sätt men det kommer inte att gås in 

på närmare här eftersom det inte används i det här arbetet.3 

De stora fördelarna med singleton är att man får strikt kontroll över åtkomsten till klassen och instansen 

av den, att man slipper globala variabler som dels tar plats och dels gör systemet svårare att överblicka 

om de används, att den är lätt att subklassa för olika funktionalitet, den är lätt att modifiera iväg från en 

singleton om man vill eftersom all access sker genom samma funktion och att de är flexiblare än att 

använda statiska klassoperationer för att åstadkomma samma sak.3 

3.4.2 Factory method 

Med designmönstret factory method kan man skapa gränssnitt för att skapa klasser men låta själva 

skapandet ske i en subklass. På så sätt låter man subklassen bestämma vilken typ av objekt som ska 

skapas. I till exempel ramverk används ofta abstrakta klasser för att definiera och underhålla relationer 

mellan objekt. Dessutom har ramverket också ofta ansvar för att skapa dessa objekt. Eftersom den 

specifika subklassen som ska skapas ofta är applikationsspecifik vet inte ramverket vilken klass som ska 

skapas. Detta kan man lösa med hjälp av en factory method. Det går till så att ramverket deklarerar en 

abstrakt metod för att skapa objektet som applikationen som använder ramverket sedan överlagrar 
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(eng. overrides) med en metod som returnerar den applikationsspecifika subklassen. Factory method 

används ofta och mycket i ramverk. Dessutom används det ofta inuti template methods (se 3.4.3).3 

Mönstret är användbart när en klass inte kan förutse vilken subklass objekt som den måste skapa ska ha, 

man vill låta subklasserna bestämma vilken typ av objekt som ska skapas eller om man vill låta en klass 

delegera ansvar till en subklass och man vill definiera vilken subklass det är på ett ställe.3 

 

Figur 4 – UML-diagram för designmönstret factory method
5
 

När man implementerar factory method använder man sig vanligen av fyra klasser. En abstrakt i vilken 

själva factory metoden är definierad. Vid definitionen av factory metoden deklarerar man att den 

returnerar en abstrakt produktklass. Sedan subklassar man den abstrakta klassen med factory metoden 

och överlagrar metoden med en metod som returnerar en subklass av den abstrakta produktklassen. På 

så sätt kan den abstrakta klassen med factory metoden använda sig av produkten utan att känna till dess 

specifika subklass. I Figur 4 finns ett UML-diagram som visar standardimplementationen för factory 

method.3 

Följer man factory method mönstret får det vissa konsekvenser. En av dem är att den som ska använda 

den abstrakta klassen med factory metoden måste subklassa den abstrakta produktklassen. I de fall när 

användaren inte vill lägga till någonting till subklassen kommer det kännas onödigt. Dock blir det mycket 

lätt att föra in ändringar i produktklassen eftersom det finns en abstrakt klass som kan användas som 

skal färdig. Factory method kan också användas för att koppla ihop två klasser. Som exempel kan 

nämnas om man har en datastruktur där man använder iterator mönstret (se 3.4.6) för att iterera 

genom datastrukturen. Då kan man använda en factory method hos datastrukturen som returnerar en 

iterator för att på så sätt koppla samman dem.3 

3.4.3 Template method 

Med hjälp av mönstret template method kan man skapa ett skelett för en algoritm och låta delar av 

algoritmen definieras av en subklass. På så sätt kan en template method definiera en algoritm i form av 

abstrakta operationer men låta subklasserna bestämma deras konkreta beteende. Template method kan 

användas för att definiera de delar av en algoritm som är likadana hela tiden och låta subklasser 

definiera de delar som varierar. Det kan också användas för att samla gemensamma beteenden hos flera 

subklasser men låta subklasserna ta hand om de delar som är specifika för dem eller när man vill 

kontrollera var i ett program användaren får göra egna modifieringar. Template method är en 
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grundläggande teknik för återanvändning av kod. Mönstret är så grundläggande att det återfinns i 

nästan alla implementationer av abstrakta klasser. Ofta använder template metoder factory metoder (se 

ovan).3 

 

Figur 5 – UML-diagram för designmönstret template method
5
 

När man implementerar template method använder man sig vanligen av två klasser. En abstrakt klass 

som har template metoden och några abstrakta metoder. I template metoden använder man bland 

annat de abstrakta metoderna. Utöver det har man en konkret subklass av den abstrakta klassen som 

definierar de abstrakta metoderna och därmed också de delar av template metoden som inte den 

abstrakta klassen definierar. När man definierar de metoder som template metoden använder är det bra 

om de är så få som möjligt för att förenkla för användaren. Dessutom förenklar det för användaren om 

man följer någon form av namngivningskonvention för att visa vilka metoder användaren måste 

överlagra. Vill man att de metoder som template metoden använder bara ska användas av template 

metoden kan man i till exempel C++ deklarera dem som skyddade.3 

Följer man template method mönstret får det vissa konsekvenser. En av dem är att de leder till en 

inverterad kontrollstruktur som ibland kallas Hollywoodprincipen vilket går ut på ”don’t call us, we’ll call 

you” vilket syftar på att föräldraklassen använder metoder i sina subklasser och inte tvärt om. 3 

3.4.4 Facade 

Facade är bra när man vill koppla ihop flera subsystem och erbjuda ett interface till dem allihop. Detta 

gör användandet av subsystemen enklare. Facade kan man använda när man vill minska beroendet 

mellan olika klasser i ett system och därmed också komplexiteten i det. Genom en facade kan man få ett 

enklare gränssnitt till flera subsystem. Användare som vill komma åt de mer avancerade funktionerna 

kan gå förbi facaden och använda delarna av subsystemet direkt. Facade går även att använda för att 

skapa lager i ett system. Varje lager kan då ha en facade som de andra lagren får arbeta mot. Man kan 

också använda facade om man vill skilja klienter från de klasser som de implementerar. 3 
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Figur 6 – UML-diagram för designmönstret facade
5
 

Genom en facade gränsar man av subsystem från dem som använder det och därmed minskar man 

antalet objekt som klienterna hanterar och gör subsystemen enklare att använda. Man får även svaga 

bindningar mellan subsystemen och användarna av dem. På så sätt kan man enkelt byta ut subsystemet 

utan att klienterna påverkas, dock påverkas facade istället. Men den hindrar inte någon från att använda 

delar av subsystemet utan att gå via facaden om den vill. På så sätt kan mer avancerade användare 

fortfarande använda subsystemet som de vill utan att påverkas av facaden.3 

3.4.5 Composite 

Designmönstret composite används för att organisera objekt i trädstrukturer så att man kan hantera 

delar av en struktur på samma sätt som hela strukturen. 3 
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Figur 7 – UML-diagram för designmönstret composite
5
 

I designmönstret finns tre klasser. Komponentklassen definierar ett gränssnitt för alla objekt i 

kompositionen med gemensam funktionalitet som till exempel den för att hantera barnkomponenter 

och om man vill kan man även ha funktionalitet för att hantera föräldrakomponenter. De andra två 

klasserna är subklasser till komponentklassen. Den ena är lövklassen som representerar en komponent 

som inte har några barn men som kan utföra viss funktionalitet och det andra är den sammansatta 

klassen (eng. composite) som definierar beteende för komponenter som har barn och som dessutom 

lagrar barnen. Den som sedan ska använda strukturen behandlar alla objekt som om de vore av 

komponentklassen. Löven tar hand om förfrågningar direkt och de sammansatta objekten 

vidarebefordrar vanligtvis förfrågan, ibland efter viss modifikation, till ett av sina barn.3 

Composite mönstret har vissa konsekvenser. Till exempel definierar det hierarkier som består av både 

löv och sammansatta objekt som båda hanteras likadant. Därför kan man använda sig av den andra 

varhelst man kan använda sig av den ena. Det gör också att den som använder objekten inte behöver 

bry sig om vad den använder och därmed kan man programmera mot ett interface som den första 

designprincipen lyder (se avsnitt 3.1). Dessutom blir det lättare att lägga till nya sorters komponenter så 

länge de implementerar komponentklassen. Nackdelen med att alla objekt behandlas likadant är att 

man inte kan hålla koll på vilken typ av objekt man använder med hjälp av språkets typning utan måste 

kontrollera det vid exekvering om ett sådant behov finns.3 

När man ska implementera composite mönstret finns det några saker man bör tänka på. En av dem är 

att om man vill ha referenser till föräldrar, vilket kan vara användbart i många fall, måste man se till att 

föräldrareferensen hos barnet refererar till det objekt som verkligen har barnet som barn. Lättaste 

sättet att implementera detta är att bara sätta föräldrareferensen när man lägger till eller tar bort ett 

barn. En annan sak som man bör beakta är var man lägger funktionaliteten för att hantera barn. Ett av 
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målen med det här mönstret är att den som använder det inte ska behöva ta hänsyn till om den 

hanterar ett löv eller ett sammansatt objekt. För att göra det vill man lägga så mycket som möjligt i 

komponentklassen och därmed även hanteringen av barn. Men detta strider mot klasshierarkiprincipen 

att varje klass bara ska erbjuda funktionalitet som är meningsfull för dess subklasser. Eftersom löven 

inte har några barn bör de inte heller ha någon funktionalitet för att hantera barn, vilket de får om 

komponentklassen kan hantera barn. Man kan komma runt detta genom att se löven som komponenter 

som aldrig har barn och att deras metoder som är till för att hantera barn därför inte gör någonting. Då 

kan man låta komponentklassen erbjuda funktionalitet för att hantera barn och sen får lövklassen 

överlagra (eng. override) den funktionaliteten med tom funktionalitet som inte utför något eftersom 

löven inte har några barn. Väljer man att inte låta komponentklassen hantera barn kan användaren inte 

behandla löv och sammansatta objekt på samma sätt. Väljer man att låta komponentklassen hantera 

barn kommer man inte av misstag kunna lägga till barn till ett löv eftersom det kommer fångas av 

kompilatorn. Båda sätten har sina fördelar och nackdelar.3  

En annan sak man bör tänka på är huruvida komponentklassen ska ha en lista med barn om det är där 

hanteringen av barn sker eller om bara de sammansatta objekten ska ha den listan. Nackdelen med att 

ha en lista med barn i komponentklassen blir att varje löv, som inte har några barn, kommer att allokera 

plats för den listan i onödan. Därför bör man bara göra så om man förväntar sig relativt få löv i 

förhållande till antalet sammansatta objekt.3 

En tredje sak man bör komma ihåg, speciellt om man arbetar i ett språk utan garbage collection, är att 

se till att objekten blir borttagna när de ska. Om inte löven är delade är det oftast bäst att låta den 

sammansatta klassen ta hand om att ta bort sina barn när den blir borttagen.3 

3.4.6 Iterator 

Med iterator skapar man ett sätt att komma åt objekt från en datastruktur som till exempel en lista eller 

ett träd sekventiellt utan att man behöver ta hänsyn till hur datastrukturen ser ut. Grundidén i det här 

mönstret är att flytta traversering och åtkomst av element i datastrukturen från den till ett iterator-

objekt. Det har sedan ansvar för vilket objekt som är det nuvarande och vilka som redan har blivit 

traverserade. Genom att koppla isär iteratorn och datastrukturen kan man enkelt definiera olika 

iteratorer utan att behöva definiera alla tänkbara i datastrukturen. Till exempel kan man tänka sig en 

iterator som filtrerar bort vissa element från iterationen. Med iterator kan man även få polymorfisk 

iteration genom att man definierar ett gränssnitt som alla iteratorer implementerar. Sedan arbetar man 

mot det gränssnittet oavsett vilken typ av datastruktur man arbetar emot.3 
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Figur 8 – UML-diagram för designmönstret iterator
5
 

Vid implementering av iterator föreslås att man använder sig av fyra klasser; en abstrakt som definierar 

ett gränssnitt för iteratorn genom vilket man kan komma åt och traversera element, en abstrakt som 

definierar ett gränssnitt för att skapa en iterator, en konkret klass för datastrukturen som 

implementerar gränssnittet för att skapa en iterator och en konkret iterator som implementerar 

gränssnittet för iteratorn och håller koll på nuvarande position i traverseringen.3 

När man använder en iterator får man åtnjuta vissa fördelar. En av dem är att man kan variera sättet en 

traversering sker på genom att använda olika iteratorer. På så sätt kan man använda samma 

datastruktur oavsett på vilket sätt man önskar traversera den. Man förenklar också gränssnittet för 

datastrukturen eftersom man inte behöver ha alla iteratorer i gränssnittet. Dessutom kan man hålla 

flera iterationer igång samtidigt. Till exempel kan man alltså använda ett och samma träd även om man 

vill traversera det både uppifrån och ner och nerifrån och upp samtidigt utan att behöva definiera flera 

metoder och lokala variabler i trädet.3 

Vid implementeringen av iterator är det några saker man bör tänka på. En av dem är vem som 

kontrollerar iterationen. Här finns det två sorters iteratorer, externa och interna. En extern iterator låter 

användaren kontrollera när man ska gå vidare till nästa element och de måste själva fråga efter det. I en 

intern iterator tar iteratorn själv hand om det. För det mesta är det enklare att låta iteratorn ta hand om 

iterationen men om an till exempel vill jämföra två mängder element för element är det lättare att göra 

det med hjälp av externa iteratorer. En annan sak man bör tänka på är robustheten hos iteratorn. Det 

vill säga vad händer om man tar bort eller lägger till ett element till datastrukturen medan en iteration 

pågår? Har man inte en robust iterator blir det troligen någon form av fel i det fallet. Vill man skapa en 

robust iterator måste man på något sätt hantera insättningar och borttagningar av objekt under 

pågående iteration.3  

När man ska använda en iterator för att traversera en datatsruktur som är implementerad enligt 

composite mönstret är det lättare att göra det med en intern iterator än en extern. En extern iterator 
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måste hålla koll på vilka objekt som blivit traverserade och hur den kom till det objekt som den är på nu. 

En intern itterator kan anropa sig själv rekursivt när den traverserar composite och kan på så sätt veta 

sin position genom metodanropen på stacken. Det är vanligt att iteratorer används för att traversera 

rekursiva strukturer som till exempel composite.3  

I c# finns det två interface, IEnumerable och IEnumerator, som tillsammans hjälper till att implementera 

iterator. Använder man sig av dessa två interface kan man även använda sig av språkets inbyggda 

iteratorer när man traverserar datastrukturer.6 

3.4.7 Observer 

Designmönstret observer används när man vill definiera ett till många beroenden mellan objekt och för 

att initiera uppdateringar när ett objekt som andra objekt är beroende av ändras. Genom att kapsla in 

de två objekten som är beroende av varandra i en observatör kan man återanvända och variera 

objekten oberoende av att de är beroende av varandra. Observatören är också ansvarig för att meddela 

de andra objekten när ett objekt ändrar status. Genom en observatör kan man också låta objekt 

meddela andra objekt att det ändrat status utan att det objekt som ändrar status vet, eller behöver bry 

sig om, vilka objekt som är beroende av det. Grundidén är att man har en observatör som bevakar ett 

subjekt. När subjektet ändrar status meddelar den sina observatörer att den gjort så och observatörerna 

i sin tur meddelar alla som är intresserade av objektet att det har ändrats. Observatörerna kan också 

meddela subjekt att de ska ändra status.3 

 

Figur 9 – UML-diagram för designmönstret observer
5
 

När man implementerar observer mönstret föreslås att man använder sig av fyra klasser. För det första 

behövs en abstrakt klass kallad subjekt som känner till vilka observatörer det har och som har ett 

gränssnitt för att lägga till och ta bort observatörer från sig. Sen behöver man en till abstrakt klass för 

observers som har ett gränssnitt för att uppdatera de objekt som ska ändras när subjektet ändras. Dessa 
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två abstrakta klasser ska sedan implementeras av två konkreta klasser. Subjektklassen ska 

implementeras av en klass som lagrar en status av intresse för observatörerna och som meddelar sina 

observatörer när den ändrar status. Den abstrakta observatörsklassen ska implementeras av en klass 

som har en referens till subjektet och en kopia av subjektets status. Statusen hålls aktuell med hjälp av 

den abstrakta klassens uppdateringsgränssnitt.3  

Genom observer mönstret får man vissa fördelar men det finns även nackdelar. En av fördelarna är att 

man får en abstrakt bindning mellan observatören och subjektet eftersom subjektet bara jobbar mot det 

gränssnitt som den abstrakta klassen definierar. Eftersom subjekten och observatören inte är hårt 

bundna av varandra kan de tillhöra olika lager i ett system och därmed hjälpa till att hålla lagren 

uppdaterade i förhållande till varandra. Dessutom måste subjektet inte specificera vem den ska 

uppdatera. Allt den behöver bry sig om är att uppdatera sina observatörer som sedan bestämmer vad 

som ska hända efter uppdateringen. Nackdelen med detta är att eftersom observatörerna inte känner 

till varandra vet de heller inte vad kostnaden är för att uppdatera subjektet. Detta gör att en till synes 

oskyldig uppdatering kan leda till en lång kedja av uppdateringar hos andra observatörer och objekt som 

beror på dem. Dessutom finns det i grundutförandet inget som talar om för observatörerna vad i 

subjektet som har ändrats utan bara att subjektet har ändrats vilket gör att det kan bli dyrt att ta reda på 

vad som har ändrats.3  

Det finns några saker som är värda att tänka på när man ska implementera observer mönstret. Till 

exempel kan man välja att låta subjekten berätta för sina observatörer att de har ändrat status varje 

gång de kör en metod som ändrar deras status eller så kan man lägga det ansvaret på användaren av 

subjektet. Fördelen med det senare är att man kan uppdatera flera saker och sen berätta allt på en gång 

för observatören istället för att berätta varje liten ändring. Nackdelen är givetvis att användaren riskerar 

att glömma att uppdatera observatören. En annan sak man bör tänka på är vad som ska hända med 

observatören när man tar bort dess subjekt. Ett sätt att undvika att observatören finns kvar utan subjekt 

är att låta subjektet meddela sina observatörer när det tas bort och sen låta observatörerna ta hand om 

det. Att bara ta bort observatörerna när man tar bort subjektet är oftast inte bra eftersom till exempel 

andra subjekt kan referera till dem. Ytterligare en viktig sak att tänka på är att subjektens status är 

konsistent innan de berättar för sina observatörer att de har ändrats. Detta eftersom observatörerna 

frågar subjekten efter deras status när de får veta att de har ändrats och om det inte är konsistent 

kommer observatörernas och subjektens status att skilja sig åt. I många implementationer, speciellt i 

språk som inte stödjer multipelt arv, skiljer man inte på observatörs och subjekt klasserna utan har den 

funktionaliteten i samma klass.3 

När man har ett förhållande mellan subjekt och observatör som är relativt komplext kan det finnas 

behov av ett objekt som håller koll på dessa förhållanden. Ett sätt att lösa det är att använda mediator 

mönstret (se 3.4.8). Syftet med det mönstret är bland annat att minimera arbetet som krävs för att 

observatörerna ska reflektera ändringar i sina subjekt, hålla koll på vilka observatörer som hör till vilka 

subjekt så att observatörer och subjekt inte behöver hålla koll på varandra, definiera en 

uppdateringsstrategi och att uppdatera alla observatörer som ska uppdateras när ett subjekt ändras.3 
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3.4.8 Mediator 

Med designmönstret mediator skapar man ett objekt som definierar hur ett antal andra objekt agerar 

med varandra. Genom att objekten agerar med varandra genom en mediator blir de löst bundna till 

varandra och det är lätt att variera relationerna. En mediator är lämplig att använda när ett antal objekt 

kommunicerar med varandra på väldefinierade men komplexa sätt, det är svårt att återanvända objekt 

för att de refererar och kommunicerar med många andra objekt eller när det finns ett beteende som är 

utspritt över många klasser och som ska vara modifierbart utan behov av en stor mängd subklassning.3  

 

Figur 10 – UML-diagram för designmönstret mediator
5
 

Vid implementering av en mediator tycker författarna att man bör använda tre klasser. En abstrakt 

mediator klass som definierar ett gränssnitt för att kommunicera med kollegaklasserna, en konkret 

mediatorklass som implementerar den abstrakta mediatorklassen, känner till och underhåller sina 

kollegor samt koordinerar kollegorna och till sist en kollegaklass som känner till sin mediator och 

kommunicerar med den istället för sina kollegor.3 

Konsekvenserna av att man använder en mediator är att man centraliserar beteenden som annars hade 

varit utspridda över många objekt vilket gör det lättare att ändra beteenden, kopplar isär kollegor från 

varandra, gör relationerna mellan kollegor enklare (många till många relationer blir en till många 

relationer), delar på funktionalitet för hur objekt samarbetar och hur de arbetar individuellt och 

centraliserar kontrollen av all interaktion. Tyvärr kan det sistnämnda leda till att mediatorn blir 

komplicerad och svår att sätta sig in i för en ny utvecklare.3 

När man implementerar mediator finns det två saker att tänka på. Den första är att om man bara ska 

använda en mediator i sitt system så finns det ingen mening med att definiera en abstrakt klass för den 

eftersom den abstrakta klassens stora fördel är att man kan låta kollegorna behandla alla mediators 

likadant genom gränssnittet från den abstrakta klassen. Det andra rör kollegornas kommunikation med 

sin mediator. De måste kommunicera med sin mediator när något av intresse för de andra kollegorna 

händer. Ett sätt att implementera detta är genom observers (se ovan). Kollegorna agerar då som subjekt 

och mediatorn som observer. Ett annat sätt att lösa det är att låta kollegorna berätta för sin mediator att 

det är dem som förmedlar en ändring genom att till exempel skicka med en referens till sig själva för att 

deras mediator ska kunna hitta rätt kollega.3 
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Det är relevant att jämföra mediator med facade (se ovan).  Skillnaden ligger i att en facade skickar 

förfrågningar till sina subsystem men aldrig tvärt om medan en mediator kommunicerar i båda 

riktningarna.3
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4 Lösningen 
I det här avsnittet presenteras lösningen på problemet och arbetet som ledde fram till den. Lösningen är 

ett ramverk för vanligt använda objekt i Intasma. En omfattande beskrivning av ramverket och dess 

objekt finns i avsnitt 4.1 tillsammans med förslag på förbättringar och i avsnitt 4.2 presenteras de 

designbeslut och intressanta avvägningar som gjorts under arbetet med ramverket. Beskrivningen av 

designbesluten kan förhoppningsvis hjälpa till att förklara varför systemet är designat som det är. 

4.1 Beskrivning av ramverket 

Ramverket har tagits fram för att underlätta utvecklingen av Intasma. Genom att samla regler och kod 

för objekten i Intasma i ramverket blir det lätt att återanvända kod och regler, lätt att underhålla kod 

eftersom man bara behöver ändra på ett ställe och lätt att utvidga koden för ny funktionalitet när man 

har en väldefinierad grund att stå på. Ramverket hjälper till att kontrollera den data som matas in i 

systemet och hindrar användaren att göra saker som systemet inte godkänner. Dessutom finns regler för 

hur objekten samverkar med varandra och visst stöd för vanligt förekommande funktionalitet. 

Den funktionalitet som finns och som inte berör objekten i ramverket är funktionalitet för att hantera 

export och import till och från Excel. I Intasma idag finns det en hel del funktionalitet som används på 

flera ställen och som skulle kunna flyttas till ramverket om så önskas. Till exempel finns det generella 

metoder för att kommunicera med databasen. Detta har inte gjorts på grund av att de fungerar och 

används idag på ett sätt som motsvarar hur de skulle användas i ramverket med den enda skillnaden att 

den är placerade utanför ramverket. Att flytta dem skulle innebära att man antingen fick 

funktionaliteten definierad på två ställen vilket gör den svår att underhålla eller att man blir tvungen att 

ändra på alla de klasser som använder funktionaliteten idag. 

För att förstå ramverket är det viktigt att man känner till några begrepp. Ramverket hanterar framförallt 

objekt som motsvarar case, familjer, noder och företag. Case och familjer finns beskrivna i avsnitt 2.2 

medan en beskrivning av noder och företag följer här. I Intasma kopplas de flesta saker samman av en 

nodstruktur. Nodstrukturen är ett träd som finns i databasen. Varje nod har en förälder och datatyper 

som till exempel case och familjer hör till en nod. På så sätt organiseras datat i Intasma. Företagen i 

Intasma kan ha olika roller. Två av dessa roller, agencies och assignees, hanteras idag av ramverket. En 

assignee är en ägare av ett case och ett case kan ha flera assignees. En agency är det företag som 

hanterar ansökningar och annat för ett case eller en familj åt ägaren. Caset eller familjen har en agency 

som primär och om den har fler är de andra sekundära. 

Man kan dela in datat som objekten i ramverket har i två kategorier, referenser och primitiv data. Tar 

man case som exempel har de en referens till sin nod, som är ett annat objekt i ramverket, medan de 

har sin iptyp, till exempel ”patent” eller ”varumärke”, lagrat som en sträng. All primitiv data som finns 

lagrad i ramverket medan ramverket körs har validerats innan det sparats. Principen är att om det finns 

ett värde lagrat så är det korrekt. All primitiv data, som kräver validering, valideras mot 

SystemDefinitions. Icke primitiv data valideras av hårdkodade villkorssatser i ramverket. 
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Case är en viktig del av systemet och därmed blir det också en viktig del av ramverket. Caset samlar 

information om en ansökan och hör till en familj. Caset har en referens till sin familj genom sin nod, det 

vill säga caset hör till en nod och den nod som hör till caset har en förälder till vilken en familj hör. 

Genom noderna har även familjerna sina case. En nod kan ha flera barn men har alltid bara en förälder. 

De relationer som nyss beskrivits är typexempel på referenser i ramverket. Ett case har en referens till 

sin nod.  

En del av egenskaperna hos ett case har stränga regler för hur de får kombineras. Reglerna finns i 

SystemDefinitions och varje gång någon av dessa egenskaper ändras körs metoden ValidateProperties. 

Den kontrollerar att den nya kombinationen av värden är giltig. Den anropar också den abstrakta 

metoden för att validera relationer mellan case som finns definierad i CaseRelationHandler vilket gör 

den till en av många template metoder (se avsnitt 3.4) i ramverket. I Figur 11 visas relationerna mellan 

caseklassen CaseTemplate, familjeklassen  FamilyTemplate och nodklassen StandardNode. Där kan man 

se att case inte har en direkt referens till familjerna utan att referensen går via deras noder. 

 

Figur 11 – Relationerna mellan case, familjer och noder 

För att de primitiva data som finns i ramverket ska vara korrekta kontrolleras de med hjälp av klassen 

SystemDefinitions. SystemDefinitions är en samling definitioner och regler som objekten i ramverket 

måste följa. I SystemDefinitions finns till exempel alla länder som används i ramverket och alla giltiga 

kombinationer för egenskaper hos case. Kombinationerna hos case lagras som en tabell och när case ska 

validera att deras kombination av egenskaper är giltiga enligt systemet kör de en select-sats mot den 

tabellen. För övriga definitioner finns det en dictionary för varje, implementerad av klassen 

FrameworkDictionary, som samlar alla giltiga värden och som sedan används för att kontrollera om ett 

värde är giltigt eller ej. SystemDefintions är en facade (se avsnitt 3.4) mot alla dessa dictionaries och är 

dessutom implementerad som en singleton (se avsnitt 3.4) eftersom alla användare av ramverket har 

samma definitioner på de grundläggande saker som SystemDefinitions definierar. De flesta datatyper 

som definieras i SystemDefinitions har två värden, ett namn, som är en sträng, och ett id, som är ett tal. 

För de datatyper som har mer än så, som till exempel länder som har namn, id och förkortning, används 

ett objekt för att gruppera datat och sedan sparas objektet i dictionaryn. Namnen används alltid som 

nycklar i dictionaryn vilket kan verka förvirrande för en databasanvändare som är van vid att id:t är 

nyckeln. Anledningen till att namnet är nyckeln är att det är det som ramverket använder för att lagra 

värdet. Tar man iptypen hos case som exempel så är det namnet som är intressant för alla utom för 
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databasen där id:t används som nyckel. Därför lagras namnet och används av systemet när case visas 

upp för användaren på olika ställen och för att validera case mot SystemDefnitions och dess familj. När 

case ska sparas till databasen hämtas id:t från SystemDefintions med hjälp av namnet på iptypen som 

finns lagrat i caset. Genom att lagra reglerna för objekten i SystemDefinitions kan man definiera reglerna 

dynamiskt vilket gör att det är lätt att underhålla dem. I testprogrammen laddas alla regler som finns i 

SystemDefinitions från databasen. 

Noderna är designade utifrån designmönstret composite (se avsnitt 3.4) vilket innebär att de ingår i en 

trädstruktur. Varje nod känner till sina barn och sin förälder. I ramverket är det ingen skillnad på löv och 

sammansatta objekt utan alla noder behandlas likadant. Den abstrakta klassen CompositeNode är 

kärnan hos noderna. Den hanterar allt som har med composite mönstret att göra vilket innebär 

relationer till föräldrar och barn samt en nästlad iterator klass. Förutom CompositeNode finns även 

StandardNode som är en annan nodklass. Den är en subklass till CompositeNode och finns för att kunna 

hantera SecurityLevels. SecurityLevels används idag av Intasma för att begränsa de delar av trädet som 

en användare får komma åt. Noderna har en mängd SecurityLevels som matchas mot den inloggade 

användarens mängd SecurityLevels. Endast de noder som användaren har en eller flera gemensamma 

SecurityLevels med visas för användaren. För att definiera vilka SecurityLevels som finns tillgängliga för 

noderna används klassen NodeTree. Detta fungerar analogt med hur SystemDefinitions fungerar (se 

ovan) men eftersom SecurityLevels är unika för varje kund kan de inte definieras i SystemDefinitions. 

Den nästlade iteratorklassen som nämndes tidigare används för att traversera en nod och alla dess barn. 

Den är implementerad efter iterator mönstret med hjälp av de inbyggda C# interfacen IEnumerable och 

IEnumerator. Den metod som returnerar en IEnumerator i CompositeNode är ett av flera exempel på en 

factory method (se avsnitt 3.4) i ramverket. I Figur 12 visas relationerna mellan StandardNodes, 

SecurityLevels och NodeTree. 

Project Node : StandardNode

Tree : NodeTree

Family Node : StandardNode

«struct»
SecurityLevelA : SecurityLevel

 

Figur 12 – Relationerna mellan noder, SecurityLevels och nodträdet 
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För relationerna mellan case används den abstrakta klassen CaseRelationHandler som är implementerad 

som en mediator med observers för att kommunicera med mediatorn. I avsnittet om mediators (avsnitt 

3.4.8) finns beskrivet hur denna kommunikation kan gå till. Alla case har en referens till en 

CaseRelationHandler och när man ska skapa en relation mellan två case måste båda casen ha samma 

CaseRelationHandler. För att skapa relationen anropar man CreateCaseRelation metoden som finns i 

CaseRelationHandler med de två case som ska ha en relation med varandra och den typ av relation man 

vill skapa som parametrar. CreateCaseRelation kollar då några enkla saker innan den anropar 

ValidateCaseRelationForAdd som är en abstrakt metod i CaseRelationHandler för att validera relationen 

innan den skapas. Om relationen är giltig skapas en struct som CaseRelationHandlern håller koll på med 

en referens till vardera caset och en relationstyp som finns definierad i SystemDefinitions. En vanlig 

observer hade i det här läget uppdaterat alla andra relationer och case som är intresserade av det här 

caset men i ramverkets fall kontrolleras istället om den nya relationen är giltig med avseende på vilka 

som har en relation till den och om den inte är giltig hindras användaren från att skapa relationen 

istället för att observatörerna ändrar på de värden som gör relationen ogiltig. Varje gång något i ett case 

ändras som kan ha betydelse för någon annan körs ValidateProperties i caset och det i sin tur kör 

CaseRelationHandlerns ValidateCaseRelationForChange. Detta är mediatorns och observerns 

kommunikation när subjekten ändras. I Figur 13 visas de objekt som används för att hantera relationer 

mellan case i ramverket. 

CaseA : CaseTemplate

CaseB : CaseTemplate

«struct»
Relation : CaseRelation

RelationHandler : CaseRelationHandler

  

Figur 13 – Objekten som används för att implementera relationer mellan case 

Case och familjer kan ha olika relationer till företag. I ramverket hanteras assignees, vilket är de som 

äger ett case, och agencies, vilket är de som hanterar caset. Ett exempel på en agency är Zacco och 

AWAPatent och ett exempel på en assignee är vilket företag som helst som har sökt ett patent. 

Företagen i ramverket är representerade av klassen Company. Varje företag har en titel, en 

CompanyRelationHandler och ett antal CompanyConnectionPoints. Genom dessa 

CompanyConnectionPoints och sin CompanyRelationHandler kan ett företag ha en relation till ett annat 

objekt. Varje CompanyConnectionPoint har ett Company och en CompanyType som är definierad i 
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SystemDefinitions. Ett företag kan ha flera CompanyConnectionPoints och därmed fylla flera funktioner. 

Till exempel vara både assignee och agency. I ramverket hanteras relationer mellan företag och andra 

objekt av klassen CompanyRelationHandler. Den fungerar på samma sätt som CaseRelationHandler med 

några viktiga skillnader. Här känner inte casen och familjerna till CompanyRelationHandlern vilket casen 

gör i CaseRelation fallet. Det finns två typer av relationer implementerade för företag och de är assignee 

och agency. De olika relationerna lagras idag i objekt av olika typ. Det är också fler objekt inblandade i 

och med att man har relationen Company – CompanyConnectionPoint – AgencyRelation (eller 

AssigneeRelation) – RelatedObject (som är ett case eller en familj). I Figur 14 visas de objekt som 

används för att hantera en assignee-relation i ramverket. Agency-relationerna fungerar på samma sätt 

men då används AgencyRelation istället för AssigneeRelation. 

 

Figur 14 – Objekten som används för att implementera en assignee-relation mellan ett case och ett företag 

4.1.1 Förslag på förbättringar 

Det finns en del regler i Intasma som borde finnas i ramverket men som inte gör det ännu. Till exempel 

finns det en del case som när de skapas ska få ett antal relaterade case genererade automatiskt. Idag tar 

testprogrammen hand om att skapa de casen i databasen. En annan regel som testprogrammet tar hand 

om åt ramverket idag är att det finns iptyper definierade som bara får användas av case och inte av 

familjer. Det finns också case som inte får existera utan en förälder som till exempel EP-valideringscase. 

Det sistnämnda finns idag inte implementerat över huvud taget.  

Dessutom finns det en del saker i systemet som borde ändras om man ser dem ur ett designperspektiv. 

Till exempel finns det structs definierade i ramverket. Dessa borde bytas ut mot klasser för att det ska gå 

att göra överlagringar (eng. override) på dem om man vill anpassa dem till en specifik implementation. 

Själva bytet borde endast bestå i att man byter ordet struct mot class i de berörda fallen. En annan sak 

är att det idag inte finns någon koll på vilka CompositeNodes en CompositeNode har som barn vilket 
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innebär att man kan få cykler i trädet och därmed fastna i oändliga loopar när man försöker traversera 

det. För att hindra det behöver man implementera en koll på vilka noder som läggs till som barn i 

CompositeNode. En tredje sak som kan vara värd att titta på om man vill använda flera trådar av 

ramverket är att de set-metoder som finns för egenskaperna hos case inte är trådsäkra. När man ändrar 

ett värde för ett case ändras det först och sedan valideras det. Om ändringen inte går igenom ändras 

värdet tillbaka till vad det var innan. Skulle an annan tråd använda samma case medan det valideras 

finns det en risk att de använder ett case som inte har validerats ännu. En tänkbar lösning vore att 

använda synkroniseringsprimitiver för att låsa case medan man validerar vilket förmodligen inte är helt 

lätt. Det sista kända designproblemet rör agency och assignee relations. Relationstyperna är idag 

hårdkodade i ramverket. Istället borde man ha låtit de olika typerna av relationer implementeras av 

testprogrammet och lagt de generella delarna i ramverket. Med en sådan lösning skulle man ha en klass 

som hanterade relationer för företag med en referens till företaget och en till det relaterade objektet. 

Sedan skulle det vara upp till användaren att subklassa den klassen för att hantera olika sorters 

relationer och relationsspecifik data. Ännu bättre vore givetvis att lösa det med objektkomposition. Då 

skulle man ha ett objekt som hade en relation till ett objekt av klassen som idag heter AgencyRelation 

och det objektet skulle innehålla den extra informationen. Fördelen med den senare lösningen är att 

man lätt kan bygga ihop den typ av relation man behöver men det blir troligen svårare för en ny 

utvecklare att sätta sig in i. 

4.2 Tagna designbeslut och lösta designproblem 

I det här avsnittet presenteras några delar av arbetsgången och de beslut som tagits som kan ses som 

särskilt intressanta. I slutet av varje arbetsdag har några korta rader om dagen skrivits ner. Dessa rader 

tillsammans med handskrivna anteckningar med skisser till lösningar och de veckorapporter som 

lämnats till handledare och examinator har lett fram till den designhistorik som presenteras här.  

4.2.1 Plugintankar förkastade 

Från början fanns en hel del idéer kring plug-in med i arbetet. De första försöken gjordes med plugins 

och det fanns idéer om att bygga upp hela Back Office med hjälp av plugins. I så fall skulle Back Office 

bygga på ett ramverk som tog emot plugins för att sköta funktionaliteten runt till exempel hanteringen 

av case. Dessa idéer var nyttig utbildning men de användes egentligen aldrig i arbetet senare då fokus 

mer blev på att validera data och mindre på att hantera funktionalitet på ett flexibelt sätt. 

4.2.2 Databasfunktionalitet flyttad ur ramverket 

Från början var tanken att alla objekt skulle ha en metod för att spara ner sig själva till databasen. Denna 

metod skulle vara abstrakt och därmed implementerad av användaren men användas av ramverket när 

det ville spara ner någonting till databasen. Senare visade det sig att ramverket inte skulle spara ner 

någonting till databasen utan att användaren ville det och därmed behövde ramverket inte metoden 

varför den övergavs.  

4.2.3 DefaultCase och CaseTemplate 

DefaultCase var länge namnet på den abstrakta klass som definierade funktionaliteten för case. Den 

subklassades av testprogrammen för att definiera sådant som inte hörde hemma i ramverket, till 

exempel properties som inte används av andra objekt. Efter ett tag föddes idén om att erbjuda en 
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standardimplementation av den abstrakta klassen men för att inte testapplikationen skulle påverkas 

definierades en konkret klass med namnet DefaultCase och den gamla DefaultCase bytte namn till 

CaseTemplate. DefaultCase är en subklass till CaseTemplate och erbjuder ingen funktionalitet alls i sig 

själv. I dagsläget fyller den alltså ingen annan funktion än att underlätta för testprogrammen eftersom 

de inte behöver ändra sin subklassning men det är inte orimligt att tänka sig att ramverket i framtiden 

kommer behöva den funktionalitet som en abstrakt klass erbjuder för case och därför är case i grunden 

fortfarande en abstrakt klass. Samma idéer och resonemang gäller för familjer som bytte namn från 

DefaultFamily till FamilyTemplate och erbjuder en abstrakt och konkret klass på samma sätt. 

4.2.4 Enums, IPTypes och SystemDefinitions 

Det finns vissa värden i Intasma som har ett givet antal värden definierade i en tabell i databasen. 

iptyper, nodtyper och företagstyper är några exempel på sådana. I de allra första försöken var de 

tabellerna implementerade som statiska enumerations (enum). Detta förkastades tidigt eftersom de 

definieras vid kompileringen och sedan är låsta vilket gjorde att man var tvungen att manuellt uppdatera 

dessa varje gång ett av dessa fördefinierade värden ändrades vilket förvisso är relativt sällan.  

För att kunna kopiera dessa regler från databasen till ramverket vid körning och på så vis även göra det 

halvautomatiskt definierades värdena i en dictionary. Namnet, till exempel ”Patent” för iptyper, blev 

nyckel i dictionaryn och databas ID:t som är en siffra blev värdet. På så vis kastades uniciteten om från 

databasen till ramverket. I databasen är det ID:t som är primärnyckel och databasen ser till att den är 

unik medan det i ramverket är namnet som är nyckeln och ramverket ser därför till att det är unikt. 

Anledningen till detta är att man när man tilldelar till exempel ett case en iptyp vill man inte kolla 

igenom alla värden i en dictionary tills man hittar det värde man söker eller tills man tittat igenom alla 

värden utan istället vill man bara göra en slagning på nyckeln och se om det finns något värde definierat. 

Eftersom de här tabellerna är likadana för alla kunder definierades de i ramverket globalt för alla kunder 

genom att de implementerades som singletons (se avsnitt 3.4.1). 

När ramverket vidareutvecklades tillkom det fler och fler dictionaries och alla skulle vara singletons. För 

att inte få en klassexplosion av singletons skapades klassen SystemDefinitions och dictonary-

funktionaliteten flyttades till en klass som kallas FrameworkDictionary. SystemDefinitions är 

implementerad som en singleton och har flera FrameworkDictionaries deklarerade som lokala variabler i 

sig, en för varje tabell från databasen som används av ramverket istället för en enumeration. På så sätt 

blir SystemDefinitions en facade (se avsnitt 3.4.4) mot alla dictionaries. SystemDefinitions 

vidareutvecklades senare till den instans som känner till alla regler som är globala för alla kunder i 

systemet. 

4.2.5 NodeTree och SecurityLevels 

I Intasma har inte alla användare rätt att se alla noder. Detta är implementerat med hjälp av 

SecurityLevels. En inloggad användare har en mängd SecurityLevels och en nod har också en mängd 

SecurityLevels. De noder som har minst en SecurityLevel gemensam med användaren visas för 

användaren.  
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SecurityLevels är unika för varje kund och är definierade i kundens egen databas. Därför kan ramverket 

inte hantera dem i SystemDefinitions vilket annars hade känts logiskt. Istället definierades klassen 

NodeTree för att hålla reda på all information som var gemensam för ett visst träd. NodeTree har en 

rotnod och en definition av SecurityLevels. Rotnoden används som en referens till det riktiga trädet, 

vilket definieras av composite mönstret (se avsnitt 3.4) och definitionen av SecurityLevels används på 

samma sätt som definitionen av IPTypes i SystemDefinitions. Hade inte behovet av att ha en definition 

av SecurityLevels för varje kund funnits hade förmodligen inte heller NodeTree funnits. 

4.2.6 Beroenden mellan case properties 

Eftersom vissa egenskaper för case begränsar antalet giltiga val för andra egenskaper och man vill tillåta 

att de sätts oberoende av varandra blev det en utmaning att validera dem. Från början fanns det tankar 

på komplexa beroendegrafer som skulle vara definierade i SystemDefnitions men de förkastades ganska 

snart till förmån för den simplare metod som idag används. Lösningen blev att i SystemDefinitions 

definiera en tabell med alla giltiga kombinationer av de fyra properties som ramverket hanterar och som 

begränsar varandra. Varje gång ett property ändras körs funktionen ValidateProperties som är 

definierad i CaseTemplate. Den gör en SELECT-satsVI mot tabellen i SystemDefinitions med värdena för 

de fyra egenskaperna som är beroende av varandra som villkor i WHERE-delen av SELECT-satsen. De 

egenskaper som inte är satta ännu tas inte med i SELECT-satsen. Returnerar inte SELECT-satsen någon 

rad alls går inte ändringen igenom. Lösningen är enkel men litar mer på rå styrka än en sofistikerad 

beroendearkitektur. 

4.2.7 Relationen Family – Case 

Case hör till en familj och en familj kan ha flera case. För att representera den här relationen i ramverket 

används noderna. Noderna är implementerade efter composite mönstret och bygger upp en 

trädstruktur. Både familjer och case har en nod och de noderna ingår i trädstrukturen. En nod med ett 

case ska alltid ha en nod med en familj som förälder om den har en förälder.  

Innan noderna fanns hade alla case en referens direkt till sin familj men familjerna hade ingen koll på 

sina case. Ett av problemen var att slippa ha relationen definierad på två ställen, i caset och i familjen. 

Composite mönstret löser just det problemet. 

För att detta ska fungera som det är tänkt hela tiden måste case som hör till en familj och tvärt om ha 

noderna definierade. När man tilldelar ett case en familj är det man egentligen gör att skapa relationen 

mellan de två noderna och om det fanns en relation till en annan familj innan tas den nodrelationen 

bort. Användaren av ramverket ser aldrig det här utan behöver bara veta att familjen måste ha en nod 

för att kunna ta emot case. 

                                                           
VI En typisk SELECT-sats ser ut som följer: SELECT [kolumn1], [kolumn2] FROM [tabell] WHERE [kolumn1] = [värde]. 
Satsen hämtar alla rader i tabellen [tabell] där [kolumn1] har värdet [värde] och returnerar en tabell med de 
utvalda raderna och kolumnerna vilket är kolumn 1 och 2 samt rader där [kolumn1] har värdet [värde] i det här 
fallet. 
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4.2.8 Design av CaseRelationHandler 

Case i Intasma kan ha relationer mellan varandra. Till exempel kan de begära prioritet från varandra och 

då har de en prioritetsrelation där ett case, barnet, begär prioritet från ett annat, föräldern. 

Att implementera detta i case-klassen övervägdes endast en kort stund innan det förkastades till fördel 

för noderna eftersom det är de som definierar de andra relationerna för casen. Dock var man i så fall 

tvungen att bestämma sig för var relationen skulle vara definierad, hos föräldern eller barnet, eller låta 

den vara definierad på två ställen. Det första alternativet gör det svårt att hitta barn eller 

föräldrarelationer och det andra gör att man måste hålla två relationer konsistenta, inget av dem är bra. 

Istället föddes idén om att låta ett separat objekt representera relationen. Objektet skulle ha en pekare 

till föräldern och barnet samt en typ av relation som fanns definierad i SystemDefinitions. På så sätt 

slapp man definiera relationen på två ställen och frågan blev istället var detta objekt skulle definieras. 

Detta är ett typexempel på objektkomposition (se avsnitt 3.1). Det behöver ligga i någon överliggande 

struktur som båda casen kände till för vara lättåtkomligt för båda casen i relationen. Den första tanken 

gick till casets familj. Denna tanke föddes under premissen att case bara kunde ha relationer till andra 

case inom samma familj. När den premissen visade sig vara falsk avskrevs familjen som tänkbart ställe 

att lagra relationer på och istället övervägdes NodeTree. Detta avskrevs så småningom också eftersom 

det skulle kräva att case hade noder och att noderna hade ett träd för att man skulle kunna skapa 

relationer mellan två case. I stället uppfanns klassen CaseRelationHandler. 

CaseRelationHandler är inspirerad av mediator och observer mönstret. Den har en samling 

caserelationer och casen behöver bara hålla koll på sin CaseRelationHandler istället för alla sina 

relationer. CaseRelationHandler har två abstrakta metoder som används för att validera relationer. 

Anledningen till att de är abstrakta är att samma råstyrke-lösning som används för att validera 

kombinationer av egenskaper hos case (se avsnitt 4.2.6) var tänkt att användas här men eftersom det 

finns nästan en halv miljon kombinationer av egenskaper för case i relationer körs SELECT-satsen direkt 

mot databasen istället för att lagra den tabellen i SystemDefnitions. Genom att göra metoden abstrakt 

behöver inte ramverket känna till någonting om databasen men kan ändå köras av ramverket när en 

relation skall skapas. Dessutom använder CaseTemplate sig av valideringsmetoden hos 

CaseRelationHandler när den kör ValidateProperties eftersom vissa kombinationer av properties 

begränsas av relationer. 

4.2.9 Design av CompanyRelationHandler 

När ramverket inför den andra iterationen (se avsnitt 5.1) skulle inkludera företag och relationer mellan 

företag och case samt företag och familjer användes självklart CaseRelationHandlern som förebild och 

CompanyRelationHandlern skapades. Dock finns det några viktiga skillnader.  

I Intasma finns det flera olika sorters företag där de som var intressanta var agencies och assignees. Till 

att börja med definierades en dictionary i SystemDefinitions för att definiera alla sorters CompanyTypes. 

Idag kan varje företag i Intasma bara ha en typ, det vill säga bara fylla en funktion. De tillfrågade 

patentexperterna vidhöll att det var ytterst osannolikt att ett företag skulle fylla flera funktioner men 

trotts detta ansågs det intressant att skapa en lösning som inte hade denna begränsning. Genom att låta 
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företag ha CompanyConnectionPoints med en CompanyType kunde ett företag ha flera roller. Dessa 

CompanyConnectionPoints är den ena sidan av en företagsrelation, frågan blev sen att definiera den 

andra. 

Det objekt som en CompanyConnectionPoint skulle ha en relation till visade sig inte lika lätt att 

definiera. Funderingar fanns på att skapa ett interface som CaseTemplate och FamilyTemplate skulle 

implementera och sen skapa relationer till ett sådant interface. Tanken var också att detta interface 

skulle ha en relation till en viss CompanyRelationHandler. Anledningen till att det inte blev så är att 

interface är svåra att versionshantera. Vill man ändra i ett interface påverkas alla klasser som 

implementerar det interfacet och man har ingen möjlighet att erbjuda en standardimplementation. 

Istället lät man CompanyConnectionPoints ha en relation till ett objekt av typen object, basklassen som 

alla objekt i .Net ärver ifrån. Nackdelen med det blir att man måste kontrollera att objektet har rätt typ 

innan man skapar en relation till det vilket kräver en hel del typkonvertering. Ett alternativ kunde ha 

varit att antingen skapa ett tomt interface och på så vis inte kräva något av den som implementerar det 

eller att skapa ett interface med tillåtna CompanyTypes för att på så vis lösa problemet med vilka objekt 

som får ha relationer till företag. Idag löser man det i en abstrakt valideringsfunktion istället, det vill säga 

ramverket tar inte alls hand om det utan lägger hela det ansvaret på användaren. 

För att spara relationerna användes ett separat objekt på ungefär samma sätt som vid relationer mellan 

case. Dock fanns det här olika attribut för olika typer av relationer. Assignee-relationer är de enklaste 

och de har bara ett case och en CompanyConnectionPoint. Agency-relationer är mer komplicerade och 

har bland annat en primary-flagga som anger om relationen är primär eller sekundär. Här begicks ett 

designmisstag. Istället för att skapa en standardrelation och låta ramverket jobba med den och sedan 

subklassa den relationen i testprogrammen skapades två olika klasser för att hålla koll på de två 

sorternas relationer, AgencyRelation med en del specialfält och AssigneeRelation med bara de två 

grundläggande fälten. Detta gör att det finns två uppsättningar av alla metoder i 

CompanyRelationHandler, en för AgencyRelations och en för AssigneeRelations, och om man vill lägga 

till ännu en typ av relation så småningom måste nya metoder definieras i CompanyRelationHandler för 

varje typ man vill lägga till, trotts att de gör samma sak. 

En av de viktigaste skillnaderna mot CaseRelationHandler är nog att de relaterade objekten, case och 

familjer i det här fallet, inte känner till sin CompanyRelationHandler. Detta gör till exempel att man inte 

kan ställa några krav på att de relaterade objekten ska meddela när de ändras vilket casen gör till sin 

CaseRelationHandler. Därmed är i stort sett de enda regler man kan applicera på de relaterade objekten 

regler kring vilken typ de har. Till exempel tillåts inte AssigneeRelations för familjer. Detta är också den 

enda sorts regler som finns runt företag idag. Eftersom man under den andra iterationen (se avsnitt 5.1) 

ville störa klasserna från den första iterationen så lite som möjligt lades inte en referens till 

CompanyRelationHandler till hos case och familjerna. 
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5 Utvärdering av lösningen 
För att utvärdera lösningen gjordes ett antal test genom att dela upp arbetet i två iterationer. På så sätt 

kunde en analys av övergången mellan iterationerna och iterationernas påverkan på varandra göras. 

Dessutom användes ett verktyg som heter NDepend för att analysera koden. NDepend gav siffror på hur 

väl implementerad lösningen är och pekade ut några saker som bör uppmärksammas. Till sist gjordes en 

utvärdering av de fyra kriterier som nämns i problemformuleringen. Alla utvärderingar har visat på att 

ramverket är väl designat och uppfyller de krav som ställts på det. 

5.1 Iterationstesterna  

Arbetet med ramverket delades upp i två iterationer. I den första iterationen gavs en mängd krav på vad 

ramverket skulle klara av och på vad testprogrammet skulle göra. När den iterationen var färdig slogs en 

mängd nya krav fast till en andra iteration. Under arbetet med de nya kraven var målet att befintliga 

element i ramverket inte skulle behöva ändras och att de gamla testprogrammen skulle gå att köra med 

den vidareutvecklade versionen av ramverket. Dessutom skulle givetvis befintliga delar av ramverket 

återanvändas i största möjliga mån. 

Genom att utvidga kraven efter en första iteration får man en fingervisning om hur lätt eller svårt det är 

att bygga vidare på den befintliga koden för ramverket. Skulle det här visa sig att det är väldigt svårt att 

föra in de nya kraven får man reda på att ramverket förmodligen kommer bli väldigt svårt att underhålla 

under en längre tid och därmed även oanvändbart. Skulle det å andra sidan visa sig att det går väldigt 

lätt att implementera de nya kraven har man långt ifrån bevisat motsatsen. Det enda man får reda på i 

det fallet är att det för de här kraven var lätt att utvidga ramverket vilket kan bero på att ramverket är 

mottagligt för förändringar men det kan lika gärna bero på att de nya kraven inte påverkar någonting i 

det befintliga ramverket.  

När man testar testprogrammen från iteration ett med ramverket från iteration två får man en 

fingervisning om hur bra man kan bygga vidare på ramverket utan att det påverkar befintliga 

implementationer. Skulle det här visa sig att det går att köra de gamla testprogrammen utan problem 

visar det att den här vidareimplementationen av ramverket inte påverkade just de här testprogrammen 

vilket kan bero på att de nya kraven inte påverkade någonting i det befintliga ramverket eller att 

ramverket faktiskt är lätt att underhålla och att de program som använder sig av det kommer att 

fortsätta fungera även när ramverket vidareutvecklas. Det här är givetvis av yttersta vikt eftersom man 

inte kan gå tillbaka och ändra i allting man gjort tidigare så fort man vill lägga till ny eller ändra befintlig 

funktionalitet. 

Det som skulle kunna visa att iterationstesterna inte gick som de skulle är till exempel om klasserna i 

ramverket efter iteration två har valideringsmetoder som av någon anledning inte går att köra eller 

validerar annorlunda än valideringsmetoderna från iteration ett när testprogrammen från iteration ett 

körs. Det skulle till exempel kunna uppstå om man inför en ny variabel i en klass som måste vara 

definierad när man validerar objekt av den klassen. De gamla testprogrammen skulle inte göra något 

med den nya variabeln, eftersom den inte fanns när de skrevs, och då skulle felet uppstå. Samma typ av 

fel skulle uppstå om man definierar nya fält i ramverket under iteration två och sedan ställer krav på de 
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fälten i metoder som används av testprogrammen från iteration ett. Det blir som med valideringen fast 

med andra metoder än valideringsmetoderna. Ett annat scenario som skulle kunna ställa till det mellan 

iterationerna är om man byter namn på någonting i ramverket så att man får kompileringsfel när man i 

kompilerar testprogrammen från iteration ett med ramverket från iteration två. 

Arbetet resulterade i tre testprogram. Ett för import av noder och familjer kallat trädimport, ett för 

import av case kallat caseimport och ett för att batchuppdatera case kallat batchuppdatering. Till 

iteration två utökades trädimport och caseimport med funktionalitet för att importera företag och 

relationer till företag. Batchuppdateringen hör helt och hållet till iteration två vilket gör att den tydligt 

kommer visa om koden från första iterationen går att återanvända eller ej. 

5.1.1 Iterationerna 

Kraven för de två iterationerna har tagits fram från intervjuerna och i samråd med Charly Nijm. Kraven 

till den andra iterationen är framtagna med tanke på att testerna skall ge ett så värdefullt resultat som 

möjligt. Därför är till exempel case ett nyckelobjekt och import från Excel en nyckelfuntionalitet i både 

iteration ett och två. Dessutom kommer de regler som satts upp för att klara av kraven i första 

iterationen användas i den andra iterationen i och med att man använder samma implementation av till 

exempel case och noder. På så sätt ser man till att iterationerna har en naturlig koppling till varandra. 

Detta är viktigt för testresultaten. Nedan är en lista på de krav som sattes för de båda iterationerna. 

Iteration 1 

• Testprogrammet ska kunna importera case från Excel med tillräckligt mycket data för att spara 

casen från Excelfilen som giltiga case i Intasma med avseende på den logik som finns i Intasma 

idag. Ramverket skall användas för att importera data från Excel och för att kontrollera att casen 

är giltiga med avseende på reglerna som finns i Intasma. 

• Testprogrammet ska kunna generera Intasmas portfolioträd från en Excelfil med case-data. Med 

portfolioträdet avses mapparna som familjerna ligger i från översta nivån ner till och med 

familjerna samt casen i familjerna och relationerna mellan case. Ramverket ska användas för att 

se till att befintliga regler för case och familjer följs för att förhindra att träd som inte fungerar i 

Intasma skall kunna genereras. 

Iteration 2 

• Testprogrammet ska kunna importera data för företag av typen agencies och assignees i 

Intasma och även kunna skapa dem. Ramverket skall användas för att validera företag innan de 

sparas till databasen. 

• Testprogrammet ska kunna skapa relationer mellan företag av typerna agency och assignee och 

case och familjer där det är relevant i Intasma. Relationerna skall finnas definierade i Excel. 

Ramverket skall användas för att importera informationen samt för att validera relationerna. 

• Testprogrammet ska ändra status och typ för en utvald mängd case samt kunna lägga till 

relationer till företag av typerna agency och assignee till dessa. Ramverket skall användas för att 

validera casen och relationerna. 
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5.1.2 Resultaten av iterationstesterna 

Båda testen gav positivt resultat. Det vill säga det var inga problem att köra testprogrammen från 

iteration ett med ramverket från iteration två och de befintliga delarna av ramverket gick utmärkt att 

använda till den nya testapplikationen. För att kunna dra några slutsatser om det hela måste vi titta 

närmare på kraven. I både iteration ett och två används funktionaliteten för att importera data från 

Excel. Denna funktionaliteten behövde inte modifieras alls mellan iterationerna och därmed är det svårt 

att dra några slutsatser om den. För familjerna tillkom relationerna till agencies mellan iterationerna. 

Där behövde inte några ändringar av den befintliga koden göras för att möta de nya kraven eller för att 

kunna köra testprogrammen från iteration ett vilket visar på att familjeklassen i det här fallet fungerade 

som det var tänkt med tanke på underhållbarhet och återanvändbarhet. Casen var nog den viktigaste 

gemensamma punkten mellan iterationerna. För dem tillkom relationer till agencies och assignees och 

den befintliga funktionaliteten från första iterationen användes flitigt även i den andra iterationen. Det 

visar på att casen var väl implementerade för att tillåta ny funktionalitet och den befintliga 

funktionaliteten var väl implementerad för att klara av att användas i andra sammanhang. En annan sak 

man inte ska glömma i sammanhanget är att de regler som skapades under första iterationen för att 

validera till exempel case även användes under andra iterationen för att validera casen i det nya 

testprogrammet. Dessutom fungerade hela designen med avseende på objektens samverkan under 

andra iterationen bra, vilket även det tyder på att delar av systemet gick bra att återanvända. 

Systemet har efter iteration två tillförts fem nya klasser och har därför totalt 19 klasser. Av de 14 

klasserna från iteration ett återanvänds 12. Dock återanvänds inte alla metoder i dessa klasser och det 

har givetvis tillkommit nya metoder i klasserna men det ger ändå en god uppskattning om huruvida 

ramverket är återanvändbart eller inte. 

 

Figur 15 – Stapeldiagram över tidsåtgång och antal logiska kodrader för de två iterationerna 

Givetvis gick det åt mer tid till att designa, implementera och testa under iteration ett än två eftersom 

allt var nytt i iteration ett medan man kunde återanvända mycket kunskap i iteration två. I Figur 15 kan 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Timmar Kodrader 
(ramverk)

Kodrader 
(testprogram)

Kodrader 
(totalt)

Iteration ett

Iteration två



Linköpings universitet 
Institutionen för datavetenskap 

 

40 
  

man även se att det tillkom fler kodrader under iteration två än under iteration ett i förhållande till hur 

mycket tid som lades ner. Dock tillkom det inte lika mycket i ramverket som i testprogrammen relativt 

sett. Tiderna för iterationerna är framtagna från ett dokument som skrivits som en sorts tidsrapport där 

varje aktivitet som gjorts loggats med ett namn, en start- och en sluttid och är inte ett exakt värde. I 

tidsåtgången för iteration ett finns en hel del systemdesign och tid för problemlösning som inte 

genererade några kodrader i sig. Den typen av aktiviteter var färre och gick snabbare under iteration två 

eftersom mycket kunskap redan var inhämtad och en stor del av erfarenheterna från iteration ett kunde 

återanvändas. Med kodrader menas logiska kodrader. Begreppet förklaras närmare i avsnitt 5.2.1. 

 

Figur 16 – Stapeldiagram över antal logiska kodrader per timme 

För att få en bild av om ramverket hjälpte till vid utveckling av ny funktionalitet togs statistik på antalet 

kodrader som producerats per timme fram. Statistiken presenteras i Figur 16. Antalet kodrader togs 

fram med hjälp av NDepend (se avsnitt 5.2) och även här avses logiska kodrader. Antalet timmar 

kommer från Figur 15 och tyvärr finns ingen statistik på hur många timmar som lagts på 

testprogrammen och hur många som lagts på ramverket utan alla timmar är hopslagna. Från statistiken 

kan man utläsa att det producerades fler kodrader per timme under den andra iterationen än under den 

första. Detta kan givetvis grunda sig i att utvecklaren hade ökat sin kompetens under iteration ett och 

att det därför gick fortare under iteration två. Vad som då är intressant att påpeka är att det blev en 

högre relativ ökning för testprogrammen än för ramverket. Detta beror troligen på att stora delar av 

ramverket kunde återanvändas för att skriva kod i testprogrammen och då lades en större del av tiden 

där under iteration två. Det finns en till sak som är viktig att komma ihåg här och det är att det är 

skillnad på kodrader och kodrader. Det går till exempel väldigt fort att skriva kod för att anropa en 

databasprocedur med massor av parametrar om man har gjort något liknande förut medan det kan vara 

väldigt svårt, och där med också ta lång tid, att fundera ut och skriva ner hur man skall lösa ett nytt 

designproblem. I det första fallet får man fler rader kod per timme även om det andra fallet kanske ger 

en högre grad av nytta genom at man återanvänder de kodraderna. 
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5.2 Analys med NDepend 

NDepend är ett verktyg för att förenkla hanteringen av en komplex .Net kodbas. Det analyserar 

kodstrukturer och göra effektiva utvärderingar av kod. Genom det enkla användargränssnittet kan man 

lätt hitta vilka delar av koden som inte uppfyller vissa krav. I NDepend finns det ett antal fördefinierade 

krav som programmet kör från början och dessutom finns det länkar man kan följa för att få en 

förklaring till mätningen och vilka värden som är godtagbara. NDepend används av företag som 

Microsoft, BOSCH, Dell, Europol, McAfee, SIEMENS och Sony Ericsson.7 

Av de krav som NDepend har från början kommer de som ramverket eller testprogrammen fick 

varningar på att presenteras här. Dessutom följer en kort diskussion om varför resultatet blev som det 

blev. Viktigt att känna till är att under utvecklingen har fokus legat på att skriva bra kod för ramverket 

och testprogrammen har alltid kommit i andra hand. Anledningen till detta är att ramverket är tänkt att 

återanvändas flera gånger medan testprogrammens enda syfte är att testa ramverket. Därför ses inte en 

brist i ett testprogram som lika allvarlig som en brist i ramverket. För att få en bild av hur stor del av 

metoderna som det utfärdas varningar för kan nämnas att det i ramverket finns drygt 250 metoder och i 

testprogrammen uppskattningsvis finns ungefär 40 metoder.7 

5.2.1 För stora metoder 

NDepend mäter storleken på metoder med hjälp av flera variabler. En av dem är logiska kodrader. För 

metoder där antalet logiska kodrader är över 30 utfärdas en varning. När antalet logiska kodrader räknas 

ut tas inte rader med bara ”{”, ”}” eller metoddeklarationer med. Detta resulterar i att till exempel 

deklarationer av interface inte har några logiska kodrader. NDepend föreslår att metoder med fler än 30 

logiska kodrader ska delas upp i mindre metoder.7  

Komplexiteten hos metoder mäts av NDepend som antalet beslut som kan fattas i en metod. Det som 

mäts kallas cyklomatisk komplexitet (eng. cyclomatic complexity) och är antalet förekomster av if, while, 

for, foreach, case, default, continue, goto, &&, ||, catch, ?: och ??. Uttryck som else, do, switch, try, 

using, throw, finally, return, skapande av objekt, metodanrop och åtkomst av fält räknas inte. NDepend 

föreslår att metoder med en cyklomatisk komplexitet över 30 bör delas upp i mindre metoder och 

metoder med en cyklomatisk komplexitet mellan 15 och 30 kommer bli svåra att sätta sig in i. Dessutom 

mäter NDepend motsvarande värden för .Nets intermediate language (IL). Det sista värdet som 

studerats för metodstorleken är antalet lokala variabler som deklareras i metoden. NDepend 

rekommenderar att det ska vara under 8 och absolut inte högre än 15.7 

I Tabell 1 presenteras de metoder som överskred något av de ovan nämnda värdena och vilka värden de 

hade. Siffran som står inom parantes vid värdets namn är det övre gränsvärde som NDepend 

rekommenderar. Alla metoderna som presenteras i tabellen är från testprogrammen och ingen är från 

ramverket. 
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ImportCompanies Tst/Caseimport 259 1689 47 87 103

Import Tst/Caseimport 227 1319 40 53 61

loadRelatedCases Tst/Caseimport 54 374 16 16 22

PageLoad Tst/Caseimport 50 407 11 18 8

getCaseFromDB Tst/Caseimport 43 227 7 11 11

printCases Tst/Caseimport 26 379 5 10 13

Import Tst/Trädimport 204 1235 31 52 71

ImportCompanies Tst/Trädimport 204 1272 32 61 82

UpdateCases Tst/Batchuppdatering 189 1118 49 74 71

PageLoad Tst/Batchuppdatering 55 283 6 8 4

loadRelatedCases Tst/Batchuppdatering 53 367 16 16 21

getCaseFromDB Tst/Batchuppdatering 48 253 9 15 14  

Tabell 1 – Metoder som fick varningar för sin storlek av NDepend 

I testprogrammen finns det fem knappar som varje har en metod kopplad till sig som körs när man 

trycker på knappen. De heter ImportCompanies (två stycken), Import (två stycken) och UpdateCases och 

finns med i Tabell 1. Alla dessa fem metoder är för stora enligt NDepend, de har mellan 189 och 259 

logiska kodrader. Detta är givetvis alldeles för mycket och de är svåra att sätta sig in i. Anledningen till 

att de är stora är att de hanterar import från excel, import från databasen, validering av det som 

importeras och till sist att spara ner det importerade till databasen igen i samma metod utan att dela 

upp arbetet i tillräckligt många hjälpmetoder. Dessa fem metoder har också för hög cyklomatisk 

komplexitet. Det får de på grund av att de är stora. Till sist hanteras många lokala variabler i dessa fem 

metoder. Största anledningen till det är att det i metoderna görs databasanrop till SQL-procedurer där 

varje parameter deklareras som en lokal variabel. Givetvis borde dessa metoder delas upp i mindre 

metoder för att öka läsbarheten. Anledningen till att det inte gjorts är att endast funktionalitet som 

används på flera ställen har flyttats ut till separata metoder. Metoderna är dock uppdelade i olika 

regioner för att öka läsbarheten. 

Förutom de fem stora metoderna finns det sju andra metoder som fick varningar i NDepend. En av dem 

är printCases som är en metod som används för att skriva ut felsökningsinformation om de importerade 

casen i en Label. I metoden är det mycket konkatenering av strängar och en hel del villkorssatser för att 

välja vad som ska skrivas ut för olika case. Metoden fick endast underkänt på IL instruktioner och anses 

inte tillräckligt viktig för att kommenteras ytterligare.  
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För både batchuppdatering och caseimport finns PageLoad med på listan. En metod som körs varje gång 

sidan laddas. PageLoad får varningar av NDepend för antalet logiska kodrader och för antalet IL 

instruktioner. Anledningen till att PageLoad för caseimporten är stor är att den kollar om definitionerna i 

SystemDefinitions är initierade och initierar dem om de inte är det. Den funktionaliteten ligger idag i 

förstasidan som laddas när man loggar in i Intasma istället men finns kvar i caseimporten som en 

säkerhet under testningen. PageLoad för batchuppdateringen är stor på grund av att den laddar data 

från SystemDefinitions och populerar de webbkontroller som används för att välja värden till de case 

som ska batchuppdateras. Denna funktionalitet är inte svår att sätta sig in i även om den är stor 

eftersom det finns flera kodrader som är analoga med varandra. 

Metoden loadRelatedCases finns definierad både i caseimporten och i batchuppdateringen. Den 

används för att importera de case som det case som anges som inparameter har relationer till samt för 

att skapa de relationerna i ramverket. Att importera alla relaterade case är relativt komplext och därför 

tar det många rader kod. Metoden är förmodligen svår att dela upp i mindre delar. Dessutom har den 

ett högt värde för antalet variabler vilket till viss del beror på att den anropar databasen vilket kräver 

flera lokala variabler som parametrar. 

Till sist finns metoden getCaseFromDB som även den är för stor med avseende på logiska kodrader och 

IL instruktioner enligt NDepend. Metoden finns som en privat metod i caseimporten och 

batchuppdateringen och används för att hämta information gällande ett case från databasen och spara 

det i en lokal variabel för programmet. Metoden är svår att göra kortare men mycket av koden går ut på 

att tilldela ramverksobjektet värden från databasen samt att kommunicera med databasen och borde 

därför inte vara svår att förstå för en person som är van vid ramverket och databasanrop även om den 

är stor. 

5.2.2 Prestandavarningar 

Genom att titta på storleken hos instanser och hur mycket typkonverteringar (eng. boxing) som koden 

gör försöker NDepend varna för kod som kan sänka prestandan hos programmet. Storleken hos 

instanserna mäts genom att man summerar storleken för dess fält samt storleken för dess basklass. Fält 

av referenstyp som till exempel andra klasser är alltid fyra byte stora medan fält av värdetyper som till 

exempel struct, int och double har varierande storlek. NDepend säger att typer med en instansstorlek 

över 64 kan sänka prestandan om det skapas många objekt av den typen men det är inte definitivt 

eftersom det finns flera tillfällen då man måste ha större instanser. Som exempel nämns en klass i .Net-

ramverket som är 2064 byte stor vid instansiering. När det gäller typkonverteringar tycker NDepend att 

det inte skall vara vanligt förekommande tack vare att .Net 2.0 har stöd för generics. Tyvärr är ramverket 

och testprogrammen utvecklade i .Net 1.1 efter krav från Ipendo Systems varför en del typkonverering 

förekommer. Mer om det nedan.7 

Alla fem undantagsklasser (eng. exception classes) som finns definierade i ramverket är mellan 72 och 76 

byte stora som instanser. Dessa är minimalt implementerade och har antingen inga fält, de tre klasserna 

med storlek 72, eller ett fält för att lagra ett parameternamn som en sträng, de två klasserna med 

storlek 76. I detta fall är det inte möjligt att minska storleken hos klasserna och storleken kommer till 

stor del från basklassen SystemException. 
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I ramverket används typkonvertering i stort sett varje gång SystemDefinitions används. Anledningen till 

detta är att SystemDefinitions har en mängd FrameworkDictionaries som lagrar en nyckel och ett värde 

där både nyckeln och värdet är av typen object. När till exempel en sträng med ett namn och ett heltal 

med ett ID ska lagras i en FrameworkDictionary måste de typkonverteras till object och när de sedan ska 

hämtas måste de bli typkonverterade igen. I .Net 2.0 löser man enkelt detta med generics men det finns 

tyvärr inte stöd för generics i 1.1 vilket har använts för att utveckla ramverket. Därför är det svårt att 

komma undan typkonverteringen med hjälp av generics som NDepend föreslår. 

5.2.3 Designvarningar 

NDepend försöker hjälpa till med design av kod genom att analysera bland annat vilka klasser som borde 

vara sealed, det vill säga inte ska gå att subklassa. NDepend tycker att alla klasser som inte har någon 

subklass skall vara sealed. Det är givetvis en bra tanke förutsatt att det system som analyseras är det 

enda systemet som koden ska användas i. I fallet med ramverket är förhoppningsvis inte de tre 

testprogrammen det sista som kommer implementeras och några av dessa klasser kanske kommer att 

subklassas i framtida implementationer för att till exempel modifiera delar av koden. Av de klasser som 

NDepend föreslår är det bara ExcelImporter som sköter kommunikationen med Excel som eventuellt 

inte behöver kunna subklassas av de klasser som NDepend föreslår. Klassen SystemDefinitions är en 

klass som är sealed i ramverket.7 

Genom att föreslå metoder och fält som kan deklareras som privata, interna och eller skyddade försöker 

NDepend hjälpa till att uppnå vad det kallar för optimal inkapsling. Resultatet här blir inte riktigt 

användbart av samma anledning som nämndes ovan för klasser som NDepend föreslår kan vara sealed. 

Eftersom NDepend inte kan ta hänsyn till framtida implementationer som använder sig av ramverket blir 

de här varningarna i stort sett irrelevanta. 

5.2.4 Abstraktionsnivå och stabilitet 

Genom att mäta bindningar mellan typer uppskattar NDepend ett värde på hur svårt det är att modifiera 

en kodbas. En kodbas anses stabil om dess typer används av andra kodbaser. Med stabil avser NDepend 

en kodbas som kräver mycket arbete för att modifiera. En kodbas som innehåller flera abstrakta typer 

och få konkreta anses ha en hög abstraktionsnivå. NDepend anser att en kodbas med låg 

abstraktionsnivå och hög stabilitet är svår att modifiera (zone of pain) och en kodbas med hög 

abstraktionsnivå och låg stabilitet är oanvändbar (zone of uselessness). 

NDepend har sex olika värden som den använder för att mäta abstraktion och stabilitet för en kodbas. 

Bland annat mäts ingående och utgående bindningar genom att titta på hur många typer utanför den 

analyserade kodbasen som är beroende på typer inuti kodbasen (ingående) och tvärt om. Dessutom 

mäts det genomsnittliga antalet interna relationer per typ och kallas intern relationsnivå. Eftersom 

klasser inuti en kodbas bör ha starka band till varandra bör den interna relationsnivån vara hög. 

NDepend rekommenderar att det här värdet ska ligga mellan 1,5 och 4,0. Ett högre värde kan tyda på 

onödiga bindningar.7  

Instabiliteten mäts sedan som andelen utgående bindningar i förhållande till antalet totala bindningar 

och visar hur svårt det är att införa ändringar. Ett värde nära ett tyder på att det är lätt att modifiera och 
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ett värde nära noll tyder på att det är svårt att modifiera, med avseende på externa beroenden. 

Abstraktionsnivån mäts som antalet interna abstrakta typer (abstrakta klasser och interface) i 

förhållande till det totala antalet typer och vis

Balansen mellan abstraktion och stabilitet mäts sedan genom kodbasens avstånd från linjen abstraktion 

+ instabilitet = 1. Denna linje kallas för medellinjen och kodbaser som ligger på linjen är, enligt teo

perfekt balanserade mellan abstraktion och stabilitet. I 

linje.7  

Figur 17 – Förhållandet abstraktion och instabilitet för ramverket (F
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ett värde nära noll tyder på att det är svårt att modifiera, med avseende på externa beroenden. 

Abstraktionsnivån mäts som antalet interna abstrakta typer (abstrakta klasser och interface) i 

förhållande till det totala antalet typer och visar hur många abstrakta typer som finns i kodbasen. 

Balansen mellan abstraktion och stabilitet mäts sedan genom kodbasens avstånd från linjen abstraktion 

+ instabilitet = 1. Denna linje kallas för medellinjen och kodbaser som ligger på linjen är, enligt teo

perfekt balanserade mellan abstraktion och stabilitet. I Figur 17 är medellinjen utritad som en 

Förhållandet abstraktion och instabilitet för ramverket (Framework) och Intasma (ipendo) 

ett värde nära noll tyder på att det är svårt att modifiera, med avseende på externa beroenden. 

Abstraktionsnivån mäts som antalet interna abstrakta typer (abstrakta klasser och interface) i 

ar hur många abstrakta typer som finns i kodbasen. 

Balansen mellan abstraktion och stabilitet mäts sedan genom kodbasens avstånd från linjen abstraktion 

+ instabilitet = 1. Denna linje kallas för medellinjen och kodbaser som ligger på linjen är, enligt teorin, 

utritad som en streckad 
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Figur 17 visar resultatet av abstraktions och stabilitetsmätningarna som gjorts för ramverket 

(Framework i figuren). För att kunna se stabiliteten hos ramverket har testprogrammen tagits med i 

analysen genom kodbasen ipendo. Värdena för ramverket finns i Tabell 2. Där kan man se att ramverket 

bör vara lätt att förändra på grund av en relativt hög instabilitet och en viss abstraktion. Hade fler 

klasser i ramverket varit abstrakta hade abstraktionsnivån ökat vilket kan tyckas relevant för ett 

ramverk. Visar det sig senare att man vill göra om några klasser till abstrakta kan det visa sig 

problematiskt eftersom de implementationer som använder klasserna idag då måste anpassa sig. Tittar 

man på den interna relationsnivån så ligger den högt för ramverket. NDepend rekommenderar att den 

ska ligga högt men inte över 4,0. Ramverket ligger på 3,2. Det tyder på att klasserna i ramverket 

använder sig av varandra, vilket också varit tanken under arbetet med systemet. Ramverkets stabilitet, 

eller instabilitet, är ett mått på hur mycket testprogrammen använder sig av ramverket. I det här fallet 

använder de sig av ramverket i en lagom utsträckning eftersom ramverket ligger bra till i förhållande till 

medellinjen. 
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Ramverket 9 46 3,2 0,84 0,2 0,04  

Tabell 2 – Abstraktions- och stabilitetsmätvärden för ramverket 

5.3 De fyra kriterierna 

I problemformuleringen (avsnitt 1.3) nämns fyra kriterier som ramverket skall utvärderas mot. Dessa är 

att det skall vara lätt att återanvända kod, lätt att byta ut delar av systemet, lätt att utvidga det 

befintliga systemet och lätt att underhålla själva ramverket. 

För att visa att det var lätt att utvidga det befintliga systemet gjordes de två iterationerna där den andra 

iterationen utvidgade systemet från den första iterationen. Detta finns beskrivet i avsnitt 5.1 och 

resultatet visar att det gick att utvidga systemet utan komplikationer. Där beskrivs också att den relativa 

produktivitetsökningen gällande antalet kodrader per timme var högre under iteration två än iteration 

ett. Dessutom var den högre för testprogrammen än för ramverket vilket tyder på att ramverket 

återanvändes. På samma sätt visades att det var lätt att underhålla själva ramverket eftersom iteration 

två även ställde nya krav på ramverket och tvingade det att utvecklas. Analysen med NDepend i avsnitt 

5.2 tyder på samma sak. 

När det gäller att det ska vara lätt att återanvända kod så visas det av testprogrammet batchupdatering 

från iteration två. Det programmet använder sig av samma ramverk som togs fram för iteration ett och 

återanvänder därmed ramverket och koden i det. Även här visar resultaten från NDependanalysen 
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samma sak. Dessutom visar resonemanget i avsnitt 5.1.2 att de flesta klasserna i ramverket 

återanvändes och att det gick snabbare att skriva koden till testprogrammen för iteration två än ett 

vilket enligt det resonemanget delvis beror på att ramverket kunde återanvändas. 

För kriteriet att det ska vara lätt att byta ut delar av systemet gjordes inget konkret test. Hade 

iterationstesterna gått annorlunda kanske någon del av systemet hade behövt bytas ut mellan iteration 

ett och två men så blev inte fallet. Men den NDependanalys som gjorts (se avsnitt 5.2) antyder att 

systemet är bra designat för förändring. I Figur 17 visas ramverket och dess bindningar till 

testprogrammen med avseende på stabilitet och abstraktion. Ett högt värde på x-axeln i den figuren 

tyder på att systemet är lätt att ändra på och ett lågt tyder på det motsatta. Ett lågt x-värde kan dock 

kompenseras av ett högt y-värde och detta symboliseras av den streckade medellinjen. Ramverket har 

ett relativt högt x-värde, ca 85 % av max, och dessutom har det ett y-värde som kompenserar ytterligare 

och gör att det ligger bra i förhållande till medellinjen. NDepend mäter också den interna relationsnivån 

vilken var hög men inte för hög för ramverket. NDepends rekommendation är att den skall vara hög. 

Dock betyder detta att klasserna i ramverket har starka band till varandra och därmed påverkas av 

varandra. Dock borde detta inte bli något problem i ett objektorienterat system som ramverket så länge 

man behåller gränssnitten mot klasserna intakta. Vill man däremot ändra något som påverkar 

gränssnitten kommer det krävas ett större arbete. Dock bör de flesta fel vara fel som kompilatorn 

kommer att fånga vilket förenklar felsökningen.  

Vill man till exempel ändra på implementationen av SecurityLevels, valideringar eller relationer bör inte 

det vara särskilt svårt. Regler för relationerna är dynamiskt definierade i SystemDefinitions och därmed 

också gjorda för att ändras. SecurityLevels har inte särskilt många beroenden och om man vill ändra på 

hur trädet ska begränsas för olika användare bör inte den befintliga implementationen av SecurityLevels 

ställa till några problem. De valideringar som finns idag sker med abstrakta metoder eller med regler 

som finns definierade i SystemDefinitions och hanteringen av relationer är löst bunden till de objekt som 

har relationerna och bör därför inte ställa till några problem. Vill man däremot ändra på 

nodrepresentationen kan det bli krångligare. Noderna är en viktig del för framförallt case och familjer 

och det är genom noderna som relationen mellan case och familjer är definierad. Vill man ändra på den 

interna representationen av noderna bör det inte vara något problem så länge man behåller samma 

gränssnitt mot case och familjer men vill man till exempel ta bort noderna helt kommer det att kräva att 

man ändrar en hel del i övriga ramverket också.  
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6 Slutsats 
I det här avsnittet presenteras de slutsatser som har dragits kring arbetet. Iterationstesterna har gett 

slutsatser om återanvändande, underhåll och utvidgning av ramverket och resultatet av testerna blev 

mycket bra. NDepend har gett en del siffror kring ramverkets kvalité och visat att det är väl designat och 

kodat. Ipendo Systems åsikt om resultatet och arbetet är även den att arbetet har gått bra och gett det 

önskade resultatet. I problemformuleringen nämns fyra kriterier och tre av dem är testade men runt det 

fjärde finns det bara ett resonemang. Trotts detta har slutsatser dragits även kring dem. Metoden som 

användes under arbetet har fungerat bra och gett ett gott resultat. Genom att intervjua tre personer 

med olika hållning till uppgiften kunde lösningen fokusera på de delar som ansågs viktiga för alla. 

Dessutom gav det flera infallsvinklar och perspektiv på problemet. De dagliga reflektionerna var till stor 

nytta när arbetet skulle dokumenteras och har dessutom ökat erfarenhetsutbytet från projektet. 

Metoden rekommenderas starkt till projekt som liknar detta. 

Slutsatsen är att det gick att skapa ett ramverk till ett Back Office system till det befintliga och komplexa 

verksamhetssystemet Intasma med den arkitektur som togs fram under arbetet och att ramverket enkelt 

kan utvidgas när ny funktionalitet introduceras i Intasma. 

6.1 Slutsatser från iterationerna 

De krav som togs fram för iteration ett och två var framtagna för att ge ett så tillförlitligt resultat på de 

tester som beskrivs i avsnitt 5.1 som möjligt. Där beskrivs även kraven och varför de ger ett tillförlitligt 

resultat på testerna.  

När kraven från den andra iterationen implementerades påverkades inte befintliga delar av varken 

testprogram eller ramverk. Att inte ramverket påverkades visar att den befintliga designen är 

utvidgningsbar och att de befintliga testprogrammen inte påverkades visar att det är lätt att underhålla 

ramverket utan att störa befintliga implementationer.  

För att uppfylla kraven i iteration två användes givetvis samma ramverk och stora delar av den 

funktionalitet som definierades för iteration ett. Detta visar tydligt att ramverket bidrar till ökad 

återanvändbarhet av kod. 

Sammantaget kan man säga att båda iterationstesten gav det önskade resultatet och att ramverket 

därmed kan anses designat för att vara lätt att utvidga utan att störa befintliga implementationer och 

att underhållsarbetet med koden i det här fallet blev minimal. Dessutom visades att koden i ramverket 

går att återanvända. 

6.2 Slutsatser från NDepend 

Från NDependanalysen avsnitt 5.2.1 kan man se att de stora problemen enligt NDepend ligger i 

testprogrammen och inte i ramverket. De allvarligaste varningarna rör storleken på metoderna i 

testprogrammet vilket påverkar hur lätt det är att underhålla dem och hur lätt det är att sätta sig in i 

dem. Under arbetet har fokus legat på att göra ramverket lätt att sätta sig in i och lätt att underhålla 

medan testprogrammen har hamnat lite i skymundan. Med NDepend mått mätt är ramverket lätt att 
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sätta sig in i och lätt att underhålla medan testprogrammen bör ses över om de ska fortsätta att 

användas. 

NDepend har en del varningar för ramverket. De rör storleken på instanser, användandet av 

typkonvertering och rekommendationer för vilka klasser som ska vara sealed. I avsnitt 5.2.2 tas 

instansstorleken och typkonverteringen upp och där ser man att instanstorlekarna inte är några stora 

problem och att typkonverteringen är svår att undvika på den plattform som ramverket är utvecklat på 

(.Net 1.1). När det gäller vilka klasser som ska vara sealed diskuteras det i avsnitt 5.2.3 där man kommer 

fram till att det inte är relevant att följa NDepends råd i det fallet. 

Från avsnitt 5.2.4 får man reda på hur balansen mellan testprogrammen och ramverket är. I Figur 17 kan 

man se att ramverket har en bra avvägning mellan abstraktion och stabilitet när det används av 

testprogrammen.  

Sammantaget kan man säga att NDependanalysen visar på att ramverket är genomtänkt och väl kodat 

med avseende på återanvändbarhet, underhållbarhet och utvidgning. I avsnitt 5.2 diskuteras de brister 

som NDepend upptäckt men alla de saker som NDepend inte klagar på nämns inte. Där finns bland 

annat varningar för ofullständigt kommenterad kod, klasser med för många egenskaper, fält och 

metoder samt varningar för kod som aldrig används. Det är endast en liten del av alla tänkbara varningar 

som utfärdas för ramverket och de är väl kommenterade och utredda i ovan nämnda diskussion.   

6.3 Slutsatser med avseende på problemformuleringen 

I problemformuleringen nämns att ramverket skall hjälpa utvecklare av Back Office och att det skall 

inkludera funktionalitet som kommer användas ofta. Testprogrammen är typexempel på funktionalitet 

som skulle kunna finnas i Back Office, även om den inte uteslutande kan finnas där, och visar därför att 

ramverket kan användas för att underlätta för utvecklare av Back Office. Vad gäller funktionalitet är det 

bara funktionalitet runt kommunikationen med Excel som tagits med i ramverket. En diskussion kring 

detta finns i början av avsnitt 4.1. 

Det nämns även fyra kriterier i problemformuleringen som arbetet skall bedömas efter. De är att det 

skall vara lätt att återanvända kod, lätt att byta ut delar av systemet, lätt att utvidga det befintliga 

systemet och lätt att underhålla själva ramverket. I avsnitt 5.3 diskuteras dessa kriterier där 

återanvändande av ramverkets kod samt utvidgning och underhåll av ramverket visades med 

iterationstesterna och med NDepend medan utbytbarheten hos systemet inte är visat av något test. 

Istället diskuteras det i ovan nämnda avsnitt och man kommer fram till att det förmodligen är lätt att 

byta ut delar av systemet genom att hänvisa till NDependanalysen och faktumen att reglerna i 

SystemDefinitions är dynamiskt definierade och att systemet har starka drag av objektorientering. 

Därför anses alla de fyra kriterierna vara uppfyllda. 

6.4 Ipendo Systems åsikt om resultatet 

Ipendo Systems är mycket nöjda med det genomförda examensarbetet. De har vid flertalet tillfällen 

uttryckt sin uppskattning både över resultatet och över metodiken. 
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De testprogram som utvecklats utför saker som idag inte finns i Intasma. Delar av den nya funktionalitet 

som finns i testprogrammen vill Ipendo använda internt, det vill säga som Back Office funktionalitet, och 

vissa delar vill de släppa ut mot kund. Dock kräver framförallt den funktionalitet som skall ut mot kund 

ett mer användarvänligt gränssnitt som är designat på samma sätt som övriga Intasma är designat idag 

för att det skall kännas som en naturlig del av systemet. 

Vid den slutgiltiga demonstrationen av arbetet för Ipendo Systems och Ipendo var Ipendo Systems 

mycket måna om att få behålla kompetensen kring ramverket inom företaget. Funderingar fanns på att 

så snart som möjligt dra igång ett litet projekt kring ramverket för att få någon som redan är anställd på 

företaget insatt i ramverket medan skaparen av det fanns nära till hands. 
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Appendix A – Intervjuerna 
Här presenteras minnesanteckningarna som skrevs direkt efter genomförandet av intervjuerna.   

Intervjusammanställning Joakim 

Idag den femte december pratade jag med Joakim i telefon i ungefär en timme och diskuterade vad han 

vill få ut av ett Back Office. Joakims huvudsakliga funktion i företaget är att han är expert på 

Immaterialrätt och ser till att logiken i Intasma följer de lagar som finns. I verkligheten får han även 

syssla en del med att hjälpa kunder komma igång med systemet. Det som presenteras här är min 

tolkning av vad Joakim berättade och en del egna reflektioner. 

Huvudsyftet med Back Office är att man ska kunna hantera flera kunddatabaser samtidigt och bevaka de 

uppgifter man har blivit tilldelad samt tilldela företag nya uppgifter. Man vill utföra alla tjänster som 

Ipendo erbjuder sina kunder via ett gränssnitt, Intasma Back Office, istället för att, som idag, ha flera 

gränssnitt att arbeta genom. I dagsläget rör det sig om användare från Ipendo men i framtiden kan man 

även tänka sig att ombud från patentbyråer ska kunna lägga till och ta emot data genom Intasma Back 

Office. Ipendoanvändarna får idag logga in och ut ur flera kunddatabaser för att komma åt information 

som de behöver vilket tar tid. Dock är det viktigt att se till att inte informationen hamnar hos fel kund. I 

dagsläget är risken liten eftersom man är inloggad hos en kund i taget men om man har ett gränssnitt 

där man kan hantera flera kunder samtidigt blir det lättare att göra fel. Därför måste det fortsätta att 

vara tydligt vilken databas man ändrar i. 

Det första exemplet Joakim tog upp var hanteringen av Filing Orders. Idag kan Ipendos kunder lägga en 

Filing Order via Intasma till Ipendo. Det går till så att användaren skapar en Filing Order via Intasma och 

skickar iväg den i Intasma som då genererar ett mail till Ipendo där ordern finns med som en bilaga. 

Ipendo bekräftar sedan att ordern inkommit via mail till användaren och skickar den vidare till den 

patentbyrå den ska till. När Ipendo skickar ordern vidare samlar de ihop data från Intasma som de sedan 

fyller i ordern och skickar den manuellt dit den ska. Ipendo får sedan svar som de, när det är aktuellt, 

manuellt matar in i Intasma.  

Istället skulle man vilja sköta den här hanteringen via Back Office. I så fall skulle man vilja att när en kund 

la en Filing Order i Intasma skulle den dyka upp i Back Office där man även kan bekräfta att man fått 

den. Ipendoanvändaren kan sedan skapa Filing Ordern i Intasma utifrån en egendefinierad mall och 

sedan skicka iväg den dit den ska. Mallarna skall vara möjliga att konfigurera för att kunna passa flera 

olika ansökningar. På så sätt slipper Ipendoanvändaren leta reda på informationen i Intasma och kan 

besvara de frågar man vet kommer ställas innan de ställs. Sedan är det önskvärt att de svar man får 

kommer in i Intasma direkt. Mer om detta nedan. 

En del kunder sköter själva sin filing och för de kan det vara aktuellt att själva kunna skicka ordrar med 

hjälp av ovan nämnda mallar och kunna få svar direkt in i Intasma. 

I dagsläget händer det att Ipendo vill lägga till dokument i en kunddatabas. För att göra detta loggar de 

in hos kunden och navigerar till rätt ställe och laddar upp dokumentet. Det skulle även kunna hända att 
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Ipendo vill kunna lägga upp dokument placerade på ett visst ärende men som kunderna inte ska kunna 

se. Detta är idag inte möjligt. 

Joakim skulle vilja att man kunde lägga till dokumenten från Back Office genom att man valde vilken 

kund och vilket case det ska ligga på. Dessutom skulle han vilja att man kan välja om användaren ska se 

det eller inte.  

I det Back Office som finns idag kan man söka efter actions från flera databaser (kunder). När man fått 

fram ett antal actions kan man klicka på de och då öppnas Intasma och visar det case som hör till det 

action man valt. 

När man bygger vidare på den här funktionaliteten vill man kunna hantera aktions utan att logga in i 

Intasma. Man vill även kunna skapa actions och sedan lägga ut de genom att välja hos vilken kund och 

var hos den kunden det ska ligga utan att behöva logga in hos kunden. 

Idag finns det inget stöd för att hantera case i Back Office. Däremot skulle man vilja kunna göra liknande 

saker med case som man skulle vilja kunna göra med actions. Det vill säga att i ett första steg leta reda 

på dem utifrån vissa givna sökparametrar och sedan kunna öppna det i Intasma på samma sätt som man 

idag kan göra med actions. Idag kan man söka bland alla case via en funktion i Intasma men då söker 

man bara hos den kund där man är inloggad. 

Ipendo erbjuder flera tjänster till sina kunder som bland annat inkluderar påminnelser om när det är 

dags att göra vissa saker. Genom att påminna om sina tjänster får Ipendo en möjlighet att sälja fler av 

dem. Det kan röra sig om att bevaka tidsfrister för PCT-ansökningar och hantering av EP-valideringar. 

Om Back Office skulle påminna Ipendo om när dessa datum närmar sig och vilka EP-valideringar som 

behöver uppmärksammas skulle de kunna erbjuda sina tjänster till fler kunder. Idag måste de själva leta 

reda på denna information.  

Idag kommunicerar Ipendo med flera ombud utanför Intasma. Några av dessa ombud används 

regelbundet och andra mer sällan. När man tänker sig att ombud ska kunna använda sig av Back Office 

är en intressant aspekt att några av dem inte kommer ha intresse av att lära sig Intasma. Joakim pratade 

om att låta Intasma ta emot information via mail som en Back Office-användare sedan placera där den 

hör hemma. På så sätt slipper ombudet lära sig hur man ska hitta till rätt ställe i Intasma och man slipper 

problem med att ombud placerar saker på fel ställen. Det hela låter lite som en webmailklient integrerad 

i Intasma. Joakim betonade att ett gränssnitt för ombud måste vara enkelt för att de inte ska göra fel 

och för att de ska ta sig tid att lära sig det. 

När Ipendo får en ny Intasmakund måste man sätta upp databasen, deras trädstruktur, användare med 

mera åt dem. Detta görs idag via ett administrationsgränssnitt som borde integreras i Back Office men 

begränsas så att inte alla Back Office-användare kan använda sig av det.  

Vad som inte görs är att kunderna ofta har en lång lista på olika case som de vill ha in i Intasma. Detta 

hanteras så att Ipendo sammanställer en lista över alla case som sedan skickas till Ipendo Systems som 

skriptar in det i databasen. I den här processen händer det att det upptäcks fel i det data man har fått 
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och då startar en korrespondens mellan flera parter där man ganska snart har informationen spridd över 

flera personer och det är svårt att hålla ordning på vem som sagt vad.  

I Back Office skulle man vilja kunna sköta inmatningen av befintliga case utan Ipendo Systems hjälp. Man 

skulle även vilja samla all korrespondens på ett ställe för att lätt kunna gå tillbaka och se vad som sagts. 

Dessutom vill man att systemet ska säga ifrån om man upptäcker att den data man fått säger emot sig 

självt. Vidare vore det bra om Back Office själv kunde bygga upp trädstrukturen utifrån listan på 

befintliga case. 

Ekonomihantering handlar om att kunna hantera alla fakturor, återkommande avgifter och annan 

ekonomisk administration från Back Office. Det här projektet är redan påbörjat och Joakim nämnde att 

bland annat Annsofie och Mikaela håller på med det. Det handlar om att kunna generera fakturor 

utifrån informationen i Intasma och att kunna tilldela den till olika cost centers. Jag kommer inte titta 

närmare på detta men förmodligen skulle det kunna vara aktuellt att integrera det i Back Office för de 

som har nytta av det. 

Något som hänt tidigare när man matat in data direkt i databasen är att man brutit mot den interna 

logik som finns i Intasma. Till exempel har det hänt att två agencies har blivit primära även fast Intasma 

egentligen bara tillåter en agency som primär. När man tillåter Back Office att ändra i kunders databaser 

måste man kolla att de inte bryter mot Intasmas interna logik. I fallet med en caselista från en ny kund 

tänker sig Joakim att Back Office kontrollerar inmatad data och sedan låter användaren ta ställning till 

alla konflikter och att man därefter genomför alla uppdateringarna. Inget ändras således förrns man har 

tagit ställning till alla konflikter. 

En annan sak som slår mig är att när man integrerar allt i ett och samma gränssnitt är det viktigt att man 

inte bara stänger av funktioner som användaren inte har nytta av utan att man faktiskt tar bort dem 

också för att göra systemet överblickbart.  

I många av Joakims önskemål återkommer begreppen kund och case eftersom det hela tiden handlar 

om att titta på, administrera eller lägga till data till en viss kund i ett visst case. Jag gissar att man 

kommer vilja kunna lägga till saker hos kunder på andra ställen än i casen också så småningom.  

Vidare pratar Joakim mycket om att kunna söka efter och hitta olika saker som till exempel case, 

matters, actions samt ordrar och för det mesta vill han kunna modifiera de i olika stor skala. 

När Joakim pratar om att Back Office ska påminna om frister som håller på att gå ut för olika saker är det 

egentligen bara tiderna och det som påminns om som varierar. Det rör sig om att påminna om att ett 

visst datum närmar sig för en viss ansökan eller något annat objekt. 

Charly har pratat en del om batchuppdateringar, det vill säga att kunna uppdatera flera instanser i en 

körning. Joakim pratar också lite grann om sådant även om han inte använder det ordet. Till exempel är 

inmatning av caselistan en typisk batchfunktionalitet där flera case läggs till eller att kunna lägga ut 

samma action på flera kunder. 
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När jag ber Joakim prioritera sina önskemål säger han att han i första hand vill förenkla arbetsflödet i 

Intasma genom att till exempel förenkla case-, order- och actionshanteringen. Därefter kommer den 

delen av Back Office som hör ihop med merförsäljning. Joakim säger själv att nästa steg är att kunna 

söka reda på case och sedan klicka på dem för att öppna dem i Intasma. Först ska man kunna hitta 

information, sedan administrera information och sist ska Back Office kunna erbjuda funktionalitet i form 

av till exempel påminnelser. 

I Figur 1finns Joakims önskemål presenterade i en mind map. Denna mind map använde jag när jag 

skulle ta fram vad som var intressant att fokusera på och när jag förberedde mig inför övriga intervjuer. 

Intervjusammanställning Ilari 

Idag den sjätte december pratade jag med Ilari i drygt en timme om databaserna ur ett Back Office 

perspektiv. Under slutet av samtalet kom även Shervin in. Ilari är en av de första utvecklarna som 

började jobba med Intasma. Efter ett tag blev det så att Ilari sysslade mer med databasen och numera är 

han ansvarig för databasen och ska försöka se till att den följer uppsatta standarder. Delar av intervjun 

blev mer databasgenomgång. De delarna tar jag inte med här. Det som presenteras här är min tolkning 

av det Ilari och Shervin berättade och en del egna reflektioner. 

När jag frågare Ilari om hans syn på Back Office och vad man skulle vilja kunna göra där säger han lite 

defensivt att han har ett teknikperspektiv och därför inte så detaljerad kunskap om vad man vill göra i 

Back Office men att det handlar om att komma åt information hos flera kunder och ändra i den. Ungefär 

som att köra Intasma för flera kunder samtidigt.  

Det som Ilari får göra idag som skulle kunna göras via Back Office är att mata in saker i databasen från en 

lista som han fått av Ipendo. Det kan till exempel röra sig om en lista på case som ska matas in för en ny 

kund. Ilari tänker sig att detta skulle kunna gå att göra med hjälp av ett importverktyg istället. Då skulle 

man kunna låta Ipendo fylla i ett excelark efter en given mall som sedan exporterar data till en procedur 

som för in det i databasen. Då blir det givetvis viktigt att kontrollera uppgifterna innan de matas in. 

Idag finns det inte så många beroenden i databasen som man behöver se upp för vid design av ett 

ramverk menar Ilari. Det är heller inget problem att hantera data från flera kunddatabaser samtidigt, det 

är bara att märka de med kundID så blir de unika. Det är inte heller jättemycket redundant information 

även om den finns, vilket inte måste vara dåligt. Till exempel finns information om användare både i en 

central databas och i varje kunddatabas. Idag används bara en databasserver till alla databaser men det 

ligger inte allt för långt bort i tiden att expandera och ha en till databasserver i till exempel USA. 

Det Joakim pratade om, att det blev fel när man körde in saker direkt i databasen, hade att göra med att 

man matat in data direkt utan att köra procedurer. I databasprocedurerna ska det givetvis finnas logik 

för att hantera att det inte matas in ogiltig data men all logik kan inte finnas där. Ilari tycker att man ska 

kolla så tidigt som möjligt och att man sedan ska fortsätta att kolla även längre ner i anropen. Det är 

också denna logik som Ilari tror kan ställa till det när man ska lägga till nya saker i databasen.  

När jag frågar Ilari om var man ska placera ramverket säger han att det nog kan bli tunt om man inte 

inkluderar någon databasfunktionalitet i det. 
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Ilari visade mig hur all data är sammankopplad i Intasma med hjälp av en trädstruktur. I stort sett allt 

rörande case är noder utom actions, costs och dokument, men de hör å andra sidan till en nod. Utifrån 

en nod i nodträdet kan man återskapa hela trädet. Den här nodstrukturen låter väldigt intressant som 

en grund till olika objekt i ramverket. 

Det finns en nodtyp som, enligt Ilari och Shervin, är mycket krångligare än de andra och det är case. Case 

är väldigt beroende av länder och det är egentligen iptyp, casetyp och land som styr hur ett case är 

uppbyggt. 

Det händer ofta att en ny kolumn läggs till eller en gammal tas bort. När kolumner ska tas bort markeras 

de bara med OLD. Eftersom det är mycket känslig data som hanteras vill man väldigt sällan ta bort data 

helt utifall man vid ett senare tillfälle skulle vilja återskapa den. 

När jag frågar Ilari om vad han tror att nyttan med ett ramverk skulle kunna vara är det första han tänker 

på att man bara behöver ändra på ett ställe när man behöver ändra något.  

Ilari medger också att det finns många saker som borde fixas till när det gäller kontroller av inmatad 

data. Till exempel är det så att om man glömmer att sätta security level på en nod som har både förälder 

och barn när man skapar trädet med alla case i databasen med hjälp av administrationsgränssnittet som 

finns idag kommer man få körfel först när man senare försöker visa trädet i Intasma. 

Ilari berättar att när det har varit konsulter med och arbetat med Intasma har de vid första intrycket 

tyckt att det är lätt att komma igång och sätta sig in i systemet. När de sedan har jobbat i kanske ett 

halvår tycker de att Intasma är krångligt på grund av all logik som styr saker åt olika håll. 

Ilari, liksom Joakim, rekommenderar mig att prata med Pelle för att få en helhetsbild av de önskemål 

som finns från Ipendos sida eftersom han har bra koll på helheten. 

Intervjusammanställning Jesper 

Idag den sjunde december pratade jag med Jesper i knappt en timma om Back Office ur ett allmänt 

tekniskt perspektiv. Jesper är affärsområdesansvarig för Intasma och ska se till att koden skrivs 

strukturerat. Det som presenteras här är min tolkning av vad Jesper berättade och en del egna 

reflektioner. 

Den funktionalitet Jesper tycker ska finnas i Back Office är en navigationsportal för att komma åt olika 

kunder via olika entiteter (vilket idag går att göra via actions), att kunna installera nya kunder i systemet, 

lägga in och ta ut stora mängder data samt att tvätta data, det vill säga se till att det uppfyller alla krav 

som finns i Intasma, innan det matas in. 

Han nämner även övervakning av förnyelseavgifter och att delegera mycket av in och utmatning till 

ombud. Det projektet är redan startat och kallas REED-projektet. Jag kommer inte att gå in närmare på 

det eftersom det redan är igång. 

Jespers mål med Back Office är att förkorta den tid arbetet med systemet tar och på så sätt tjäna 

pengar. Till exempel att förkorta tiden det tar att mata in befintliga case för nya kunder. Han vill även att 
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det ska finnas standarder för till exempel hur caselistor ska utformas och hur tillhörande dokument ska 

namnges och så vidare. Det skulle förbättra tiden det tar att hantera det, kostnaden för att hantera det 

och risken för mänskliga fel. 

Jesper bad mig definiera vad jag menade med ramverk och bad mig ge en ganska klar bild av vad jag 

menar. Det hela slutade med att han, utefter min beskrivning av ett ramverk, ritade bilden i Figur 2. 

I Figur 2 symboliserar ellipserna de objekt som finns i ramverket och skulle till exempel kunna vara case 

och aktions. I ramverket finns det beroenden mellan objekten och olika metoder man kan utföra på 

objekten. I fyrkanterna under objekten finns den funktionalitet som ramverket ger stöd för och det 

skulle till exempel kunna vara säkerhet, loggning och funktionella regler. Lådan ovanpå symboliserar den 

applikation som använder ramverket vilket i princip då bara blir att koordinera funktionaliteten i 

ramverket. 

På frågan var Jesper vill placera sitt ramverk säger han att han kan tänka sig att ha det både i ett grafiskt 

lager och i ett logiklager. Dock är det grafiska lagret inte ett måste. Han pratar däremot inte om någon 

funktionalitet i databasen. 

När jag pratar med Jesper om det faktum att allt är noder säger han att det nog blir svårt att komma 

ifrån eftersom man kommer vilja kunna spåra case och annat för att kunna placera de i databasen så 

småningom. 

Jesper ser inte att det kommer komma något speciellt som man måste ta hänsyn till i ramverket men 

man kommer böhöva designa det för förändring. Om man misslyckas med det, och det blir jobbigt att 

förändra ramverket när systemet och verkligheten förändras, kommer ramverket att bli omodernt och 

glömmas bort. 

Vidare pratar Jesper om att man ha ramverket distribuerat på olika servrar i framtiden. Då skulle man 

kunna ha en del av ramverket ute hos en kund och när man i API:t skapar ett objekt så kan det 

instansieras ute hos kund och sedan skickas genom en VPN-tunnel till Back Office-instansen.  
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