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Sammanfattning 
Vi har i vår studie tittat på dynamisk webbprogrammering med fokus på Microsofts 
senaste teknik ASP.NET. Studien syftar till att ta reda på varför systemutvecklande 
organisationer infört ASP.NET, vilka förväntningar de har på tekniken och vilka 
utvecklingsverktyg som används.  
 
Vi har arbetat enligt ett hermeneutiskt synsätt för att få kvalitativ förståelse och ett 
helhetsperspektiv. Vi har valt semistrukturerade intervjuer för datainsamling och för 
analysen har vi valt en anpassad variant av Grundad teori.  
 
Vårt resultat visar att några av anledningarna till införandet av ASP.NET hos 
organisationerna i studien beror dels på att de vill ligga långt fram i användandet av nya 
tekniker, dels upplever de att krav ställs på dem att de ska tillhandahålla och behärska 
de senaste utvecklingsteknologierna. Få uttalade förväntningar fanns på ASP.NET vid 
införandet och som utvecklingsverktyg används uteslutande Microsoft Visual 
Studio.NET som anses vara ett kraftfullt verktyg. Microsofts licensavtal och dominans 
på marknaden har också påverkat. 
 
Några av slutsatserna blir att konkurrensfördelar kan erhållas genom en övergång till 
ASP.NET. Systemintegration blir enklare, vilket kan attrahera nya kundgrupper. Bättre 
möjligheter till struktur i programmeringen gör projekt lättare att planera och system 
lättare att underhålla. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Förord 
En lång resa närmar sig sitt slut. En glädje infinner sig hos oss för att målet nu är så 
nära. Men också ett vemod finns med oss idag, då detta arbete inneburit många timmar 
av glädje och stimulans. Från början stod vi vid bergets fot och såg upp mot dess topp. 
Nu står vi där på bergets topp och skall ta oss ned igen, men det är en annan historia. 
Vägen mot toppen har varit lång och ojämn. Vissa sträckor har vi avlöpt snabbt, men så 
har det kommit branta klippväggar eller svåra hinder som vi varit tvungna att ta oss 
förbi och med detta har vi faktiskt lyckats.   
 
Vi har under vår färd mött många hjälpsamma människor som betytt mycket för detta 
arbete. Vi vill särskilt tacka de organisationer och respondenter som ställt upp på att bli 
intervjuade. Vi har blivit mycket väl bemötta och vi är djupt tacksamma för den tid som 
ideellt har avsatts för detta ändamål. Vi vill också tacka våra kurskamrater som vi haft 
möjlighet att diskutera med och utbyta tankar om uppsatsskrivandet. 
 
På vägen mot bergets topp har vi även många gånger mött vår handledare Mikael 
Johansson som stått där likt en vägvisare. Men vår vägvisare har inte bara stått och 
pekat mot den enklaste och bästa vägen upp. Istället har vi fört konstruktiva 
diskussioner där vi själva lämnat förslag på vad som kan vara lämplig väg, varvid vår 
vägvisare givit oss synpunkter på detta och ibland väckt nya tankar hos oss. Vi vill 
därmed rikta ett stort tack till vår vägvisare för mycket effektiva och givande 
handledningar. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som stöttat oss under vägen. Ni har betytt 
så mycket för oss och kommer alltid att göra det framledes. Under de svåra stunder vi 
mött under vårt arbete har er närvaro och lyckan över att ni finns, alltid hjälpt oss att gå 
vidare och framåt för att slutligen nå vårt mål. 
 
Från bergets topp den 23 januari 2004 
 
Jan Blom och Jörgen Ljung 
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1 Inledande diskussion 
Detta kapitel innehåller bakgrunden till vår studie som sedan utmynnar i en 
problemdiskussion och den frågeställning som vi arbetat med. Vi redovisar också syftet 
med vår kunskapsutveckling samt vilka avgränsningar vi gjort, det vill säga de delar 
som hamnar utanför detta arbete. Vidare definierar vi den målgrupp som vår studie 
riktar sig till samt ger läsaren en beskrivning av dokumentets disposition. 

1.1 Bakgrund 
Under mitten av 1990-talet började Internetanvändandet bli vanligt bland gemene man. 
Såväl företag och organisationer som privatpersoner skaffade Internetuppkopplingar. 
Enligt Sebesta (2003) hade några år tidigare en grupp vid Conseil European pour la 
Recherche Nucleaire (CERN) ledda under Tim Bernes-Lee utvecklat det som de kallade 
för World Wide Web. Det var ett system som gjorde det enklare att hantera text och 
bilder över Internet och webben gjorde Internet mera användarvänligt. Det började 
också säljas billiga modem som var fullt tillräckliga för att utnyttja webben över en 
modemlinje. 
 
Företag och organisationer skapade sina egna hemsidor där de kunde förmedla 
information till kunder och övriga intressenter. Det kunde vara information om 
organisationen, vilken verksamhet de ägnar sig åt, hur organisationen nås och svar på 
vanliga frågor etcetera. På ett enkelt sätt kunde nu organisationerna nå ut till intressenter 
med budskap, medlemsinformation, information om företagets utbud av produkter och 
tjänster. Det fanns till och med en möjlighet att bedriva försäljning över nätet. 
 
För medborgaren, eller rättare sagt för den som klarade av att hantera tekniken, kunde 
tillgången till information bli tillgänglig på ett enklare sätt. Kommuner och statliga 
myndigheter kunde på ett enklare sätt informera medborgarna om verksamheten. De 
kunde exempelvis lägga ut blanketter som kunde laddas ned och skrivas ut på skrivaren 
i hemmet, vilket kunde spara en och en annan krona då medborgaren gjorde arbetet 
själv istället för att ringa till myndigheten och be dem skicka en blankett.  24-timmars-
myndigheten har blivit ett begrepp. Syftet är att förvaltningens service till medborgare 
och företag ska ökas genom att myndigheter blir mer elektroniskt tillgängliga. Ett mål är 
att en viss ärendehantering och hämtande av information ska kunna ske när som helst på 
dygnet oberoende av kontorstider och geografisk belägenhet (Regeringskansliet, 2000). 
 
Internet utvecklades och användarna blev allt fler. Det öppnades en marknad för 
försäljning och kommersiella tjänster över Internet. Exempel på detta är e-handeln där 
marknadsplatser skapades på Internet. Nya företag etablerade sig på Internet där de 
försökte sälja allt från cd-skivor och böcker till kläder. De traditionella postorder-
företagen sökte sig ut på webben. Nya interaktiva behov skapades (Watson, 2002). Det 
var inte särskilt användarvänligt för en kund att fylla i ett formulär – eller ännu värre – 
ett e-brev med vad denne önskade köpa. Mer praktiskt vore det om kunden med några 
klick kunde lägga önskade produkter i en elektronisk ”varukorg”, själv registrera sig i 
kundregistret och när beställningen är skickad ska eventuellt lagersaldot räknas ned. 
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Dessa nya behov kunde inte lösas med den vanliga statiska HTML-tekniken (Watson, 
2002). I stället har det under åren utvecklats olika tekniker för aktiva eller dynamiska 
webbsidor skapats (Sebesta, 2003). Den första stora tekniken kallades för Common 
Gateway Interface (CGI). Senare utvecklades tekniker som Microsofts Active Server 
Pages (ASP) och PHP. Den senaste i raden är nu Microsofts teknik ASP.NET. En stor 
fördel med de dynamiska teknikerna är att de erbjuder möjligheten att arbeta mot 
databaser. Watson (2002) menar att det nu inte längre behövs en webbutvecklare som 
uppdaterar HTML-filen. På sidor som uppdateras ofta med nya varor och nyheter är det 
nästan omöjligt att hinna underhålla dem om man använder statiska webbsidor. När 
dynamiska tekniker används kan exempelvis försäljningsavdelningen uppdatera 
databasen. Detta sker ofta med ett användarvänligt gränssnitt där det istället för en 
webbmaster, finns personer från verksamheten som uppdaterar informationen. När en 
ny produkt lagts till eller en prisjustering gjorts får detta direkt genomslag när en ny 
besökare kommer till webbsidan vilken arbetar mot servern och databasen. Med 
dynamiska tekniker kan även besökaren erbjudas goda sökmöjligheter bland utbudet 
och innehållet kan även anpassas till en bestämd användare.  
 
För den som lyckats anpassa användandet av dynamiska tekniker till sin verksamhet 
finns stora effektivitetsvinster att göra. Banker är ett lysande exempel på hur kunden gör 
alltmer av det arbete som tidigare sköttes av tjänstemän på banken. I dag betalar allt fler 
av oss räkningar via Internet, köper och säljer fondandelar eller ansöker om banklån. 
Svenska Bankföreningen redovisar i ett pressmeddelande (2003-11-06) statistik för juni 
2003 att hos dess medlemsbanker finns nu 5.1 miljoner Internetkunder, såväl företag 
som privatpersoner inkluderat. Vad detta betyder i minskad arbetsbelastning för 
bankernas personal kan vi bara spekulera i. 
 
Som vi nämnt finns det idag ett antal tekniker för dynamisk webbprogrammering. CGI-
tekniken används inte i så stor utsträckning idag. De vanligaste teknikerna är just nu 
ASP och PHP.  Den senaste tekniken från Microsoft, ASP.NET har ännu inte blivit lika 
flitigt använd som sin föregångare ASP. Det är en teknik som har en del intressanta 
nyheter att erbjuda som möjlighet att använda ”riktiga programspråk” med ett stort 
klassbibliotek och kontroller som körs på servern istället för på klienten. 
 
Sommarstudier på egen hand och en efterföljande kurs i dynamisk webbprogrammering 
där ASP.NET ingått har bidragit till vårt intresse för tekniken och det är en anledning 
till att vi väljerASP.NET som område för vår kunskapsutveckling. Att det också rör sig 
om en relativt ny teknik har också bidragit till vårt val. 
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1.2 Problemdiskussion 
Microsoft har som vi tidigare nämnt, erfarenhet av att skapa tekniker för dynamisk 
webbutveckling genom ASP och nu har de skapat ASP.NET som ingår i deras .NET-
koncept. ASP.NET är tänkt att ersätta ASP, men konkurrenter som exempelvis PHP 
finns och dessa tekniker utvecklas ständigt. Vi vill undersöka om ASP.NET är en bra 
teknik att arbeta med och vi undrar hur den har tagits emot på marknaden. Vi vill veta 
vilken nytta den tillför organisationer som utvecklar system och om det är motiverat att 
införa tekniken, för trots allt så finns det redan befintliga tekniker för utveckling av 
dynamiska webbsidor som används flitigt redan idag. 
 
Hur påverkar införandet av ASP.NET-tekniken systemutvecklande organisationer med 
avseende på effektivitet, tid eller kostnader? Att övergå till en ny teknik kan å ena sidan 
kosta pengar i form av inköp av utvecklingsverktyg och utbildning av personal. Å andra 
sidan finns ofta förväntningar på nya tekniker att de ska effektivisera arbetet och om 
förväntningen är riktig, kan en övergång vara väl investerade pengar.  
 
Hur ser framtiden ut för nya webbplatser? Har kunden önskemål som inte går att 
genomföra med tidigare tekniker och kan i så fall ASP.NET-tekniken möta dessa 
behov? Kan ASP.NET-tekniken hjälpa utvecklaren att lösa problem som tidigare var 
svåra att lösa eller tog tid? När en organisation bestämmer sig för att införa ASP.NET 
måste de också besluta sig för vilket utvecklingsverktyg de måste använda. Vad finns 
det då för alternativ att välja emellan och vilka egenskaper värderas hos dessa? 
 
Vilka förväntningar finns det på ASP.NET-tekniken? Vilka tankar resonemang och 
värderingar ligger bakom organisationens beslut att börja använda sig av ASP.NET-
tekniken? Vad får organisationen att välja just ASP.NET framför andra redan beprövade 
tekniker som många dessutom redan behärskar. Är ASP.NET så pass bra att det är värt 
att övergå till den tekniken eller ska organisationen fortsätta arbeta med exempelvis 
PHP, ASP eller JSP? 

1.3 Syfte 
Syftet med vår studie är att utveckla ny kunskap om vilka faktorer som påverkat 
systemutvecklande organisationer att övergå till ASP.NET. Syftet är också att bidra med 
ökad kunskap om vilka utvecklingsverktyg som används och vilka förväntningar som 
finns på ASP.NET och om de uppfyllts. 

1.4 Problemformulering 
Ovanstående diskussion som inrymmer några av de tankar och frågor som vi har kring 
ASP.NET har föranlett att vi i vår kunskapsutveckling kommer att arbeta med följande 
frågeställning. 
 

• Varför väljer systemutvecklande organisationer att införa ASP.NET-tekniken? 

• Vilka förväntningar har de på ASP.NET och infrias dessa? 

• Vilka utvecklingsverktyg används och vad har styrt valet? 



DEL I - INLEDNING 
 

 4

 

1.5 Avgränsning 
Vår studie handlar om dynamisk webbprogrammering med ASP.NET och med 
anledning av detta kommer vi att utelämna eller endast högst översiktligt beröra andra 
tekniker för att skapa dynamiska webbsidor. Säkerhetsaspekterna är något som ofta 
diskuteras i samband med mjukvaruutveckling och är en viktig del i arbetet. Vi har av 
den anledningen valt att helt utelämna ämnet säkerhet då vi endast kan ge en översiktlig 
bild av detta ämne, och vi känner att detta kan vara underlag för en egen studie. En del i 
vår avgränsning är vårt urval och den består av organisationer som har infört ASP.NET-
tekniken i verksamheten samt att de använder sig av det i utvecklingsarbetet.  

1.6 Målgrupp 
Det har varit viktigt för oss att i ett tidigt skede, noggrant definiera målgruppen för vår 
kunskapsutveckling, då det påverkat oss hur vi utformat den teoretiska referensramen i 
kapitel tre till sex.  

1.6.1 Organisationer inom system- och webbutveckling 
De organisationer som arbetar med system- och webbutveckling idag kommer någon 
gång att ställa sig frågan om de ska byta utvecklingsplattform. För de som överväger att 
övergå till ASP.NET-tekniken kan vår C-uppsats fungera som ett bidrag till deras 
beslutsunderlag 

1.6.2 Utbildande organisationer 
Organisationer som arbetar med utbildning inom IT-området kan använda våra resultat 
som grund för deras utbildningsstrategi. Det kan vara intressant för dem att ta del av 
varför ASP.NET väljs som utvecklingsplattform och inte minst, vilka 
utvecklingsverktyg som används ute i de system- och webbutvecklande 
organisationerna.  

1.6.3 Studenter inom informatik 
Många av de studenter som går en informatikutbildning kommer någon gång att stöta på 
dynamisk webbprogrammering. Vissa av dem kommer i kontakt med fenomenet som 
projektledare eller designare av system. Andra kommer rent praktisk att sitta och koda.  
Det kan vara intressant för dessa att ta del av hur systemutvecklande organisationer ser 
på ASP.NET-tekniken. Många studenter tar vid sidan om studierna in information eller 
utvecklar sig. För den som är intresserad av att välja en plattform, antingen vid sidan av 
studierna, eller inför någon kurs, kan det vara intressant att ta del av den kunskaps-
utveckling vi gjort. För studenter på ASP-programmet och övriga informatikstuderande 
kan vårt arbete vara intressant att läsa eller forska vidare på. 
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1.7 Disposition  
Dokumentet är uppbyggt i fem delar som i sin tur är indelade i kapitel. I tabellen nedan 
visar vi hur dokumentet är strukturerat och kommenterar kort de olika delarna i 
dokumentet. 
 

 
 
 
Figur 1.1: Dokumentets disposition.

DEL I - INLEDNING

DEL II - METOD

DEL III - TEORETISK
REFERENSRAM

DEL IV - ANALYS

DEL V - AVSLUTNING

Den teoretiska referensramen innehåller teoretisk fakta om
ämnet dynamisk webbprogrammering och ASP.NET.
Teorin använder vi till att jämföra våra resultat mot i
diskussionen, men den ska också ge läsaren en god
övergripande bild om dynamisk webbprogrammering och
ASP.NET.

Inledningen innehåller en bakgrund till undersökningen som
utmynnar i en problemdiskussion och syfte. Vidare
presenteras frågeställningen och avgränsningen samt
dokumentets disposition.

I metodkapitlet beskrivs ett antal metoder som en hjälp till
läsaren att få en förståelse till hur vi senare i kapitlet
Genomförande i del IV motiverar våra val av metod för
studien.

I analysen presenterar vi vårt genomförande av studien, det
vill säga, hur vi har gått till väga och med vilka metoder. Här
presenterar vi studiens resultat samt för en diskussion kring
dessa.

I den avslutande delen ger vi förslag till vidare forskning
samt tar upp metod- och källkritik.
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1.8 Begrepp- och ordlista 
Nedan förklaras vissa av de ord och begrepp som förekommer i dokumentet. 
 
Tabell 1.1: Begrepp och ord 

 
Begrepp/ord Förklaring 
Tvärspråklig Med detta menas att mer än ett programmeringsspråk kan användas

 

Exekvera 
 

Med detta menas då datorn utför det som beskrivits i den kod som 
körs. 
 

Interface 
 

Kan ses som en abstrakt klass där alla metoder är abstrakta vilket 
innebär att dessa måste implementeras. 
 

Robust kod Väl strukturerad kod som lätt kan ändras, rättas och utökas utan att 
snabbt bli oöverskådlig och svår att underhålla. 

Linux 
 
 

Linux är ett UNIX-liknande operativsystem som fungerar på en 
mängd olika datorer. Linux släpptes första gången 1991 av Linus 
Torvalds på Helsingfors Universitet.  
 

Plattform Olika typer av datorer (processortyper) eller operativsystem, t.ex. 
Linux, Windows, Sun, Intel. 

Skalbarhet Skalbarhet har många tolkningar, i denna studie menas möjligheten 
att anpassa en applikation efter antal användare. Med andra ord 
finns en möjlighet att skala upp eller ner en applikation. 

System De system som organisationerna i studien utvecklar.  
Systemregister 
 

Microsofts operativsystem lagrar information om hur det är 
konfigurerat i en databas som kallas systemregistret. Det innehåller 
information om hård- och mjukvara.  
 

Taggar 
 

Med taggar avses märkord, en teckensträng som utgör beteckning 
för någon dataelementtyp och som skrivs mellan tecknen enligt 
formen < Body >. Uttrycket används bl.a. vid SGML- och HTML-
kodning av dokument.  
 
 

Typer Med typer menas olika former av egendefinierade objekt och 
klasser i .NET miljön. Typer kan även vara befintliga klasser och 
objekt som ingår i miljön 
 

Unix Ett operativsystem som kan användas för flerprogramkörning. 
UNIX uppfanns 1961 vid Bell Laboratories och finns i många 
olika dialekter vilka inte alltid är helt kompatibla. 
 

Varukorg Vanligt förekommande begrepp på e-handelsajter som egentligen 
är en temporär lagring av information om varor som avses att 
köpas. Jämför med varukorg i ett snabbköp. 
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2 Metod 
Vi kommer i detta kapitel att redogöra för några vetenskapliga inriktningar och 
metoder. Vi tar upp positivism och hermeneutik samt kvantitativt/kvalitativt 
förhållningssätt för att avsluta med datainsamling och analys. 

2.1 Positivism 
Positivismen kommer från den empirisk-naturvetenskapliga grenen av vetenskap. 
Auguste Comte räknas som positivismens fader och var verksam under mitten av 1800-
talet. Under detta århundrade skedde den vetenskapliga revolutionen vilken innebar en 
delning mellan vetenskaplig metod och filosofisk insikt. Den vetenskapliga läran 
baserades på systematiska iakttagelser och mätningar vilka sågs som grund för generella 
lagar, dessa skulle helst vara formulerade i matematisk form (Molander, 1983). Comte 
ville med fysiken som förebild skapa en vetenskaplig metodik som skulle vara 
densamma för alla vetenskaper. Kunskapen skulle vara positiv i den bemärkelsen att 
den var nyttig och förbättrade samhället. Kunskapen skulle uppfylla följande kriterier: 
vara säker, exakt och organiserad. (Patel & Davidsson, 1994) 
 
Positivisterna skiljde på vad som var vetenskap och ”Ovetenskap”. Med ”Ovetenskap” 
menade de fenomen som metafysik och filosofisk spekulation. De vetenskapsfilosofer 
som verkade under 1900-talets första del försökte dra en gräns mellan vad som var 
vetenskap och icke vetenskap (Patton, 2002). Den stora frågan var hur denna 
gränsdragning skulle gå till. Man enades genom att formulera verifierbarhetsprincipen. 
Den bygger på att varje teori ska kunna omsättas till verifierbara observationer. 
Positivismen åtnjuter inte längre samma status på grund av att det visade sig omöjligt att 
skilja på teori och observation med vilket menas att ingen observation är fri från 
teoripåverkan. En viktig sak med positivismen är att ett problems helhet kan reduceras 
till dess olika delar och dessa kan studeras var för sig. Det ges en möjlighet att bortse 
från helheten. Slutligen skall forskaren alltid ha ett objektivt förhållningssätt. (Patel & 
Davidsson, 1994) 

2.2 Hermeneutik 
Hermeneutik sägs vara positivismens raka motsats och är en vetenskaplig inriktning där 
grunden för den mänskliga existensen studeras, tolkas och försöks förstå. Hermeneutik 
kan beskrivas som tolkningslära (Molander, 1983) eller tolkningskonst av olika text-
typer (Åkerberg, 1986). Under tidens gång har hermeneutiken varit en metod för att 
tolka bibeltexter, den utvecklades sedan till att omfatta andra texter som lagar och andra 
juridiska skrifter (Patton, 2002). Under 1900-talet har den utvecklats till att bli en 
existentiell filosofi som syftar till att förstå mänsklighetens grunder. (Patel & Davids-
son, 1994) 
 
Hermeneutiken kopplas till begrepp som kvalitativ förståelse och tolkning samtidigt 
som den står för ett öppet, engagerat och subjektivt synsätt (Patel & Davidsson, 1994). 
Forskaren studerar sin frågeställning på ett subjektivt sätt utifrån sin egen förförståelse. 
Enligt Patel & Davidsson (1994) ska den förförståelse och kunskap forskaren har ses 
som en tillgång och inte hinder för att tolka och förstå sin frågeställning.  
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Något som är utmärkande för hermeneutiken är ett erkännande av den ”hermeneutiska 
cirkeln” (Molander, 1983). Den hermeneutiska cirkeln kan beskrivas med följande två 
citat: 
 

”Ingen förståelse utan förförståelse” och ”En förståelse av delen förutsätter 
en förståelse av helheten” (Molander, 1983, s. 232) 

 
Detta kan jämföras med att läsa en text upprepade gånger, när texten läses igen börjar 
läsaren med en ökad förförståelse jämfört med föregående gång. På detta sätt kommer 
delarna att läsas på ett nytt sätt och en ny helhetsförståelse att byggas upp. (Molander, 
1983)  Hermeneutik går ut på att se helheten i frågeställningar, genom att helheten ställs 
i relation till delarna och att en pendling sker mellan del och helhet. På detta sätt uppnås 
en helhetsförståelse (Patel & Davidsson, 1994). 
 
Detta fenomen kallas även för den hermeneutiska spiralen (Åkerberg, 1986) vilket är 
samma sak som den hermeneutiska cirkeln och åskådliggörs nedan. 
 

Figur 2.1: Den hermeneutiska cirkeln Källa: Egen bearbetning 

2.3 Kvantitativa metoder och förhållningssätt  
När kvantitativa metoder nämns menas främst när forskaren arbetar systematiskt med 
insamlande av empiriska och kvantifierbara data för att sedan analysera dessa med hjälp 
av statistiska verktyg (Kvantitativ metod, 2003). Statistik räknas som en egen vetenskap 
men används även för att svara på forskares frågeställningar genom att ordna, beskriva 
och analysera data. Det finns olika former av statistik och de är deskriptiv och hypotes-
prövande statistik.  
 
När siffror används för att beskriva frågeställningen har den deskriptiva formen använts. 
Den hypotesprövande används när statistiska hypoteser prövas (Patel & Davidsson, 
1994). Det kvantitativa arbetssättet är ofta formaliserat där varje fas är väl definierad 
och skild från de övriga. Forskarrollen ska vara objektiv och fri från förutfattade 
meningar. Det finns vissa tekniker som ofta brukar förknippas med kvantitativa 
metoder, en av dessa är enkäter vilka ofta används då det gäller stora populationer. 
(Kvantitativ metod, 2003) 

Ursprungstext Tolkning Förståelse 

Ökad förförståelse 



DEL II – METOD 
 

 9

2.4 Kvalitativa metoder och förhållningssätt 
När termen kvalitativ forskning används menas alla studier där resultaten inte bygger på 
statistiska verktyg eller annan typ av kvantifiering (Corbin & Straus, 1998). Kvalitativa 
metoder används för få en annorlunda och djupare förståelse och kunskap jämfört med 
kvantitativa metoder. Det kvalitativa förhållningssättet är avsett att beskriva och 
analysera helheten. Den influeras ofta av den som utför arbetet, jämför med herme-
neutik (Patel & Davidsson, 1994).  Det som utmärker kvalitativa metoder är att 
forskaren befinner sig i den miljö som ska studeras samt att datainsamling och analys 
sker parallellt och forskaren växlar ständigt mellan dessa. Då kvalitativt förhållningssätt 
tillämpas önskar forskaren uppnå en helhetsförståelse gällande sin frågeställning. Något 
som är viktigt att påpeka är att kvalitativa studier ofta gäller mindre populationer än 
kvantitativa (Kvalitativ metod, 2003). Kvalitativa analyser utgår ofta från ett text-
material, exempelvis då intervjuer skrivits ned och ska bearbetas. Det går även att 
använda sig av ett kvalitativt angreppssätt när det gäller böcker, artiklar och dagboksan-
teckningar (Patton, 2002). Textmaterialet som utgör grunden för analysen är ofta väldigt 
stort och det medför att kvalitativa studier är tidskrävande. Det är även viktigt att 
redovisa hur studien genomförts då det finns flera olika kvalitativa metoder att välja på 
och dessa kan anpassas för en enstaka studie (Patel & Davidsson, 1994). 

2.5 Sammanfattning av kvalitativa och kvantitativa metoder 
Då kvantitativt- och kvalitativt förhållningssätt ofta ses som oförenliga är det svårt att se 
att de kan gå att kombinera för forskare (Patel & Davidsson, 1994). Det skulle kunna gå 
att beskriva dem som varandras motsatser enligt figuren nedan. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figur 2.2: Forskningens ytterligheter. Källa: Bearbetning av Patel & Davidsson (1994). 

 
Större delen av den forskning som idag sker befinner sig någonstans mellan de båda 
ändpunkterna. Den kvantitativa forskningen innehåller ofta någon form av verbala 
analyser samtidigt som den kvalitativa forskningen vanligtvis innehåller någon form av 
statistisk analyserat material. Enligt Corbin & Straus (1998) så kan viss del av data 
kvantifieras men huvuddelen av analysen måste vara tolkande för att räknas som 
kvalitativa studier. 
 
Forskarens frågeställning avgör vilka val som ska göras. Berör frågeställningen frågor 
som var, hur och relationer så bör statistiska metoder väljas. Gäller frågeställningen att 
tolka och förstå vad ett fenomen är samt vilka mönster som finns så bör ett kvalitativt 
angreppssätt väljas. (Patel & Davidsson, 1994)  

Endast 
statistiska 
analyser 

Endast 
verbala 
analyser 

Kvantitativ 
forskning 

Kvalitativ 
forskning 
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2.6 Intervju 
Det finns olika typer av intervjuer, nämligen kvalitativa och kvantitativa. Den typ som 
inriktas på att finna oupptäckta fenomen eller egenskaper kallas kvalitativ intervju. Den 
avser att ge ett underlag för att förstå hur dessa fenomen eller egenskaper i frågeställ-
ningen kan förklaras. Den kvantitativa intervjun har på förhand definierat de fenomen 
och egenskaper man önskar veta mer om. (Svensson & Starrin, 1996)  
 
Intervju är en teknik som bygger på att inhämta information vilken har sin grund i 
frågor (Patel & Davidsson, 1994) och enligt Åkerberg (1996) är det en form av samtal 
mellan den som intervjuar och den intervjuade där kvalitativ data inhämtas. Det finns 
vissa saker som måste klargöras för intervjuobjektet i de inledande kontakterna, bland 
annat att syftet med intervjun klargörs samt hur den genomförda intervjun kommer att 
användas (Patel & Davidsson, 1994).  
 
Något som är viktigt att tänka på är den så kallade intervjuareffekten, med detta menas 
den effekt som intervjuaren har på intervjuobjektet. Det kan gälla saker som 
intervjuarens kön, beteende och yttre (Trost, 1997). Denna effekt kan även vara av 
allvarligare karaktär såsom att ge uttryck för sina egna åsikter genom tal och mimik. 
Detta kan påverka de svar som lämnas på ett mycket negativt sätt. (Åkerberg, 1986) 
 
Vid en intervju kan ordningen på frågorna ordnas efter vad som kallas tratt-teknik. Med 
detta menas att intervjuerna inleds med öppna frågor för att sedan bli mer detaljerade.  
Standardisering och strukturering är två viktiga begrepp inför utformningen av 
intervjuformulären (Trost, 1997).  Med standardisering avses hur stor möjlighet det ges 
till den som intervjuar att påverka frågornas formulering och innehåll samt deras 
inbördes ordning. Då intervjun är lågt standardiserad finns möjlighet att formulera 
frågor under dess gång och även att ändra på frågornas ordning, under en högt 
standardiserad intervju ställs samma frågor i bestämd ordning till intervjuobjektet 
(Åkerberg, 1986).  Vad gäller strukturering anger det vilket svarsutrymme 
intervjuobjektet får. Vid en strukturerad intervju ges väldigt lite svarsutrymme till 
intervjuobjektet, motsatsen gäller vid en ostrukturerad intervju (Patel & Davidsson, 
1994).  
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För att åskådliggöra detta visas bild nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.3: Standardisering och strukturering av intervju och enkät. Källa: Bearbetning av Patel & 

Davidsson, (1994)  
 
Den som intervjuar bör tänka på att motivera intervjuobjektet samt informera om 
intervjumaterialet kommer att vara konfidentiellt eller inte. Innan intervjuformulär 
sammanställs måste det beslutas vilken grad av standardisering och strukturering som 
tjänar studien bäst.Slutligen måste ett intervjuformulär tas fram och då behöver följande 
saker beaktas: 

• I vilken ordning frågorna ställs. 

o Att det finns en introduktion för att få en bra start på intervjun. 

o Intervjun inleds med neutrala frågor för att uppnå en avslappnad atmosfär 
(sysselsättning, bakgrund, befattning, antal år i yrke med mera). 

o Efter detta kommer de relevanta frågorna (anledningen till att intervjun 
genomförs). 

o Se till att det finns en bra avslutning (inga lösa trådar). 

• Hur frågorna utformas, följande skall undvikas. 

o Ej långa frågor. 

o Ledande frågor (är det inte så att…..). 

o Dubbelfrågor (gör ni så …. eller gör ni si….). 

o Inget fackspråk, det får intervjuobjekten stå för. 

o Värdeladdade ord. 

o Oklara – tvetydiga ord. 

o Oklara frekvensord (ibland, ofta, brukar). 

(Patel & Davidsson 1994) 
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För att registrera intervjusvaren finns det två metoder som är vanliga. Dessa metoder är 
att föra anteckningar och att registrera intervjun på någon form av bandspelare. För att 
föra anteckningar krävs träning och att den som intervjuar omgående efter intervjun 
förtydligar och följer upp sina anteckningar. Något att tänka på vid inspelning av 
intervjuer är att det kräver intervjuobjektens godkännande. Det finns för och nackdelar 
med att spela in intervjuer, en fördel är att intervjuobjektets svar registreras korrekt. En 
nackdel är att det är tidskrävande på grund av att de inspelade intervjuerna måste 
omvandlas till text, det vill säga transkriberas. Det beräknas att en timmes intervju tar 
fyra till sex timmar att transkribera (Patel & Davidsson 1994). Ytterligare en nackdel är 
att dessa inspelningar kan påverka intervjuobjekten negativt, det vill säga att de 
upplever det som obekvämt och inte svarar lika öppet som de annars skulle ha gjort 
(Trost, 1997).  

2.7 Grundad teori 
Grundad teori (Grounded Theory) skapades av de båda sociologerna Anselm Straus och 
Barney Glaser. 1967 gav de ut boken The Discovery of Grounded Theory. Enligt Guvå 
& Hylander (2003) har Straus och Glaser utvecklat metodologin i olika riktningar där 
Glaser anses presentera den ursprungliga versionen av Grundad teori medan Straus 
tillsammans med Juliet Corbin anses stå för en vidareutveckling av den.  

2.7.1 Grundad Teori enligt Corbin och Straus 
Grundad teori är teorigenererande och omfattar hela forskningsprocessen från 
problemformulering och urval av data till bearbetning och analys. Teorin utvinns ur data 
som systematiskt samlas in och analyseras genom forskningsprocessen. Corbin och 
Straus menar att teorier som erhålls från insamlad data bättre representerar 
”verkligheten” än teorier som erhålls genom att sammanföra en serie av idéer baserade 
på erfarenhet eller spekulationer över hur någonting ”verkar fungera”. Den insamlade 
datan kan komma från olika källor som observationer, intervjuer, dokument, berättelser 
och film. (Corbin & Straus, 1998) 
 
Bearbetningen av data sker i tre steg genom kodning som börjar med rådata och 
efterhand alltmer växer fram till en teori. De tre kodningsstegen är öppen kodning, axial 
kodning och selektiv kodning. Genom forskningsprocessen och mellan de olika stegen 
skriver forskaren ned memos som kan vara tankar, idéer eller sammanfattningar, en 
form av minnesanteckningar. Enligt Corbin & Straus (1998) ska memos vara daterade 
och märkta med referens till källan som givit upphov till dessa memos, exempelvis ett 
dokument.  
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Datainsamlandet görs med fördel i olika steg. Urvalet görs kontinuerligt efter vad som 
är intressant för den framväxande teorin och urvalsmetoden kallas för teoretisk 
sampling. Till en början sker ett öppet urval av data där allt kan vara av intresse. Sedan 
sker urvalet av data mer strategisk för att skapa variation. Slutligen övergår 
datainsamlandet till ett mer selektivt skede allt eftersom den nya teorin växer fram. 
Datainsamlandet är inte bundet till ett visst antal observationer eller intervjuer, utan 
fortgår tills forskaren bedömer att en ”mättnad” uppstått, det vill säga att ny data som 
samlas in tillför inte teorin något.  
 
Att göra jämförelser är grundläggande i metoden, vilket benämns av Corbin & Straus 
(1998) som jämförande analys. Den görs för att klargöra saker och öka förståelsen samt 
att upptäcka variation och mönster i analysmaterialet. Jämförelser görs löpande i de 
olika kodningsfaserna bland annat för att hitta kategorier och sedan jämföra dessa för att 
hitta egenskaper och begrepp för dem. Det ska bland annat göras jämförelser mellan 
analysmaterialet och de kategorier som gradvis växer fram. På detta sätt uppnås 
klassificering och slutligen kan en teori genereras (Corbin & Straus, 1998).  
 

2.7.2 Kodningsprocessen 
Den öppna kodningen är det första steget i att bilda en teori av den insamlade datan. 
Datan som exempelvis kan utgöras av transkriberade texter, gås igenom rad för rad där 
det enligt Corbin & Straus (1998) gäller att plocka ut begrepp. Begrepp är namngivna 
fenomen ur datan som är en abstrakt representation av en händelse, objekt eller handling 
som forskaren bedömer vara av betydelse. Liknande begrepp grupperas tillsammans. 
Corbin & Straus (1998) menar vidare att av begreppen ska sedan kategorier bildas. 
Dessa ges ett tydligt namn som visar dess innebörd. Kategorier kan även innehålla 
underkategorier. 
 
Vid axial kodning relateras kategorier till dess underkategorier för att forma en mer 
precis och komplett förklaring av fenomenen (Corbin & Straus, 1998). Nya och gamla 
data undersöks hur de varierar i förhållande till varandra. Nästa steg i processen är den 
selektiva kodningen där forskaren tar ut den centrala kategorin och slutligen genererar 
teorin. Urvalet av data blir alltmer selektivt och fokuseras till det som forskaren anser 
relevant för att få fram den centrala kategorin. För att vara den centrala kategorin ska 
alla andra huvudkategorier ha en relation till den (Corbin & Straus, 1998). När den 
centrala kategorin är identifierad ska teorin genereras. De memos som nedtecknats blir 
till en stor hjälp under denna process. Om mer data behövs, ska det enbart vara data som 
är av betydelse för den centrala kategorin och den framväxande teorin. 
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3 Dynamisk webbprogrammering 
I detta kapitel tas fenomenet dynamisk webbprogrammering upp. Vi behandlar 
kortfattat Internet och World Wide Web, klient- serverförhållandet, dynamiska 
webbsidor samt alternativa tekniker till ASP.NET för utveckling av dynamiska 
webbsidor. 

3.1 Internet och World Wide Web 
Internet har funnits ända sedan 60-talet. Under 90-talet kom World Wide Web (www), 
även kallad webben. Det var en teknik som skulle underlätta informationsöverföring via 
Internet. Internet var till största delen textbaserat, men med webbens uppkomst kom 
användaren att erbjudas en mer interaktiv och användarvänlig miljö där text och bild 
kunde visas tillsammans på skärmen. En av de viktigaste delarna av webben är de så 
kallade hyperlänkarna med vilka användarna kan navigera till andra sidor på webben. 
(Watson, 2002) 
 
Internet och webben är således inte samma sak. Internet kan användas utan webben och 
används bland annat. till E-post, filöverföring med ftp etcetera. Robert W Sebesta skiljer 
den på följande vis: 
 

”The Internet is a collection of computers and other devices connected by 
equipment that allows them to communicate with each other. The web is a 
collection of software and protocols that have been installed on most, if not 
all of the computers on the Internet. The Internet was quite useful before the 
Web was developed and it still is without it.”. (Sebesta, 2003 s. 7) 

 
För att bygga webbsidor används språket Hypertext Markup Language (HTML1). Enligt 
Homer med flera (2000) var syftet med HTML att visa och överföra information och då 
i första hand teknisk och vetenskaplig information mellan olika datorer, nätverk och 
operativsystem. Språket specificerar genom taggar hur sidans uppbyggnad med text, 
bilder och tabeller etcetera ska se ut och standardiseringen gör att informationen kan 
visas i en webbläsare oberoende av plattform eller operativsystem. 
 

3.2 Klient/server 
Alla webbsidor som kan ses på Internet ligger på olika webbservrar runtom i världen. 
En webbserver har till uppgift att hantera webbsidor och göra dem tillgängliga för 
webbläsare som ligger på klientdatorer på Internet eller lokala nätverk.  

                                                 
1 Se http://www.w3.org/2002/MarkUp/ för mer information. 
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Följande citat är exempel på hur en server och webbserver kan definieras: 
 

”A web server is a piece of software that manages web pages and makes 
them aviailible to ’client’ browsers – via a local network or over the 
Internet.”. (Goode m.fl. 2002, s. 13) 

 
”En server är ett program som körs på en dator som ger tillgång till 
information, filer eller data som en annan person, applikation eller dator 
behöver.” (Watson, 2002, s. 718) 

 
Kommunikationen på webben sker under klient/serverförhållanden. När två datorer 
kommunicerar med varandra kommer den ena att vara klient och den andra server. 
Datorn som initierar kommunikationen är klient och den andra är server. 
Kommunikationen dem emellan sker med standarprotokollet för webben Hypertext 
Transfer Protocol (HTTP) eller den säkrare varianten HTTPS. Den mest använda 
webbservern är Apache som är utvecklad av Apache Group och som är fri att använda. 
Den finns till såväl UNIX och LINUX-system som till Windows. Den vanligaste 
webbservern för Windows-system är Microsofts Internet Information Services.(IIS) 
(Sebesta, 2003) 
 
Informationsutbyte på webben går till så att klientprogrammet, vanligen webbläsaren 
skickar en HTTP-förfrågan över Internet till en webbsida som ligger på webbservern 
som i sin tur skickar tillbaka sidan över Internet till klientdatorn. Nedanstående exempel 
visar hur detta går till: 
 

Figur 3.1: En HTTP-förfrågan från klient till server. Källa: Bearbetning av Watson (2002) 

 
För att kunna köra applikationer som är skrivna i ASP.NET krävs att Microsofts IIS2 är 
installerad. I dagsläget finns det inget stöd för att köra ASP.NET under Apache vare sig 
för Windows- eller UNIX-miljö.  

                                                 
2 Microsoft har tagit fram ett utvecklingsverktyg som heter Web Matrix som även simulerar en 
webbserver och då behöver ingen särskild webbserver vara installerad. 

Användaren anger i
w ebbläsaren en
w ebbplats denne vill
besöka

Internet

Webbläsaren gör en
HTTP-förfrågan över
Internet till w ebbservern

Sidan levereras till
klientens w ebbläsare
och visas på skärmen

Sidan hittas på w ebb-
servern

Webbservern skickar
sidan tillbaka till
w ebbservern över
HTTP via Internet

1

2 3

45



DEL III – TEORETISK REFERENSRAM  
 

 16

Det kan även vara värt att veta att det finns olika varianter av Microsoft IIS beroende på 
vilket operativsystem den levereras med. Enligt Hill (2003) kan versionen som följer 
med Windows XP Pro hantera tio samtida anslutningar till servern. För de som har 
behov av att kunna hantera fler samtida användare på sin webbplats måste de teckna 
licens för Windows Server 2000 eller Windows Server 2003. 

3.3 Dynamiska webbsidor 
Från början var alla webbsidor statiska. Innehållet i dessa är detsamma i alla datorer 
som visade sidan och den kan inte ändras eller anpassas till en speciell användare. För 
varje ändring som måste göras är en webbutvecklare tvungen att gå in direkt i HTML-
filen och redigera informationen. Enligt Watson (2002) blev det nästan omöjligt att 
hinna med att underhålla statiska webbsidor där innehållet behövde bytas ut ofta.  
 
För att exempelvis utveckla effektiva e-handelsplatser eller andra webbtillämpningar 
räcker dock inte vanlig HTML till. På en e-handelssajt ska informationen om tusentals 
artiklar underhållas. Nya artiklar tillkommer samtidigt som andra utgår ur sortimentet 
och så fort en ny produkt anländer till lagret ska den synas online. Besökare ska kunna 
söka bland sortimentet och själv registrera sig som kund och kunna genomföra 
beställningar. Vissa E-handelssajter ger kunden möjlighet att följa sin beställning från 
inkommande order till det att varan finns på närmaste postkontor. 
 
För att ge en väldigt övergripande förklaring så är skillnaden mellan dynamiska och 
vanliga webbsidor den att de dynamiska sidorna innehåller program- eller skriptkod 
som inte webbläsaren förstår. En sådan sida måste därför köras på servern med en 
särskild ”motor” som genererar den HTML-kod som kan förstås av webbläsaren. Detta 
förfarande medger att sidorna inte nödvändigtvis behöver se likadana ut vid varje 
förfrågan. Det är förfrågan som avgör hur resultatet blir. Om vi tittar på figur 3.2 så 
skulle mycket väl de båda klienterna exempelvis kunna ha efterfrågat olika 
produkttyper. Även om de efterfrågar samma sida så kan de få olika innehåll beroende 
på vad de efterfrågar. 

 
Figur 3.2: Förfrågan från klient till server där sidan körs på servern. Källa: Egen bearbetning 
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3.4 Olika dynamiska tekniker 
Det finns två olika dynamiska tekniker. De som körs på klientsidan respektive de som 
körs på serversidan. Vi redovisar under denna punkt några vanliga dynamiska tekniker 
som används idag. 

3.4.1 JavaScript 
HTML-kod är till för att visa ett innehåll på ett strukturerat sätt, men har inte den logik 
som finns i programmeringsspråk. Med HTML går det inte att köra några iterationer 
eller selektioner eller utföra ibland nödvändiga kontroller. 
 
JavaScript körs på klienten och placeras i kodblock i HTML-koden. JavaScriptkoden 
kompileras inte utan tolkas av webbläsaren samtidigt som den körs. Detta öppnar större 
möjligheter till interaktion än vad som är möjligt med vanlig HTML-kodning. 
JavaScript fungerar alldeles utmärkt vid exempelvis valideringar av fält, som att 
användaren inte lämnat ett fält tomt eller till och med att korrekt information är ifylld. 
Även selektioner kan göras med JavaScript som styrs av användarens val. (Watson, 
2002) 
 
Skript för klientsidan är användbart, men löser inte behovet av att kunna köra helt 
datadrivna webbsajter. För att kunna göra det krävs skript eller program som körs på 
serversidan istället. Dessa skript eller program kan få sina data direkt från en databas 
och med den som bas bygga upp en HTML-sida som sedan skickas till klienten. 
(Watson, 2002) 

3.4.2 CGI 
En tidig teknik för att skapa dynamiska webbsidor är Common Gateway Interface 
(CGI). Till skillnad från JavaScript som körs på klienten körs CGI-program eller skript 
på serversidan. Enligt Goode m.fl., (2003) är GGI en modul som läggs på servern där 
användaren (klienten) kan anropa ett program på servern, exempelvis ett Perl-skript, 
som i sin tur genererar den dynamiska webbsidan. CGI fungerar som ett interface 
mellan klient och program på servern och förmedlar data mellan dem. Data som 
returneras tillbaka till klienten är i HTML-format. 
 
CGI stöder många språk, men det vanligaste språket som används är Perl. CGI har stöd 
för databaser. Enligt Sebesta (2003) stöder CGI kompilerad kod. Om ett CGI-program 
är kompilerat och sparat i maskinkod kan servern anropa det direkt. Kompilerade 
versioner av Perl-program sparas dock inte och är inte i maskinkod, vilket gör att Perl-
systemet måste anropas varje gång. Det går delvis att åtgärda med en kodrad som gör att 
återstoden av den genererade filen används som indata nästa gång för att öka 
prestandan. 
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3.4.3  ASP 
Active Server Pages (ASP) är en av Microsoft utvecklade tekniker för att användas vid 
skapandet av dynamiska webbsidor. Som namnet antyder är tekniken serverbaserad och 
all kod körs på servern. Enligt Homer m.fl., (2000) finns det stöd för ASP i Microsofts 
webbserver IIS som levereras med bland annat Windows 2000. ASP är ett skriptspråk 
och levereras som standard med två installerade skriptmotorer, nämligen VB-skript och 
JScript. Programmeraren kan själv välja vilket språk sidan ska utvecklas i. 
 
Stödet för Asp ligger i en enda fil som heter asp.dll. När en sida med ändelsen .asp 
anropas på servern skickar IIS sidan till asp.dll. Där görs en kontroll om det finns någon 
körbar kod på sidan. Om inte, så informeras IIS om detta och kan då skicka sidan till 
klienten som efterfrågat sidan. Om körbar kod hittas läses sidan in rad för rad. Alla 
rader som inte innehåller körbar kod skickas tillbaka till IIS och vidare till klienten. 
Körbar kod skickas vidare till rätt skriptmotor och resultaten från skriptmotorn infogas 
sedan på rätt ställe på sidan och skickas tillbaka till IIS och klienten. Resultatet som 
returneras till klientprogrammet är ren HTML-kod. ASP sparar också en kompilerad 
version av koden som skriptmotorn genererat för att det ska gå snabbare att visa sidan 
nästa gång någon gör en förfrågan. (Homer m.fl., 2000) 
 
ASP kan använda Component Object Model även kallat COM-objekt. Det är en 
objektbaserad Microsoft-teknik som gör det möjligt att paketera kod i en komponent 
skrivet i valfritt programspråk som tekniken stöder. ASP kan kommunicera med dessa 
objekt utan att veta vilket språk de är programmerade i och hur de ser ut inuti. Det enda 
som behövs är information för att skapa instanser av COM-objekt. En nyare variant 
finns och den benämns COM+. COM-objekten måste registreras i systemregistret på 
operativsystemet. (Homer m.fl., 2000). 
 
ASP har stöd för sessioner, vilka används för att lagra tillstånd. Det finns ett behov att 
lagra individuella tillstånd för enskilda användares. Webben är en tillståndslös 
(Stateless) miljö där variabler dör när en ny sida anropas varvid all information förloras. 
För att illustrera behovet kan som exempel en enkel e-handelssajt tjäna. Flera av 
varandra oberoende användare bläddrar igenom produktsortimentet genom ett flertal 
sidor. Under tiden ”lägger” de ned önskade produkter i en varukorg knuten till den 
enskilda användaren som ska följa med denne ända till kassan då det är dags att betala. 
Informationen måste således följa med genom flera webbsidor. För ASP har detta lösts 
genom användning av sessioner där variabler som strängar, numeriska värden, vektorer 
och variabelreferenser till instanser av COM-objekt lagras. En nackdel med 
sessionshanteringen i ASP är att informationen lagras i så kallade cookies vilka i sin tur 
lagras på användarens dator. Den användare som valt att inaktivera cookies kommer 
inte att kunna starta en session. (Homer m.fl., 2000) 
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3.4.4 PHP 
PHP kallades från början Personal Home Page, men benämns numera som PHP 
Hypertext Preprocessor. PHP är ytterligare ett skriptspråk för att skapa dynamiska 
webbsidor och precis som ASP och ASP.NET körs sidan på servern, HTML genereras 
och levereras tillbaka till webbläsaren. PHP fungerar både på Windows, UNIX och 
Linux. Syntaxen påminner om C. Numera har också PHP stöd för objektorientering som 
kan underlätta vid inkapsling och organisering av kod. (Goode m.fl., 2003) 
 
PHP har ett stort stöd för databaser, 15 olika enlig Sebesta (2003). MySQL är den 
databashanterare som vanligen förknippas med PHP. Vidare så har PHP stöd för 
sessioner som kan spara information mellan olika sidor. PHP är också interpreterande, 
men ett visst stöd finns för förkompilering vilket gör att sidan körs snabbare (ibid). PHP 
har ett bibliotek med fördefinierade funktioner och ett bra stöd för bilder, filhantering 
och e-post via POP3. 

3.4.5 JSP 
Java Server Pages (JSP) kommer från Sun och bygger på deras Javateknik vilket gör att 
den som tidigare programmerat i Java känner igen sig. JSP fungerar under flera 
webbservrar till skillnad från ASP som bara fungerar under Microsofts IIS. (Goode 
m.fl., 2003)   
 
JSP har även stöd för XML och Web Services (The Java  Web Services Tutorial3, 
2003). Java stöder objektorientering och därför finns också goda möjligheter till 
återanvändbarhet av kod. Den funktionella koden kan separeras från gränssnitten och 
lagras i klassfiler. 
 
En JSP-sida körs med JSP-motorn. Första gången en JSP-sida körs kompileras den till 
en Java Servlets och sparas på serverns minne, vilket gör att när den körs nästa gång går 
det snabbare. JSP har också stöd för Java Beans som är komponenter bestående av en 
eller flera klasser skrivna i Java-kod. En Java Bean måste kompileras innan den kan 
köras. (JavaServer Pages[tm] Technology - White Paper4, 2003) 

3.4.6 ASP.NET 
ASP.NET är Microsofts senaste teknik för dynamisk webbprogrammering med en del 
intressanta nyheter som att exempelvis kontroller som körs på serversidan istället för på 
klienten. Mer om ASP.NET finns att läsa i kapitel 5 som handlar om ramverket och 
kapitel 6 som handlar mer specifikt om ASP.NET. 
 

                                                 
3 http://java.sun.com/webservices/docs/1.3/tutorial/doc/index.html 
4 http://java.sun.com/products/jsp/whitepaper.html 



DEL III – TEORETISK REFERENSRAM  
 

 20

4 Web Services 
Detta kapitel behandlar Web Services som är en teknik för informationsutbyte mellan 
olika system. Vi tar upp det grundläggande om tekniken, protokollet som används för 
utbyte av information och XML som är det format som används av Web Services.  

4.1 Kort om Web Services 
Web Services5 är en plattform som blivit en standard för kommunikation mellan 
applikationer över webben. Web Services är baserade på öppna standarder som inte är 
kopplade till någon specifik plattform. Det har inte någon betydelse om Web Services  
körs på Solaris, UNIX, Mac eller Windows. Alla kommer att kunna koppla upp sig och 
använda dem. Informationen som utbyts mellan applikationerna genereras i XML6-
format. En Web Service är ett program som körs på serversidan och lyssnar på 
meddelanden från klientapplikationer som skickar specifik information tillbaka till 
klienten. (Reynolds m.fl., 2002) 
 
Olika informationssystem behöver ibland integreras med varandra. Ett exempel på detta 
skulle kunna vara ett nyutvecklat kundordersystem. Det har utvecklats av två olika 
leverantörer vid olika tillfällen, men måste ändå kunna samarbeta. När en order läggs 
måste ordersystemet meddela lagersystemet vilka varor som sålts och kanske aktivera 
några automatiska åtgärder i lagersystemet som till exempel lägga en inköpsorder för att 
ersätta de varor som sålts. När två eller flera olika program samarbetar kallas det 
integrering.  Det är alltid integrering av olika datorsystem som drar de största 
kostnaderna när datorsystem i kommersiella informationsteknologimiljöer byggs. 
Vidare menar författarna att Web services gör integreringen mellan olika system enklare 
och därmed sjunker kostnaderna. (Reynolds m.fl. , 2002) 

4.2 SOAP 
Redan tidigare har det varit möjligt att kommunicera mellan olika applikationer och 
utbyta information. Ett problem har varit att ta fram en gemensam standard som alla de 
stora aktörerna ställt sig bakom och enligt Watson (2002) är det svårt att få dessa 
tekniker att kommunicera med varandra. En gemensam standard som kunde 
kommunicera med och utbyta information med många olika plattformar behövdes. För 
det ändamålet utvecklades Simple Object Access Protocol (SOAP7). 

                                                 
5 Se http://www.w3.org/2002/ws/ för mer information. 
6 Se http://www.w3.org/XML/ för mer information. 
7 Se http://www.w3.org/2002/ws/ för mer information. 
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Bakom SOAP står en rad stora aktörer som Microsoft, IBM, Lotus Development Corp, 
SUN, BEA och Userland Software. Standarden samlas under organisationen World 
Wide Web Consortium (W3C) som definierar SOAP enligt följande: 
 

”SOAP is a lightweight protocol for exchange of information in a 
decentralized, distributed environment. It is an XML based protocol that 
consists of three parts: an envelope that defines a framework for describing 
what is in a message and how to process it, a set of encoding rules for 
expressing instances of application-defined datatypes, and a convention for 
representing remote procedure calls and responses. SOAP can potentially 
be used in combination with a variety of other protocols; however, the only 
bindings defined in this document describe how to use SOAP in combination 
with HTTP and HTTP Extension Framework.” 

 
Användbarheten ökar då många av de stora aktörerna står bakom standarden. Olika 
system som inte är kompatibla kan utbyta information med varandra. Enligt Nicholson 
(2000) är SOAP ett protokoll som medger metodanrop över webben genom att använda 
XML. Förfrågan resulterar i ett SOAP-dokument vilket konstruerats med hjälp av XML 
som transporteras över Internet genom att använda HTTP-protokollet. När det skickas 
över HTTP-protokollet uppstår heller inga problem med brandväggar (ibid). 
 

 
Figur 3.3: Förfrågan via Web Services. Källa: Bearbetning av Reynolds m.fl., (2002) 

 
Kortfattat fungerar Web Services som så att klientapplikationen gör en förfrågan till en 
Web Service efter information, till exempel aktuellt lagervärde. När klienten skickar en 
förfrågan skapas ett SOAP Request document som skickas över Internet via HTTP-
protokollet till den webbserver som Web Servicen körs på. Dokumentet innehåller all 
information som Web Servicen behöver för att avgöra vad den blivit tillfrågad som 
metodnamn och parametrar. 
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dator.
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SOAP-dokumenten konstrueras med XML och dessa dokument förstås av båda sidorna 
om Web Servicen oavsett plattform eller system. På serversidan tar Web Servicen emot 
SOAP-förfrågan och kör den applikation det gäller. Under anropet genereras ett SOAP 
svarsdokument som innehåller den information som ska skickas tillbaka till klienten 
som gjorde förfrågan. Även svarsdokumentet transporteras genom att använda HTTP 
via webbservern. (Reynolds m.fl., 2002) 

4.3 Användningsområden 
Då Web Services och SOAP är en standard som fungerar på många plattformar och 
system finns det också många användningsområden. Som tidigare nämnts kan system 
integreras i varandra. Företag som levererar varor kan låta kunder ta del av deras 
sortiment och lager. Med hjälp av Web Services integrerar de sina system med 
varandra, trots att programvarorna är skrivna i olika språk och ligger på olika 
plattformar. Även mobila enheter kan med hjälp av Web Services koppla upp sig mot 
andra system. 

4.4 XML 
Extensible Markup Language (XML) är ett språk som används för att utbyta 
information mellan applikationer. XML har ett textbaserat format, vilket innebär att det 
enkelt kan flyttas mellan olika plattformar och kan flyttas runt med hjälp av 
Internettekniker som E-post, webbläsare och FTP. Med traditionell programintegrering 
har det varit svårare att utbyta information mellan plattformar som Windows, UNIX och 
Mac. Då XML är textbaserat förenklar det flyttandet av data mellan olika plattformar. 
Därav nyttan med XML i SOAP och Web Services. (Reynolds, 2002) 
  
XML är precis som HTML baserat på taggar. Det finns start- och sluttaggar som 
innehåller element. Elementen innehåller i sin tur den data som ska lagras eller 
transporteras. Elementen kan även innehålla element, så kallade underelement. I figuren 
nedan visas hur ett enkelt XML-dokument kan se ut. 
 

Figur 3.4: Ett enkelt XML-dokument. Källa: Egen bearbetning 

<?xml version = "1.0"?>
<Books>
        <Book>
                <Title>Turbovägen till Pascal</Title>
                <Authors>
                        <Author>Stefan Njord</Author>
                        <Author>Lars Sandmark</Author>
                </Authors>
                <ISBN>914428554X</ISBN>
        </Book>
        <Book>
                <Title>Brott och straff</Title>
                <Authors>
                        <Author>Fjodor Dostojevskij</Author>
                </Authors>
                <ISBN>9146172262</ISBN>
        </Book>
</Books>
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5 ASP.NET och ramverket 
Detta kapitel handlar om ramverket (Microsoft.NET Framework) som är fundamentet i 
Microsofts utvecklingsstrategi. Vi ger en bakgrund till Microsoft .NET, en översiktlig 
beskrivning av ramverket och dess komponenter samt en kort genomgång av 
klassbiblioteket och ADO.NET. 

5.1 Detta är .NET 
Vi kommer kort att beskriva fenomenet .NET, i vilken ASP.NET ingår. .NET är 
Microsofts strategi, plan och vision inför framtiden och i den ingår en 
mjukvaruplattform (Goode mfl., 2002). Det inbyggda stödet i plattformen för XML och 
Web Services gör det möjligt för olika program att kommunicera och utbyta data helt 
plattformsoberoende (Det här är .NET - .NET - Microsoft AB, 2003). 

Mjukvaruplattformen innefattar klienter, servrar och utvecklingsverktyg och består av 
följande: 

• Ett ramverk (.NET Framework 1.1) vilket används för att utveckla och köra alla 
typer av mjukvara även webbapplikationer och XML- Web Services komponenter. 
Dessa tillhandahåller integrering genom dess möjligheter att dela data och 
funktionalitet över olika typer av nätverk. Detta åstadkoms genom standardiserade 
plattformsoberoende protokoll som XML, SOAP och HTTP. 

• Utvecklingsverktyg som Microsoft Visual Studio .NET 2003, vilket är en integrerad 
utvecklingsmiljö (IDE) för att maximera produktiviteten avseende utveckling i 
ramverket. 

• De olika servertyperna vilka stödjer och hanterar Web Services samt webb-baserade 
applikationer. Dessa är Windows Server 2003, SQL Server och BizTalk Server. 

• Klienter, vilka kan vara stationära och bärbara datorer, arbetsstationer, telefoner, 
tunna klienter och andra smarta enheter. Med smarta enheter menas förmågan stödja 
och utnyttja Web Services, detta innebär en möjlighet att dela data oavsett var 
klienten befinner sig, vilken typ av klient det är samt vilket antal klienter som 
används. Exempel på detta är Windows XP, Windows CE med mera.  

(Technology Overview, 2003) 
 



DEL III – TEORETISK REFERENSRAM  
 

 24

5.2 Översikt av .NET:s ramverk 
.NET ramverket är hjärtat i Microsofts strategi för framtiden (Goode m.fl., 2002). 
 
I skrivande stund finns två versioner av ramverket att tillgå, nämligen följande: 
 

• Microsoft .NET Framework 1.1 Software Development Kit (SDK) 
Denna version innehåller .NET ramverk version 1.1 och vad som behövs för att 
kunna utveckla och köra .NET applikationer. Det ingår dokumentation, 
applikationsexempel, körmiljö (Runtime environment), och kompilatorer samt 
kommandoradsverktyg. 
 
Följande operativsystem krävs för att kunna utnyttja .NET Framework 1.1 SDK: 
 

• Windows Server 2003  
• Microsoft Windows 2000 (Service Pack 2 rekommenderas)  
• Windows XP Professional och Home Edition. Dock kräver ASP.NET att 

IIS är installerad för att fungera, vilken ej finns i Windows XP Home 
Edition. 

• Microsoft .NET Framework 1.1 Redistributable 
Denna version används då applikationer utvecklats i .NET Framework 1.1 
Software Development Kit (SDK) och får skickas med för att användarna ska 
kunna utnyttja dessa. Ramverket tillhandahåller det som krävs för att kunna köra 
ovanstående applikationer.  

 
Ramverket är en Windowskomponent som gör det möjligt att utveckla och köra .NET-
applikationer och XML-Web Services. Ramverket är designat för att uppfylla följande 
vision: 
 

• Att tillhandahålla en konsistent objektorienterad programmeringsmiljö oavsett 
om koden lagras och körs lokalt eller via ett nätverk. 

• Att tillhandahålla en miljö för att exekvera kod som minimerar 
versionskonflikter och problem vid driftsättning av applikationer. 

• Att tillhandahålla en miljö för att exekvera kod som möjliggör en säker körning 
av den, inkluderat kod som skapats av en okänd tredje part. 

• Att tillhandahålla en miljö för att exekvera kod som eliminerar 
prestandaproblem beroende på interpreterat eller script-baserat språk. 

• Se till att utvecklaren arbetar på ett likartat sätt i skilda typer av applikationer 
såsom Windows-baserade eller Webb-baserade applikationer. 

• Att bygga allt på accepterade industristandarder för att säkerställa att kod 
baserad på .NET ramverket kan interagera med vilken annan kod som helst, 
vilken följer samma standard.  

(Overview of the .NET Framework, 2003). 
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Ramverket tillhandahåller en objektorienterad programmeringsmodell med arv, 
polymorfism, interfacearv, multipelt interfacearv samt relationer mellan objekt med 
mera. Det har designats för att möta de krav som finns på mer robust kod, ett större 
plattformsoberoende, bättre möjligheter att utnyttja olika programmeringsspråk i 
utvecklingen samt ett enkelt sätt att driftsätta applikationer. (Mingins & Nicoloudis, 
2001) 
 
För att få en översikt av vad som ingår i ramverket visas bilden nedan. 

 
Figur 5.1 .NET Framework Källa: Egen bearbetning av Nicoloudis (2000) 

 
Ramverket består av två huvudkomponenter, nämligen Common Language Runtime 
(CLR) och ramverkets klassbibliotek (Overview of the .NET Framework, 2003). Nedan 
beskrivs kort några viktiga delar i komponenten CLR, vilken tillhandahåller en miljö 
som ansvarar för körningen av applikationer skrivna för .NET miljön. 
 

5.2.1 En översikt av Common Language Runtime 
I detta kapitel förklaras de viktigare delarna i CLR. Som tidigare nämnts ansvarar CLR 
för den körmiljö som krävs av applikationer skrivna för .NET miljön. Detta avsnitt ger 
en översiktlig förklaring och vissa begrepp utvecklas nedan för ökad förståelse. När kod 
skrivs för en kompilator som är avsedd för CLR kallas det för hanterad kod, och det är 
endast denna som sedan kan köras. Hanterad kod drar sedan nytta av tvärspråklig 
integrering, tvärspråklig undantagshantering och driftsättningsstöd.  
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För att CLR ska kunna erbjuda dessa möjligheter måste kompilatorerna för de olika 
språken inkludera metadata, data som beskriver andra data. Dessa metadata8 beskriver 
typer, medlemmar och referenser i koden. 
  
CLR gör det enkelt att designa och utveckla komponenter samt applikationer vilkas 
objekt interagerar mellan olika programmeringsspråk. Objekt som skrivits i olika språk 
kan kommunicera med varandra och deras beteende kan integreras. Exempelvis går det 
att definiera en klass i ett språk för att sedan låta en annan klass skrivet i ett annat språk 
ärva från föregående klass. Den tvärspråkliga integreringen möjliggörs genom att 
kompilatorer och verktyg vilka är avsedda för körmiljön använder sig av Common Type 
System (CTS). CTS innehåller regler för att definition av nya typer, skapande av dessa 
samt för användande, bibehållande och bindning till andra typer. (Common Language 
Runtime Overview, 2003) 
 
Minneshantering 
Vad beträffar minneshantering, är det första gången Microsoft inför det som vanligen 
brukar kallas för skräpinsamlare (Garbage collector). Den ansvarar för allokering och 
hantering av minne, det vill säga vilket minnesutrymme som ska användas och när det 
ska frigöras. Allt data som delegerats till skräpinsamlaren kallas för hanterat minne, 
även om det rekommenderas är det inget tvång att använda sig av detta. I de fall då detta 
inte används kallas det för ohanterat minne och hanteringen av minne måste tas om 
hand i koden. (Nicoloudis, 2000) 
 

                                                 
8 Detta förklaras mer ingående under rubriken sammanställningsfiler nedan  
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Kompilering 
I .NET miljön kompileras inte en applikations källkod direkt till maskinkod. Källkoden 
kompileras till ett format som heter Microsoft Intermediate Language (MSIL), vilket 
ofta benämns IL, och sparas i denna binära plattformsoberoende form på hårdisken. IL 
modulen kallas även portabel exekverbar (PE) fil. När sedan applikationen körs laddas 
ovanstående IL-modul in i minnet och kompileras då till den aktuella plattformens 
maskinkod med hjälp av en Just In Time-kompilator avsedd för den plattformen. Under 
körningen av applikationen kompileras okompilerad kod i realtid vid behov. 
(Nicoloudis, 2000)  En översikt av detta visas nedan. 

 
Figur 5.2 Kompilering i .NET Källa: Egen bearbetning av Nicoloudis (2000) 

 
Sammanställningsfiler 
När en applikations källkod kompileras lagras IL-koden i en sammanställningsfil vilken 
kallas för en Assembly. En av de viktigaste aspekterna av dessa sammanställningsfiler 
är att de är självbeskrivande. Med detta menas att filerna förutom körbar kod innehåller 
metadata vilken lagras och hämtas på ett enhetligt sätt av Common Type System (CTS). 
Detta gör det möjligt för dem som utnyttjar sammanställningsfilen att finna metoder och 
egenskaper som för de objekt som definieras i den.  
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Metadata fungerar på följande sätt, det kan liknas vid en innehållsförteckning vilken 
beskriver innehållet i sammanställningsfilen samt en litteraturförteckning vilken 
innehåller referenser till data och resurser som inte ingår i den, vilket beskrivs nedan. 

 

 Figur 5.3 Sammanställningsfilers uppbyggnad, Källa: Egen bearbetning av Watson (2002) 

 
Sammanställningsfiler innehåller ett manifest vilken beskriver innehållet i den. 
Manifestet kallas även för sammanställningsfilens metadata, vilken beskriver vilka 
moduler den innehåller referenser till andra sammanställningsfiler med mera. 
Manifestet refererar till typmetadata, som vilket namnet antyder är en beskrivning av 
klasser, egenskaper och datatyper för parametrar och returvärden i 
sammanställningsfilens klasser. Manifestet refererar även till resurser. Med resurser 
avses icke körbara delar i ett program, exempel på detta är bilder, ikoner, filer med 
mera. Detta gör att sammanställningsfilerna inte behöver registreras i systemregistret, 
vilken dess föregångare, COM-objekten behövde göra. För att använda sig av en extern 
sammanställningsfil är det bara att kopiera den till en applikations Bin-mapp. (Reynolds 
m.fl., 2002) 

Ur körmiljöns perspektiv så är en sammanställningsfil bestående av flera filer en enda 
logisk enhet som händelsevis kan bestå av fler filer, den behandlas inte annorlunda än 
de som endast består av en fil. Endast en fil innehåller manifestet, den pekar på de andra 
filerna som ingår i sammanställningsfilen. Körmiljön utnyttjar dessa metadata för att 
lokalisera och ladda klasser, att placera instanser av klasser i minnet, tolka metodanrop 
samt att generera maskinkod. (Common Language Runtime Overview, 2003) 

 
Tvärspråklig programmering 

Tvärspråklig integrering innebär möjligheten för kod att utnyttja annan kod skrivet i ett 
annat språk. Denna integrering ger möjligheter att öka kodåteranvändande och kan på 
detta sätt öka effektiviteten under utvecklingsprocessen. För att möjliggöra 
programmering i olika språk innehåller CLR två komponenter vilka ansvarar för 
kontroll och regelverk. Dessa kallas för Common Language Specifiation (CLS) och 
Common Type System (CTS). (Overview of the .NET Framework, 2003) 
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CTS implementerar en strikt typ-kod kontroll som framtvingar en robust kod, viket är 
ett av målen med ramverket. Den ansvarar även för att all kod är självbeskrivande. Med 
typer menas olika former av objekt och klasser, till exempel tillåter CTS en klasstyp att 
innehålla noll eller flera medlemmar. Följande är exempel på tänkbara medlemmar i 
klassen: 
 

• En variabel A, vilken är en del av objektets tillstånd, den identifieras genom 
namn och dess datatyp 

• En metod A, som utför en operation vilken vanligtvis påverkar objektets 
tillstånd. Metoder identifieras genom sitt namn, signatur och modifierare. 
Signaturen specificerar hur metoden anropas, vilket antal parametrar som krävs 
och dessas inbördes ordning, parametrarnas datatyp och returvärdets datatyp. 
Modifierare är reserverade ord som anger om metoden är publik eller privat med 
mera. 

 
CTS innehåller regler för hur alla igenkännbara typer kan definieras och användas, 
typerna klassificeras som värde eller referenstyp. Nedan förklaras vad som avses med 
dessa begrepp (Common Type System Overview, 2003): 
 

• Värdetyper innehåller data i sig själva. De har sin egen kopia av värdet och de 
operationer som utförs arbetar med kopian och påverkar inte originalet. 

• Referenstyper innehåller en referens till värdets minnesadress. Referensen pekar 
på det faktiska värdet, vilket innebär att de förändringar som görs påverkar 
originalet direkt. 

 
CTS ansvarar även för metadata. Metadata möjliggör tvärspråklig interaktion genom att 
definiera en enhetlig mekanism för att lagra och hämta information om typer. 
Kompilatorer lagrar metadata och common language runtime använder denna 
information vid körning av applikationer. Körmiljön klarar att hantera körning av 
tvärspråkliga applikationer av den anledningen att metadata lagras och hämtas på ett 
enhetligt sätt, oavsett vilket språk koden skrivits i. CTS stödjer moderna 
programmeringsspråks alla typer och dess tillhörande metoder. (Language 
interoperability Overview, 2003)   
 
För att uttrycka det hela lite enklare går det att göra följande jämförelse, CTS definierar 
alla användbara typer och CLS bestämmer minimikraven för vad ett språk ska klara av 
för att ta del i det tvärspråkliga utbytet (Nicoloudis, 2000).  
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5.3 Klassbiblioteket i .NET 
Klassbiblioteket i ramverket innehåller cirka 5000 klasser. Biblioteket är 
objektorienterat och tillhandahåller återanvändbara klasser vilka är integrerade med 
CLR. Från dessa klasser går det att ärva funktionalitet vilket medför att produktiviteten 
kan höjas genom att använda sig av detta. Klassbiblioteket erbjuder hjälp med 
återkommande programmeringsuppgifter såsom följande exempel: 
 

• Stränghantering  

• Säkerhetsaspekter 

• Nätverkskommunikation 

• Trådhantering 

• Texthantering 

• Design av användargränssnitt 

• Databasanslutningar 

(Overview of the .NET Framework, 2003) 
 
Klassbiblioteket är indelat i ett antal namnområden (namespaces) som logiskt sett håller 
samman liknande klasser. På detta sätt blir det lättare att hitta klasser med en viss 
funktionalitet. Namnområdena är hierarkiskt ordnade, detta innebär att ett namnområde 
kan innehålla andra namnområden vilka ytterligare ordnar dem efter funktionalitet. De 
flesta klasserna är sammanslagna i ett namnområde som kallas System vilket innehåller 
namnområden som är samlade under det. Följande ger exempel på hur det är 
strukturerat: 
 
• System.Data innehåller klasser som ansvarar för utbyte av information med 

datakällor. 

• System.Data.sqlclient innehåller en klass för att utbyta data med SQL Server. 

• System.Web innehåller klasser för att utveckla webbapplikationer. 

• System.Web.UI inhåller klasser för att utveckla användargränssnitt i 
webbapplikationer. 

• System.Net innehåller klasser för att kommunicera över nätverk. 

(Reynolds, 2002) 
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Figur 5.4 Hierarkin i namnområden 

För att utnyttja möjligheten att utbyta information med databaser skrivs Using 
System.Data i den källkodsfil där den funktionaliteten önskas.  

5.3.1 ADO.NET  
Dataåtkomst i klassbiblioteket handhas av en samling klasser som heter ADO.NET 
vilka helt baseras på XML (Macdonald 2001). Databehandling har traditionellt byggt på 
en anslutningsbaserad tvåskiktsmodell. Då databehandling alltmer använder sig av 
flerskiktslösningar byter utvecklare till ett perspektiv där frånkopplad data 
(disconnected data) används för att uppnå bättre skalbarhet. ADO.NET designades för 
att möta de nya utvecklingsbehoven som bland annat är följande: 
 

• Arkitektur för frånkopplad data. 

• XML integration. 

• Möjligheter att kombinera data från olika datakällor. 

(ADO.NET Architecture, 2003) 
 
ADO.NET klasserna tillhandahåller möjligheter för data av olika typ att samverka, detta 
gäller inte bara data som lagras i databaser utan även data som lagrats i följande former: 
 

• Relationsdatabaser som Oracle, Microsoft SQL server, Microsoft ACCESS och 
IBM:s DB2. 

• Text filer. 
• Kalkylblad, exempelvis Excel. 
• Microsoft Exchange Server data, exempelvis e-post meddelanden. 
• XML baserad data. 

 
När en klient efterfrågar data skapas en anslutning och data överförs till klienten sedan 
stängs anslutningen. Dessa data kallas för frånkopplad data. Nu kan klienten göra 
ändringar i data, men dessa kommer inte omedelbart att uppdatera källan. För att 
åstadkomma detta måste anslutningen öppnas igen. Om inte modellen med frånkopplad 
data används måste alla anslutningar hållas öppna till dess att varje klient avslutar sin 
session.  
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När det gäller webbapplikationer kan det vara flera tusen användare på samma gång och 
att hålla en anslutning öppen för varje av dem är otroligt resurskrävande. Genom att 
använda den frånkopplade modellen gör det att applikationerna kan hantera en större 
belastning samt att de blir mer effektiva, det vill säga mer skalbara. (Goode m.fl., 2002) 
 
ADO.NET Komponenter 
För att kunna utbyta och manipulera data med olika källor krävs ett sätt att 
kommunicera med dessa, det skulle kunna liknas vid en tolk. ADO.NET har två olika 
sätt att utbyta data (Data Provider). Dessa är sqlClient som kommunicerar med 
Microsoft SQL Server (version 7 och högre) samt OleDb vilken kommunicerar med 
övriga datakällor (Goode m.fl., 2002).  ADO.NET innehåller två centrala komponenter, 
DataSet och Data Provider vilken innehåller följande: Anslutningsobjekt (Connection), 
kommandoobjekt (Command), Dataläsare (DataReader) och DataAdapter. Nedan 
förklaras dessas funktion i text och bild: 
 

• Anslutningsobjektet erbjuder som ordet antyder anslutning till olika datakällor. 

• Kommandoobjektet möjliggör för SQL-satser att returnera, uppdatera samt 
skicka eller hämta parameterinformation. 

• Dataläsarobjektet har hög prestanda och är snabbt samtidigt som det kräver lite 
resurser och minne. Den returnerar en datauppsättning baserat på SQL-sats, i 
vilket det bara går att stega framåt samt att det inte går att ändra i uppsättningen. 
Den är att föredra då det enbart ska läsas in värden i exempelvis formulär eller 
tabeller med mera.  

• DataAdaptern är en brygga mellan DataSetobjektet och datakällan. 
DataAdapterobjektet använder ett kommandoobjekt för att köra SQL-satser mot 
datakällan för att fylla datasetobjektet samt att uppdatera datakällan med de 
eventuella ändringar som gjorts i objektet. 

(ADO.NET Architecture, 2003) 
 

 
Figur 5.5 Översikt av ADO.NET , Källa: Egen bearbetning av Goode m.fl.  (2002)  
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DataSet och XML 

Som tidigare nämnts arbetar ADO.NET med frånkopplad data, en kopia av resultatet 
från SQL-satsen till databasen sparas i ett dataset. Datasetet representerar datan från 
databasen, och till skillnad från DataReader kan den innehålla fler tabeller och 
eventuella restriktioner samt relationer mellan dem. Det går även att navigera mellan 
och inom tabellerna samt att det går att uppdatera databasen via datasetet. Nedan visas 
strukturen för ett dataset. 

 
Figur 5.6 Struktur för ett DataSet. Källa: Egen bearbetning av ADO.NET Architecture (2003)  

 
Data-setet är kärnkomponenten i den frånkopplade arkitekturen i ADO.NET, den 
skapades specifikt för dataåtkomst oberoende av källa. Detta resulterar i att den kan 
användas med olika datakällor, antingen lokalt eller med data i XML-format. 
ADO.NET  och ramverkets XML-klasser designades tillsammans till en arkitektur. 
Detta gör att ett dataset kan fyllas med data från en XML-källa, oavsett om det är en fil 
eller annan källa. Datasetet kan även skrivas så att det överensstämmer med World 
Wide Web Consortium (W3C) regler för XML. Tack vare detta är datasetet ett utmärkt 
sätt att förflytta data mellan olika skikt eller mellan en Web Service som använder sig 
av XML. Nedan ges några exempel då dataset bör användas i applikationer. 
 

• Fjärråtkomst mellan olika skikt eller från en Web Service 

• När data behövs från fler än en källa 

• För att lagra data lokalt i applikationen 

• När data behöver behandlas utan att det kräver en öppen anslutning till 
datakällan. Detta frigör resurser till förmån för andra klienter. 

(ADO.NET Architecture, 2003) 
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DataSet
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Datarad
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Restriktioner
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6 ASP.NET 
I detta kapitel beskrivs kort ASP.NET som är webbdelen i .NET. Vi tar här upp några 
viktiga fenomen som karaktäriserar ASP.NET och ger en översiktlig bild över några av 
de utvecklingsverktyg som används för att utveckla webblösningar i ASP.NET. 
 

6.1 Vad är ASP.NET? 
Enligt Goode m.fl. (2002) sidan 22, beskrivs ASP.NET som följande ”a new and 
powerfull server-side technology for creating dynamic web pages”  

Som tidigare nämnts ingår ASP.NET i ramverket och följande måste uppfyllas innan 
tekniken kan utnyttjas:  .NET - ramverket och Internet Information Services (IIS) ska 
vara installerat (Goode m.fl., 2002). ASP.NET kan dra fördel av tidigare beskrivna 
funktioner som objektorienterad programmeringsmodell, XML, Web Services, 
tvärspråklig programmering samt ADO.NET med mera. Vad gäller tvärspråklig 
programmering så måste en ASP.NET-sida, vilken har filändelsen .aspx skrivas i ett 
programmeringsspråk, det vill säga att det inte går att använda mer än ett språk på 
samma sida. Följande språk9 kan användas, Visual Basic.Net, C# och Jscript. 
(Programming Languages in ASP.NET, 2003) Däremot går det att i ASP.NET-
applikationer använda sig av kod som kompilerats till sammanställningsfiler i andra 
språk så länge de överensstämmer med CLS och CTS. ASP.NET tillhandahåller en 
enhetlig webbutvecklingsteknik med en ny programmeringsmodell och infrastruktur för 
mer skalbara och stabila applikationer. (Goode m.fl., 2002)  

6.1.1 Webbformulär och serverkontroller 
En av de vanligaste arbetsuppgifterna för en webbutvecklare är att samla in och lagra 
information från användare. Informationen sänds via en webbsida i ett formulär i 
HTML-format till servern. HTML-formulär innehåller kontroller som textrutor och 
radioknappar och vanliga knappar med mera vilka innehåller informationen som skickas 
till webbservern. I dessa HTML-formulär ansvarade webbläsaren för hela innehållet i 
formuläret tills dess att det skickades till webbservern. (Goode m.fl., 2002) 

ASP.NET introducerar ett nytt sätt att hantera formulär och kontroller. I ett 
webbformulär (Web Form) i ASP.NET skapas kontrollerna på servern och omvandlas 
sedan till vanlig HTML för klienten. Detta kallas för serverkontroller (Server Controls) 
och för att skapa en serverkontroll skriver man som följer: 

<form Runat = ”Server”> 
 Innehåll i formulär 
</form> 

 

                                                 
9 För mer information om språk och hur de används följ denna länk 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vbcon/html/vboriVB7Essentials.asp 
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Runat = Server talar om för webbservern att den ska tolka formuläret och dess innehåll 
samt dynamiskt generera innehållet till klienten. (Kinsman, 2001) 

Serverkontroller är återanvändbara komponenter som kan utföra samma funktion som 
traditionella HTML-kontroller, men har den fördelen att de är programmeringsbara 
objekt. Det vill säga att de är tillgängliga via kod som alla andra .NET objekt eller 
klasser, vilket innebär  att de kan hantera händelser och det finns möjlighet att sätta eller 
hämta värdet på dess egenskaper. Följande exempel visar hur en ASP.NET-knapp 
deklareras och hur tre egenskaper får sina värden: 

<asp:Button id = ”exempelknapp” runat = ”server” text = ”jag är en knapp”/>  

ASP.NET serverkontroller känner av vilken typ av webbläsare klienten har och skapar 
passande HTML och klientskript för den. Detta gör att det kan vara skillnad på den 
HTML som genereras beroende på klientens webbläsare. Då det finns en mängd olika 
serverkontroller beskrivs de endast i nedanstående kategorier. 
 

• Grundläggande kontroller (Basic Controls), vilka motsvarar de HTML-
kontroller som finns idag, exempelvis knappar, textfält, radioknappar med mera. 

• Datalist kontroller (DataList Controls), de används för att binda och visa data 
från en datakälla. Dessa är bland annat DataGrid och DataList. 

• Rika kontroller (Rich controls), dessa kontroller har ingen motsvarighet i 
HTML, exempelvis kalenderkontrollen. 

• Valideringskontroller (Validation controls), de hanterar olika former av 
validering ibland annat formulär. 

 (Goode m.fl. 2002) 

6.1.2 Webbformulärens två delar 
I  ASP.NET sidor, som även kallas webbformulärsidor (Web Form Pages), delas 
användargränssnittets kod i två skilda delar nämligen de visuella delarna och logiken.  
De visuella delarna benämns webbformulärsida och innehåller statisk HTML och 
serverkontroller och har filändelsen .aspx. Den kan liknas vid en behållare för att visa 
statisk text och kontroller. Logiken för formulärssidan ligger i en annan fil än 
användargränssnittet. Den filen kallas för ”Code-behind” och har filändelsen  .aspx.vb 
eller .aspx.cs, den sista ändelsen baseras på vilket språk den skrivits i, är den .cs så har 
C# använts. ”Code-behind” filen kan skrivas i Visual Basic.NET eller C#. Nedan visas 
webbformulärssidors struktur för en sida vid namn login.aspx, vilken ärver 
funktionalitet av ”Code-behind” filen login.aspx.cs. (Introduction to Web Form Pages, 
2003) 
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Figur 5.7 Struktur för webbformulär, Källa: Egen bearbetning av Introduction to Web Form Pages (2003)  

6.1.3 Postback och viewstate 
Som tidigare konstaterat är alla webbsidor tillståndslösa och det kräver att webbsidan 
och dess kontrollers värden bibehålls. ASP.NET har fört detta ett steg längre vilket 
förklaras nedan. ASP.NET:s webbformulär använder sig av händelser för att utlösa 
anrop till så kallade händelsehanterare, precis som i vanlig händelsedriven 
programmering. Det som är annorlunda är att ASP.NET använder sig av postback, det 
vill säga när ett formulär skickas till sig själv via webbservern, i detta fall skickas 
information till servern när en händelse utlöses av en klient och en ny sida returneras. 
(Goode m.fl., 2002)  
 
I sidan skickas information om formulärets tillstånd i en dold kontroll som kallas 
viewstate. Denna information genereras av ASP.NET. Informationen i 
viewstatekontrollen är en krypterad variant av formulärets innehåll och detta jämförs 
med innehållet i den gamla versionen på servern. Om det finns några skillnader mellan 
kopian på servern och den sida som skickas uppdateras kopian och en ny sida genereras 
samt skickas till klienten. På detta sätt kan servern hålla reda på olika serverkontrollers 
tillstånd mellan olika tillfällen då en sida besöks. Detta innebär även att ASP.NET kan 
kontrollera om sidan begärs för första gången eller om sidan postas tillbaka. Detta gör 
det möjligt att utföra olika saker om sidan begärs för första gången eller om sidan postas 
tillbaka, vilket är nödvändigt i vissa fall. (Goode m.fl., 2002) Denna kontroll åstadkoms 
genom att kontrollera om sidan är skickad igen, detta skrivs som följer: 
 

If Page.IsPostback 
 Gör det här 
Else 
 Gör något annat 
End if 

login.aspx.cs

login.aspx

loginCode-behind

Logga
in

Lösenord

Namn Logga
in

Lösenord

Namn

HTML

Klient
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6.1.4 Page klassen 
Page klassen representerar en .aspx fil som förfrågas från en webbserver vilken har en 
ASP.NET applikation. Dessa sidor kompileras i realtid till Pageklasser och lagras i 
serverns minne. Om ”Code-behind” tekniken ska användas för ASP.NET sidor ska 
dessa ärva från namnområdet System.Web.Ui.Page. I ASP.NET är Pageklassen viktig, 
den definierar egenskaper, metoder och händelser som är gemensamma för alla .aspx 
sidor. Nedan visas några av dessa objekt som är viktiga Pageklassen: 
 

• Förfrågan (Request) ger information om klienten som skickar förfrågan. 

• Respons (Response) tillhandahåller ett sätt att för att kontrollera hur responsen 
på förfrågan av sidan skickas tillbaka till klienten. 

• Applikation (Application) tillhandahåller en användbar global lagring av 
information som gäller hela applikationen. 

• Session, gör det möjligt att lagra information för varje klients session. 

• Användare (User), ger information om användaren som begär sidan. 

• Vilken gång i ordningen sidan begärs (isPostBack), vilket förklarades ovan. 

• Spårning (Tracing), ger en möjlighet att spåra exekvering av kod. För att se 
förloppet på skärmen skrivs följande i koden: 
Trace.Write(parameter) 

(Goode m.fl., 2002) 
 
ASP.NET tar bort restriktioner och svagheter i föregångaren ASP:s sessionshantering. 
Nu kan data i en session överleva om en webbserver kraschar eller behöver startas om 
(Esposito, 2001).  
 

6.2 Konfiguration 
För att konfigurera ASP.NET används ett antal XML-baserade konfigurationsfiler som 
kan redigeras i en vanlig texteditor. För ASP.NET finns det filen machine.config vilken 
används till maskinspecifika inställningar som ASP.NET behöver och web.config 
vilken används till att konfigurera specifika webbplatser. 

6.2.1 Web.config 
Filen web.config används till att konfigurera applikationerna inom en webbplats. 
Fördelen med detta är att det räcker med att definiera vissa operationer endast en gång 
och det får då genomslag för hela webbplatsen. Till exempel så kan en 
databasanslutning definieras i Web Config istället för att skriva in den på varje sida på 
webbplatsen.  
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En webbplats kan innehålla flera Web Config-filer. Det blir då den Web Config som 
ligger längre ner i trädstrukturen som får företräde gentemot den som ligger längre upp. 
Deklarationerna i Web Config har också företräde till inställningar som finns angivna i 
machine.config som ligger högre upp i strukturen (Goode m.fl., 2003) 
 
Web.config erbjuder många möjligheter att anpassa sin webbplats. Här går att anpassa 
executionTimeout, vilket är den tid som får gå innan ASP.NET avbryter förfrågan. 
Förvalt värde är 90 sekunder, men om exempelvis en anslutning till en komplex databas 
ska göras som kan ta längre tid än 90 sekunder kan ett nytt större värde definieras. Då 
fel uppstår kan besökaren sändas vidare till en web.config angiven webbsida istället för 
att se felmeddelanden, som för övrigt kan visa känslig information om hur koden 
fungerar. (Goode m.fl., 2003) 
 
I web.config kan även inloggning för sajten skötas där restriktioner och åtkomst till 
olika mappar för olika användare skötas. Inställningar för sessioner kan göras som 
exempelvis att en session ska avslutas efter en viss tid. Som exempel kan anges att hur 
en användare kan loggas ut efter en viss tid om ingen aktivitet förs. Enligt Goode m.fl. 
(2003) är den förinställda tiden då en session avslutas 15 minuter, all annan tid måste 
ställas in. 

 

6.3 Lagring av ASP.NET-sidor  
ASP.NET kan på ett enkelt sätt använda sig av ramverkets möjlighet att lagra (caching) 
webbsidors innehåll och data. Detta innebär att denna teknik lagrar och återanvänder 
tidigare begärda sidor på webbservern. Genom att använda detta minskas bland annat 
det antal gånger en databas måste anropas, vilket höjer prestanda i applikationer. Många 
gånger ändras inte en sidas innehåll från sekund till sekund. Den innehåller samma 
information då exempelvis en förfrågan skickas till en produktkatalog vars sidor baseras 
på en datakälla vilken uppdateras en gång per dygn. Även sidor där innehållet ändras 
ofta, till exempel börskurser, uppdateras sidan kanske inte mer än var femte minut. Att 
skapa nya sidor för varje begäran av likartade sidor är ett slöseri med resurser och gör 
dem till perfekta kandidater för att utnyttja tekniken att lagra sidor. (Lobel, 2003) 
 
ASP.NET lagrar sidor på servern och detta ger möjlighet att lagra en sida eller delar av 
en sida (partial caching), dessa delar är oftast användarkontoller10 (User Controls). 
Lagring möjliggörs genom att skriva en instruktion längst upp i.aspx filen (deklarativt) 
eller programmeringsmässigt i .aspx sidans ”Code-behind”-fil. Det går bland annat att 
bestämma hur länge filen ska lagras och var detta ska ske, på webbservern eller 
klienten. (Lobel, 2003)  

                                                 
10 Dessa kontroller förklaras under kapitel 6.5 Återanvändbarhet.  
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Om en applikation hämtar data från en datakälla som många klienter använder, 
samtidigt som den datan inte ändras ofta, så kan den lagras och på så sätt åstadkomma 
ett snabbt och enkelt sätt att hämta den. Det här kan förbättra prestanda på ett mycket 
bra sätt då hämtning av data är resurskrävande. Exempelvis om en applikation lagrar 
produktinformation vilken den tolkar från ett XML-dokument vilket i sin tur hämtats 
från en Web Service, kan man genom att lagra dessa data slippa kontakta Web Service:n 
varje gång en klient begär produktinformation. (Lobel, 2003) Nedan visas hur en 
förfrågan behandlas. 
 
En webbserver bearbetar en efterfrågan (1) på sidan XmlDoc.aspx vilken görs av klient 
A (2), den sparar även en kopia av den sidan i sitt minne. När sedan klient B (3) 
efterfrågar samma sida så returneras den lagrade kopian istället för att bearbetas 
ytterligare en gång.  

 
Figur 5.8: Öka prestanda med lagring av ASP.NET sidor. Källa: Egen bearbetning av Lobel, (2003) 

 

6.4 Web Services i ASP.NET 
ASP.NET har stöd för Web Services som vi beskrivit i kapitel 4. Web Services ska 
förenkla utbytet av information mellan system som drivs på olika plattformar och stödet 
för Web Services finns inte i ASP 3.0 som är föregångaren till ASP.NET.  

6.4.1 Microsofts syn på Web Services 
Microsoft ser Web Services som en lösning för att ”bygga broar” mellan system 
oberoende av plattform. Följande två citat är hämtade ur ett referat11 från ett föredrag 
som Microsoft AB:s .NET Manager Lars Bachans höll vid mässan Networks Telecom 
den 25 september 2002. 

                                                 
11 http://www.microsoft.com/sverige/technet/networkstelecom/dotnet/dotnet.asp 
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Med Web Services kan du koppla ihop ett befintligt ordersystem på en 
stordatorplattform med en leverantörs ordersystem. Samtidigt kan du skicka 
ut information från befintliga system till andra terminaler än till exempel 
din PC. För att göra detta krävs ett standardiserat tillvägagångssätt som 
bygger på öppna standarder med XML - Web Services! Detta ger möjlighet 
till integration, inte bara mellan enskilda applikationer utan mellan olika 
enheter såväl som mellan företag  

 
Dagens affärssystem består ofta av ett grundsystem som med tidens krav 
byggts ut med nya moduler och funktioner. Vi tror att kommande 
utbyggnader av befintliga affärssystem sker med komponenter utanför 
affärssystemet. På så sätt får vi standardiserade komponenter som fungerar 
även när det gamla affärssystemet byts ut, samtidigt som vi inte behöver 
oroa oss för det befintliga systemets driftsäkerhet. Ett sätt att använda 
komponenter utanför affärssystemet är att bygga en så kallad fasad kring 
det befintliga systemet. Beroende på vilken funktion man därefter vill tillföra 
kopplas Web Services på mot fasaden. (Microsoft, .NET – Idag och i 
framtiden, 2003). 

 

6.4.2 Mobila lösningar 
Mobila enheter som har stöd för Web Services kan komma åt information med hjälp av 
SOAP. En viktig del av Microsofts .NET-strategi är förmågan att integrera traditionella 
datorsystem med små mobila enheter som handhållna datorer, Personal Digital Assistant 
(PDA) handenheter och mobiltelefoner. Microsoft har gett ut .NET Compact 
Framework som kan köras på enheter som Pocket PC 2002 och medger program 
skrivna ibland annat C# och VB.NET. (Grattan, 2002) 
 

6.5 Återanvändbarhet 
Som tidigare nämnts erbjuder klassbiblioteket i ramverket många återanvändbara 
klasser, men ASP.NET erbjuder även ett bra stöd för återanvändbarhet genom 
möjligheten att samla kod i komponenter. En komponent är en uppsättning 
återanvändbar kod som lagras på ett sådant sätt att den är åtkomlig för många 
applikationer. Den består av en eller fler klasser som kapslar in en viss typ av 
funktionalitet, exempelvis dataåtkomst. (Goode m.fl., 2002)  
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Nedan nämns några av de fördelar som uppnås genom att använda komponenter i 
utvecklingsarbetet: 
 

• Komponenter är ett bra sätt att dela upp applikationer i hanterbara bitar. Det kan 
även vara så att samma funktionalitet kan användas i andra applikationer eller 
av andra programmerare. 

• Det går att byta eller uppgradera komponenter på ett enkelt sätt förutsatt att de 
har samma gränssnitt, det vill säga att de innehåller samma metoder egenskaper 
och så vidare. 

• En individuell komponent är enklare att hantera än en hel applikation. 

 
Komponenter minskar mängden kod som behöver skrivas samtidigt som den blir lättare 
att underhålla. När koden en gång är skriven kan den återanvändas om och om igen i de 
applikationer de behövs. (Goode m.fl., 2002) 
 
Användarkontroller (User Controls) är en av komponenterna i ASP.NET. Den består av 
ett webbformulär som kapslas in i en återanvändbar kontroll, de används för att slippa 
upprepa ofta använd kod i en applikation. Ett enkelt exempel på detta kan vara sidor 
som har samma sidhuvud (header) i en applikation, innehållande bilder menyer med 
mera, vilket är vanligt på många webbplatser idag. På detta sätt uppnås ett konsistent 
utseende av att en och samma kontroll används för detta. Användarkontroller kan göra 
mer än ersätta sidhuvuden, det går att koda egenskaper för dem så att de kan anpassa sig 
beroende på vilken egenskap som sätts. På vilken sida som helst där det finns krav på 
liknande funktionalitet går det att använda en användarkontroll. Användarkontroller 
används för följande ändamål: 
 

• Återkommande föremål som sidhuvuden, menyer och inloggningskontroller 
med mera. 

• För att reducera mängden kod per sida genom att kapsla in återkommande kod i 
användarkontroller. 

• Förbättra prestanda genom att använda lagrings (caching) funktionaliteten för 
användarkontroller. 

(Goode m.fl., 2002) 

6.5.1 Flerskiktslösningar 
Då ramverket består av ny teknik och nya versioner av existerande tekniker ger dessa 
förbättringar ger en optimal struktur för flerskiktslösningar. Flerskiktslösningar har 
blivit en standard när stora system utvecklas idag. (Application Design Guidelines: 
From N-Tier to .NET , 2003). När flerskiktslösningar diskuteras nämns ofta den 
klassiska treskiktslösningen bestående av presentations, logik och dataskikt.  
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I treskikts lösningar kommunicerar de olika lagren med varandra enligt bilden nedan: 
 

 
Figur 5.9: Klassisk treskiktslösning. Källa: Egen bearbetning av Goode, (2003) 

 
 
De olika skikten kan sammanfattas som följer: 
 
• Presentationsskiktet innehåller all kod för användargränssnitt vilken är en blandning 

av statisk HTML, text, grafik, serverkontroller och användarkontroller. 

• Applikationsskiktet som även kallas för affärslogik, detta innehåller all kod för att 
kommunicera med databasen, manipulera hämtad data samt kommunicera med 
användargränssnittet. 

• Dataskiktet vilken kan vara vilken datakälla som helst exempelvis en databas, 
XML-fil eller ett kalkylblad från Excel. 

 
Den största fördelen med treskiktslösningar är att applikationslogiken separeras i ett 
eget lager vilket placeras i mitten av de andra lagren enligt ovanstående bild. 
Användargränssnittet hålls så fritt från logik som möjligt. Arbetsuppgifterna skickas 
istället till applikationsskiktet som i sin tur kommunicerar med dataskiktet vid behov 
(Larman, 2002). 
 

Presentationsskikt

1

Innehåll: Html, grafik, text med mera.

Applikationsskikt

Dataskikt

1 11

Logik: Code behind, egna klasser för
databasåtkomst med mera.

Datakälla: Databaser som SQL Server
eller XMLfil med mera.
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6.6 Utvecklingsverktyg 
För att utveckla i ASP.NET behövs inget dyrt utvecklingsverktyg. Det räcker med en 
enkel texteditor. En texteditor är dock sällan särskilt snabb eller effektiv att använda och 
koden kan vara svår att läsa då den inte visas i olika färger etcetera. Dessutom visar inte 
en texteditor hur applikationen ser ut rent grafiskt, vilket många andra 
utvecklingsverktyg gör idag. De olika utvecklingsverktygen kan också vara mer eller 
mindre specialiserade på .NET eller ASP.NET. Verktyg som Microsofts Visual Studio 
och Borlands C# Builder är specialanpassade för att utveckla .NET-applikationer medan 
exempelvis Macromedia Dreamweaver är tänkt att utveckla applikationer för många 
plattformar som exempelvis PHP, ASP, ASP.NET eller HTML. Varje verktyg har sina 
för och nackdelar. 

6.6.1 Microsoft Visual Studio.NET 
Visual Studio.NET är Microsofts utvecklingsmiljö för att utveckla program för 
Windows, webben och mobila enheter. När Visual Studio startas upp blir användaren 
tillfrågad om denne vill öppna ett befintligt projekt eller om ett nytt ska skapas. Om ett 
nytt projekt väljs blir användaren också tillfrågad vilken typ av projekt som ska skapas 
och vilket programmeringsspråk som ska användas. (Newton, 2001) 
 
Visual Studio erbjuder också någonting som kallas för ”Solutions”. I ett fönster finns 
den Solution som används och i en sådan kan flera projekt ingå. Ett projekt skulle kunna 
vara en webbapplikation och en annan skulle kunna vara ett Windows-program med 
Windows-formulär och ett tredje skulle kunna vara en Web Services. Beroende på 
vilken typ av projekt som ska göras, generar Visual Studio fram rätt stödfunktioner. Om 
en webbapplikation väljs genereras ett tomt webbformulär och rätt verktygsfält etcetera 
visar sig för användaren. (Newton, 2001) 
 
Visual Studio.NET har stöd för RAD (Rapid Application Development), det vill säga att 
det ska vara enkelt och gå snabbt att utveckla i miljön. Nedan ges några exempel på hur 
detta uppnås. Visual Studio.NET erbjuder ”drag and drop” det vill säga att utvecklaren 
kan dra och släppa exempelvis kontroller direkt på formuläret. Det går också att dra och 
släppa CSS:er, serverkontroller och egna användarkontroller till sidan. När ett nytt 
webbformulär skapas gör Visual Studio.NET  med automatik en ”Code behind” fil till 
det. Ett ”klippbord” finns också där de 20 senaste kopiorna eller urklippen av text eller 
kontroller finns och på samma sätt kan utvecklaren dra och släppa dem på formuläret. 
Likaså finns det genvägar för att skapa databasanslutningar. Först skapas en 
”DataConnection” genom att dra OleDbDataAdapter eller SqlDataAdapter från 
verktygslådan till sidan. Då startas en så kallad guide (Wizard) som steg för steg hjälper 
utvecklaren att göra inställningar för anslutningen. Det finns också verktyg för att via 
Visual Studio.NET granska och skapa nya tabeller och SQL-satser med mera i 
databasen under utvecklingsarbetet. (Newton, 2001) 
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6.6.2 Microsoft Web Matrix 
Web Matrix är ett verktyg från Microsoft för att utveckla webbsidor i ASP.NET och är 
gratis att använda. Web Matrix har precis som Visual Studio.NET WYSIWYG-stöd 
(What You See Is What You Get) där utvecklaren kan placera kontroller till rätt ställe i 
formuläret. Web Matrix har också stöd för Drag and Drop där utvecklaren kan dra och 
släppa serverkontroller från verktygslådan eller egenutvecklade användarkontroller. 
Web Matrix har också stöd för att skapa och redigera MSDE, SQL-Server och 
Accessdatabaser. Det går att redigera tabeller och relationer och för MSDE och SQL-
Sever går det att skapa stored procedures, allt inifrån Web Matrix. (The ASP.NET Web 
Matrix Project, 2003) 
 
Web Matrix stöder också Web Services. Utvecklaren kan koppla en SOAP-baserad 
Web Service till sin webbapplikation samt använda sig av Web Services som ligger på 
andra servrar. Web Matrix simulerar också en webbserver vilket innebär att det inte 
behöver vara någon webbserver installerad på datorn. Detta gör att exempelvis 
användare med Windows XP home kan utveckla samt köra applikationer på sin egen 
dator. (The ASP.NET Web Matrix Project, 2003) 

6.6.3 Macromedia Dreamweaver MX 2004 
Dreamweaver är ett verktyg för att utveckla webbsidor. Det stöder ett flertal tekniker 
som ASP, ASP.NET, JSP och PHP. Dreamweaver har stöd för serverkontroller som 
Dataset och Datagrid för att visa och manipulera data. Dreamweaver erbjuder också 
stöd för databaskopplingar utan att all kod behöver skrivas manuellt. (Increased Support 
for Today's Technologies & Standards) 

6.6.4 Borland C# Builder 
Borland har utvecklat C# Builder för ramverket .NET. Utvecklingspråk som stöds är C# 
och med C# Builder går det att utveckla både Windows-program, komponenter och 
webbapplikationer med ASP.NET. Borland C# Builder är kompatibel med Visual 
Studio.NET 2003. Utvecklaren kan både importera och exportera projekt i Visual 
Studio-format. C# Builder har också så guider (Wizards) för databasutveckling med 
källdata som syns redan under design, det vill säga, det går att fylla tabellerna med data 
från databasen redan under designarbetet. Med C# Builder finns också stöd för flera 
databaser utöver MS SQL Server 2000. De som stöds är Oracle 9i, IBM DB2 och 
InterBase via Borland Data Providers. (Borland C# Builder) 
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7 Genomförande 
I detta kapitel redovisar vi hur vi genomfört vår kunskapsutveckling, från vilka metoder 
vi valt för datainsamling och analys, till hur vi tillämpar dem.  

7.1 Formulering av kunskapsstrategi 
Vårt arbete kan beskrivas som explorativt/hypotesframtagande. Då vi inte kunnat basera 
vår C-uppsats på rena litteraturstudier förutsatte detta en kontakt med representanter för 
olika företag och organisationer vilka har intervjuats. Vårt tänkta urval bestod av 
organisationer som har infört, eller som funderar på att införa ASP.NET i verksamheten.  

7.2 Metodutformning 
Då vår frågeställning berör förändringar eller kommande sådana i utvecklingsarbetet är 
syftet att vi ska utveckla ny kunskap inom detta område. Vårt arbete med C-uppsatsen 
bygger på studier av verkligheten, det vill säga att det är av en empirisk natur. Vi avsåg 
att visa återkommande mönster inom de olika organisationerna och har utifrån detta 
utvecklat vissa begrepp och förståelse. Den förståelse som utvecklats är av 
hermeneutisk karaktär, det vill säga att vi strävat efter en helhetsförståelse.  
 
Enligt Patel & Davidsson (1994) ska den förförståelse och kunskap som vi under resans 
gång har samlat på oss, ses som en tillgång för att på ett bättre sätt kunna tolka och 
förstå våra studieobjekt. Då hermeneutik ofta benämns som tolkningslära gäller detta i 
vårt fall de transkriberade intervjuer vilka är slutprodukten av vår datainsamling. Med 
transkriberade intervjuer menas att muntliga intervjuer omvandlas till text i ett 
dokument.  
 
I analysen har vi ständigt skiftat mellan kodning och de transkriberade intervjuerna. 
Denna perspektivväxling mellan helhet och del gör att helhetsförståelsen hela tiden 
byggts upp och förändrats. Vi har arbetat enligt ett hermeneutiskt synsätt då vi beskrivit 
ett helhetsperspektiv gällande vår frågeställning. För att komma fram till detta 
helhetsperspektiv har vi valt två metoder för datainsamling och analys, vilka beskrivs i 
punkterna 7.2.2 och 7.2.3. Då våra intervjuer är av en kvalitativ sort samt att det 
transkriberade materialet inte går att kvantifiera eller analysera med hjälp av statistiska 
metoder har vi använt oss av en kvalitativ metod även där och har med detta en 
kvalitativ ansats i vårt arbete med C-uppsatsen. 

7.2.1 Urval för studien 
När vi planerade studien ställde vi oss frågan vilka roller som bäst kunde representera 
den kunskap vi eftersökte. Det första vi kom att tänka på var om vi skulle intervjua en 
person eller flera, detta ledde till att vi formulerade följande två sätt att basera urvalet 
på. 
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1. Intervjuerna genomförs med flera intervjuobjekt vilka innehar olika befattningar 

inom en och samma organisation, detta för att få en spridning och en bättre 
helhetsbild av vår frågeställning.  

2. Intervjuobjekt med liknande befattningar inom de olika organisationerna väljs ut 
och intervjuas. Anledningen till att välja ut personer med liknande befattningar är att 
det är lättare att jämföra de olika organisationernas syn på vår frågeställning.  

Detta innebar att vi stod inför ett val hur vi skulle lägga upp vår datainsamling. Som vi 
tidigare nämnt, söker vi en helhetsförståelse och djupare bild i vår studie och därför har 
vi valt det första alternativet, det vill säga, att sträva efter en spridning mellan 
intervjuobjektens befattningar.  
 
För att förtydliga detta visas bild nedan. Bokstäverna X, Y och Z representerar skilda 
befattningar inom de olika organisationerna. 
 

 
Figur 7.1: Urval för datainsamling Källa: Egen bearbetning 
 
De olika yrkesroller vilka var intressanta att intervjua i vårt arbete är följande: 

• Verksamhetschefer inom IT – avdelning eller likvärdig. 

• Projekt och teamledare inom systemutveckling. 

• Systemutvecklare, systemförvaltare eller systemarkitekt. 

När vi väl kommit fram till vilka yrkesroller som var intressanta kontaktade vi ett antal 
företag vilka hade infört ASP.NET i verksamheten eller planerade att göra det. Under 
dessa kontakter blev det tydligt att de som ännu inte infört ASP.NET i verksamheten, 
inte var villiga medverka i vår studie då de inte ansåg sig ha något att tillföra. Detta 
innebar att urvalet begränsas till organisationer som infört ASP.NET.  
 
I studien medverkar fem företag där vi genomfört sju intervjuer med olika personer. 
Den sista intervjun genomfördes med hjälp av e-post då respondenten inte hade tid med 
en personlig intervju. De personer som intervjuats representerar de tre olika yrkesroller 
enligt ovanstående punkter. I vissa fall innehar intervjuobjektet samtliga tre roller i de 
fall då de är egenföretagare och måste verka i samtliga förekommande roller.  
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Z 

Y 

Organisation A 
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Y 

Organisation B 
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Y 

Organisation C 
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Nedan visas en sammanfattning av de olika organisationer som medverkat i vår studie. 
 
ORGANISATION  RESPONDENT 
 
Alpha 
Organisationen är fristående men samarbetar 
med en av de stora bankerna. De har kontor i 
fem orter i Sverige och kärnområdet är 
bankverksamhet. Totalt finns det 220 
stycken anställda varav fem personer arbetar 
med IT-frågor inom verksamheten.  
 

  
 
A, Systemutvecklare. 

Beta 
Ett konsultbolag inom systemutveckling och 
nätverk. De har kontor på tre orter i Sverige 
och kärnverksamheten är systemutveckling, 
nätverk, drift- supporttjänster och IT-
relaterad teknik. De sysselsätter cirka 85 
personer. 
 

  
B, Konsultchef. 
C, Systemutvecklare. 
D, Systemutvecklare och 

arkitekt. 
 

Gamma 
Ett konsultföretag på en svensk ort som är 
delat i tre bolag som jobbar med reparation 
och installation av datorer samt support på 
egna applikationer och systemutveckling. De 
är tolv anställda varav sex arbetar med 
systemutveckling. 
 

  
E, grundare och ägare av 

företaget. Representerar alla 
tre roller i urvalet. 

Delta 
Ett nätverksföretag inom systemutveckling 
med medlemmar i flera världsdelar. 
Kontorets placering är i Sverige. Totalt är 
cirka sju personer involverade i de olika 
projekten. 
 

  
F, grundare och ägare av 

företaget. Representerar alla 
tre roller i urvalet. 

Epsilon 
Ett konsultföretag inom IT-branschen som 
erbjuder tjänster inom alla förkommande 
områden inom IT-sektorn. De sysselsätter 
drygt 6000 personer. 
 
 

  
G, gruppansvarig 
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7.2.2 Metod för datainsamling 
Som vi tidigare nämnt är intervjuer den metod vi valt för datainsamling, vilka 
genomfördes med utvalda personer inom de olika organisationerna. För att formulera 
frågor utgick vi från vår frågeställning och utnyttjade vår kreativitet då vi bollade tankar 
och frågor fritt. Dessa skrevs ner på en whiteboard och grupperades slutligen i områden. 
Den metodik vi använde för att formulera frågor benämns ofta som brainstorming 
(Rollof, 1999). När detta var klart kontrollerade vi att grupperingar och frågor var 
relevanta för vår frågeställning samt väl formulerade enligt de punkter som redovisades 
i kapitel 2.6, Intervju (Patel & Davidsson, 1994). När detta var klart togs ett 
intervjuformulär12 fram där vi skrev in frågor enligt gruppering och prioritering (Patel & 
Davidsson, 1994). Anledning till att vi prioriterade var att vi skulle ha möjlighet att 
täcka in det mest väsentliga för vår studie i händelse av tidsbrist under intervjuerna.  
 
Den form vi har valt är semistrukturerad intervju, vilket tillät oss att vara flexibla 
samtidigt som det finns en struktur att utgå från. Med detta menar vi att det finns en viss 
grad av standardisering och strukturering i intervjuformuläret (Trost, 1997). 
Standardiseringen hjälpte oss att hålla oss till frågeställningen samtidigt som det gavs 
möjlighet att följa upp intressanta svar med följdfrågor då vi inte tillämpade en högt 
standardiserad intervju. Vi använde en relativt låg grad av strukturering under 
intervjuerna då vi ansåg att det bäst speglade den helhetsbild vi sökte, detta innebar att 
intervjuobjekten fick ett större svarsutrymme. 
 
Intervjuformulär samt övrig information vi ansåg relevant, skickade vi till de 
kontaktpersoner vi hade i de olika organisationerna. Detta gjorde vi för att båda parter 
skulle få ut så mycket som möjligt av intervjun. Det gavs även möjlighet för 
intervjuobjekten att komma med frågor innan själva intervjun ägde rum.  
 
Vi inledde intervjuerna med att kort berätta syftet med vår studie. Vi gick även igenom 
huvuddelarna i intervjuformuläret och gav exempel på kommande intervjufrågor (Patel 
& Davidsson, 1994). Intervjuerna spelades in med bandspelare för att inte missa frågor 
och svar, då det kan vara svårt att hinna anteckna allt som sägs under intervjutillfället 
(Trost, 1997). När en intervju var genomförd transkriberades intervjumaterialet (Patel & 
Davidsson, 1994).  

7.2.3 Analys 
För att analysera det transkriberade materialet har vi valt att använda oss av Grundad 
Teori. Anledningen till att vi valt den metoden är att vår uppgift var att skapa mening av 
rådata, det vill säga vårt transkriberade material och för detta lämpar sig Grundad Teori 
bra (Corbin & Straus, 1998). Metoden hjälpte oss att ta reda på hur människor har 
agerat och reagerat gällande vår frågeställning.  

                                                 
12 Se bilaga, APPENDIX B: - Intervjuformulär 
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I Grundad Teori har vi använt oss av följande delar, öppen kodning, memos, selektiv 
kodning och jämförande analys (Corbin & Straus, 1998). Då vår studie är begränsad 
gällande antal respondenter och omfång, har vi valt att göra avsteg från metoden. Dels 
för att anpassa den efter våra resurser och för att vi vill göra en bra analys utan att fastna 
i metoden. De avsteg vi gjort är följande: 
 
• Vi har inte använt oss av axial kodning (Corbin & Straus, 1998). 

• Vi har inte använt oss av oss av teoretisk sampling, vilket innebär att insamling av 
data sker successivt under analysens gång (Corbin & Straus, 1998). Vi har med 
andra ord inte genomfört flera intervjuomgångar för att uppnå mättnad i kategorier 
utan baserar vår mättnad på de initiala intervjuerna. 

 
Enligt Guvå & Hylander (1998) är det bästa sättet att lära sig metoden, att själv använda 
den samtidigt som metodlitteraturen studeras. De jämför det hela med att lära sig 
simma. En beskrivning av hur det går till att simma på teoretiska planet kan vara 
betydligt mer komplicerad än vad fallet verkligen är när man faktiskt kommer i vattnet. 
De rekommenderar av den anledningen det moderna tillvägagångssättet, att först kasta 
sig i vattnet för att där lära sig att simma. Vi har praktiserat detta arbetssätt i vår studie 
ocn nedan beskrivs kort hur vi gått tillväga i de olika kodningsfaserna. 

Öppen kodning 

Vi använde de transkriberade intervjuerna för att hitta uttryck eller meningar i dem som 
vi kände var meningsfulla att bryta ut. Detta samlade vi till begrepp som skrevs ned på 
Post-it lappar och sattes upp på en whiteboardtavla. I vissa fall behövde vi formulera om 
vissa begrepp då de förlorade sin mening då de hämtades ur sitt sammanhang. Detta 
upprepades tills vi kunde se någon tänkbar kategori att samla dem under. När vi sedan 
fortsatte leta begrepp dök nya kategorier upp och andra försvann i en växelverkan. I 
vissa fall behövde kategorier delas då de blev för stora och andra slås ihop med 
existerande, då det blev väldigt få begrepp samlade under dem. Detta innebar att 
kategorierna ständigt skiftade karaktär. Detta stabiliserades mot slutet av genomgången 
av det transkriberade materialet och vi hade fått hållbara kategorier. I det här skedet 
försökte vi hitta kategorier som var lämpade som huvudkategorier. Under denna fas av 
kodningen tillkom våra memos som bestod av tankar funderingar om begrepp och 
kategorier. Dessa memos kompletterades under kodningens gång. 
 
Selektiv kodning 
De kategorier som inte längre bedömdes som relevanta för vår frågeställning plockades 
bort. Vi jobbade med att utveckla tankar och idéer under kodningen. Vi hittade samband 
mellan huvudkategorierna samt övriga kategorier, vilka vi prövade genom att rita ut 
relationer för att se hur dessa var relaterade till varandra.  
Detta upprepades tills dess att vi såg att resultaten var logiska och relevanta för vår 
frågeställning. Våra memos användes flitigt under denna fas av kodningen och blev mer 
och mer tydliga gällande huvudkategorier samt hur de kunde kopplas samman med de 
andra kategorierna. Detta ledde till att vi utvecklade förståelse för hur svaren på vår 
frågeställning skulle formuleras. 
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Memos 
Under kodningen utvecklade vi tankar om vad som kännetecknar en kategori och vad 
den står för samt hur den relateras till andra kategorier och slutligen vilken eller vilka 
som kan tänkas vara huvudkategorier. De här tankarna skrev vi ner i våra block, vi 
väljer att kalla dem för memos. Dessa memos uppdaterades löpande, det tillkom nya 
och andra förkastades. Mot slutet av analysen blev tankarna mer konkreta och beskrev 
på ett tydligare sätt hur vår frågeställning skulle besvaras. Dessa memos komprimerades 
till att vara en beskrivning över svaren på vår frågeställning ur vilka vi kunde härleda 
våra resultat.  
 
Jämförande analys 
I den jämförande analysen har vi löpande jämfört våra begrepp och kategorier med det 
transkriberade materialet för att se om vi var på rätt väg och plockat ut relevant 
material. Vi har försökt växla mellan helhet och del under analysen, det vill säga att vi 
tagit ett steg tillbaka för att bedöma om vi höll oss till det som var väsentligt för att 
slutligen komma fram till ett resultat. Vi har jämfört mellan och inom kategorier och 
även relationer mellan dessa.  
 
Översikt av analysfasen 
Som ett komplement till ovanstående redogörelse vill vi även presentera en grafisk 
översikt över vår analys. I översikten visas de olika faserna i kodningen och hur de 
uppdaterat våra memos samt hur dessa gett oss nya tankar om kategorier. Under den 
öppna kodningen fann vi våra huvudkategorier samt hur de relaterar till andra 
kategorier. Slutligen visas hur våra memos genom bearbetning komprimerats till ett 
resultat för vår studie. 
 

 
Figur 7.2: Översikt av analysfas.  Källa: Egen bearbetning 
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8 Resultat 
Detta kapitel innehåller de resultat som vi kommit fram till i vår studie. Vi redogör för 
dem först i kort form för att sedan precisera dem mer. I efterkommande kapitel – 
Diskussion – kommer vi att föra ett resonemang kring resultaten. 

8.1 Sammanfattning av resultat 
De resultat vi kommit fram i vår studie är i kort form följande: 
 
1. Det finns ett flertal anledningar till att organisationerna i studien infört ASP.NET, 

varav de viktigaste är 
• Organisationerna anser det vara viktigt att de ligger långt fram i utvecklingen 

när det gäller att använda nya tekniker. 

• De upplevde en förväntan på dem att den senaste tekniken ska användas. 

• Samtliga har arbetat med föregångaren ASP och är inne i Microsoft-världen. 

2. Det finns väldigt få uttalade förväntningar på ASP.NET-tekniken, men bland annat 
ställdes förväntningar på att: 

• ASP.NET skulle vara bättre och snabbare än föregångaren ASP. 

• Återanvändbarheten av kod skulle vara god 

3. Samtliga i studien använder Microsofts utvecklingsverktyg Visual Studio.NET.  

• Det anses vara ett kraftfullt och kompetent utvecklingsverktyg. 

 

Vi har i vår analys även kommit fram till några resultat som inte omfattas av 
frågeställningen och dessa är: 

4. Systemintegration förenklas med .NET-tekniken med inbyggt stöd för Web Services 
och mobila enheter. 

5. Prestanda i system som utvecklas i ASP.NET är högre än motsvarande utvecklade i 
föregångaren ASP, med avseende på systemets snabbhet. 

6. Med införandet av ASP.NET får organisationerna en ökad effektivitet och 
produktivitet i utvecklingsarbetet. 

7. Respondenterna har inte funnit några direkta nackdelar i ASP.NET . 

8. Merparten av respondenterna anser att inlärningströskeln för att lära sig ASP.NET 
är hög. 
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8.2 Motiven till införandet av ASP.NET 
Vår studie visar att det finns flera orsaker till att medverkande organisationer infört 
ASP.NET i sin verksamhet.  

8.2.1 Användandet av nya tekniker 
Organisationerna i studien upplever det som viktigt att de ligger långt fram vad gäller 
att använda sig av nya tekniker och merparten av respondenterna ansåg att det var en av 
anledningarna till att de infört ASP.NET. Dels finns det en inre utmaning från 
organisationernas sida att hela tiden arbeta med den senaste tekniken, dels finns det ett 
yttre tryck från kunder och i vissa fall leverantörer som gör att de måste behärska den 
senaste tekniken.  
 
Organisationerna i studien lever till stora delar på sin kompetens och sitt kunnande, 
vilket bidrar till att de bevakar vad som händer på marknaden och hela tiden tittar på 
nya tekniker. Några av respondenterna talar i termer av ”konkurrensfördelar”. En 
respondent menar att det är viktigt för honom att titta så långt fram som möjligt, när det 
gäller vad som går att göra. Det gäller att känna till vilka tekniker som finns, vilka 
lösningar man kan göra med dem och i vilken prisklass de ligger när denne besöker 
kunden. Respondenten menar att då kan han slå ut andra konkurrenter redan vid första 
träffen med kunden. En annan respondent menar att de lever på sin kompetens och att 
det skulle vara en konkurrensfördel att införa .NET-tekniken. 
 

”Eftersom vi är ett tjänsteföretag så är vår kompetens oerhört viktig. Vi 
jobbar hela tiden på att hänga med i ny teknik och nya versioner av olika 
verktyg som finns. När .NET som utvecklingsplattform kom så såg vi det 
som en konkurrensfördel att lära upp en del av våra konsulter i tekniken.” 
(Respondent G) 

 
Flertalet av respondenterna uppger att de upplever ett tryck från kunderna att de ska 
använda sig av den senaste tekniken vid utvecklingsarbetet. Studien visar att det finns 
olika typer av kunder. Dels finns det de som väl känner till de utvecklings- plattformar 
och verktyg som finns på marknaden och har starka önskemål eller krav på vad som ska 
användas, dels finns det de som inte bryr sig så mycket om bakomliggande teknik, bara 
de får bra produkter som uppfyller deras ställda krav. Några av respondenterna uttrycker 
att om de inte hänger med i utvecklingen kommer kunderna att välja andra leverantörer 
istället. Vissa av kunderna vill också förvissa sig om att inte någon gammal eller udda 
teknik används. I ett fall var det även så att en kund krävde att ett system skulle 
utvecklas i ASP.NET för att respondentens organisation skulle få ordern, vilket blev den 
direkta orsaken till att de införde ASP.NET 
 

”Det var kundens önskemål som vi förhandlade med i Schweiz. De 
bestämde sig för oss och i samband med det anställde de en ny person i 
Schweiz som skulle hand om det där. Den killen var redan 
programmeringskunning och väldigt duktig och han tyckte att vi skulle göra 
det här i .NET .” (Respondent E) 
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Vår studie visar också att det finns en inre strävan i organisationerna att behärska och 
använda sig av nya tekniker. De respondenter som är systemutvecklare har svarat att de 
vill hänga med och gå vidare och därför önskar de få prova och använda nya tekniker. 
Även respondenter som inte varit systemutvecklare har uppgett att systemutvecklarna i 
organisationen vill arbeta med det senaste på marknaden. 
 

“Internt sett finns det en självbevarelsedrift och självändamål att jobba med 
de senaste grejorna för utmaningen ligger där. Man vill hela tiden utvecklas 
och då blir det en naturlig del.” (Respondent B) 

 

8.2.2 Microsofts dominans och inflytande 
Samtliga organisationer har tidigare arbetat med Microsoft och deras produkter, 
samtliga har även arbetat med ASP 3.0 vilken är föregångaren till ASP.NET. Studien 
visar att Microsoft dominans och inflytande har en stark påverkan över vilka 
utvecklingsprodukter som organisationerna använder. En majoritet av organisationerna 
har en form av licensavtal med Microsoft där det dels blir billigare än att gå och köpa 
produkterna styckvis, dels att det hela tiden ingår uppdateringar, vilket innebär att de 
alltid sitter med de senaste versionerna av utvecklingsverktyg och de möjligheter som 
medföljer dessa.  
 

”Vi får nya versioner av programvara plus att vi får ställa frågor. Man 
betalar en enhetlig kostnad per år som baseras på hur mycket licenser man 
har, de ringer varje höst och frågar om vi vill fortsätta med abonnemanget. 
Det tror jag man ska ha, speciellt nu i början när det kommer mycket nya 
versioner. ” 
(Respondent E) 
 

Studien visar att de organisationerna som har den typen av licensavtal med Microsoft, 
ständigt får nya versioner och uppdateringar av programvaror levererade från Microsoft. 
Ibland kommer det försändelser så ofta som varje vecka. Respondenterna upplever det 
som positivt att ständigt ha tillgång till de senaste versionerna, som innehåller nya 
buggfixar och förbättringar. Det upplevs som bekvämt och inte heller ses 
licenskostnaden som något problem. 

 
”Nej, vi har ju prenumeration på något sätt hos Microsoft så det kommer 
nya versioner hela tiden till oss. Det kostar oss inget extra eller så.” 
(Respondent D)  

 
Flera respondenter har uttryckt att Microsoft är bra på att marknadsföra sina produkter 
och att de har satsat hårt i sin marknadsföring av .NET. ”…för trots allt har Microsoft 
en stor marknadsföringskassa. Den styr ofta mer än vad deras lösningar gör och när 
stora företag får .NET-lösningar så styr den ännu mer.” (Respondent F). Studien visar 
att marknadsföringen påverkar dels de systemutvecklande organisationerna, dels 
kunderna till systemen som i sin tur kan påverka vilka utvecklingsplattformar och 
övriga miljöer som systemen ska utvecklas i.  
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Respondenterna pekar på att Microsoft erbjuder totallösningar som utvecklingsverktyg, 
utvecklingsteknologier, databashanterare och servrar som utgör hela systemet. Att 
använda konkurrerande tekniker till ASP.NET innebär i praktiken att lösningar från 
många tillverkare används som sedan sätts ihop till ett system. Då skulle kanske en 
utvecklingsmiljö användas från en leverantör, ramverk med klassbibliotek från en annan 
tillverkare, webbserver från en tredje och så vidare. Microsofts förmåga att erbjuda 
totallösningar ses som positivt av respondenterna och kunderna. Det upplevs som det 
går en röd tråd genom Microsofts produktutbud och att de fungerar bra tillsammans.  
 

”Vi ser Microsoft som en otroligt stark spelare och det är inte svårt att sälja 
och bygga den här typen av lösningar” (Respondent B). 

 
Det upplevs alltså inte som några problem att sälja lösningar som vilar på Microsofts 
teknologier. Flera respondenter uppger att kunderna ofta har stort förtroende Microsoft 
och lösningar som utvecklas med deras teknologier och att de gärna ser att deras system 
utvecklas med dessa.  
 
Som vi nämnt, har också alla organisationer övergått från ASP till ASP.NET. Vår studie 
visar att en av anledningarna till att flera av organisationerna övergått till ASP.NET 
beror på just Microsofts dominans bland mjukvaruleverantörerna. De har arbetat med 
Microsoft länge och en respondent uppger att de använder de teknologier för 
webbutveckling som Microsoft rekommenderar. Just nu är det ASP.NET. En annan 
respondent som utvecklar system internt åt sin organisation uppger att den är 
Microsoftbaserad och då blir Microsofts nästa steg också deras nästa steg. 
 

“Ska vi gå vidare: Vad är då nästa steg och det blir då Microsofts nästa 
steg och Microsoft har ju slagit på trumman för sitt .NET under, ja vad kan 
det vara, ett år, ordentligt i alla fall.” (Respondent A) 
 

Vår studie visar således att Microsofts inflytande är stort. Dels på grund av deras 
förmåga att föra fram sina produkter, dels för att deras produkter är väl ansedda samt 
deras förmåga att erbjuda helhetslösningar.  
 

8.3 Förväntningar och dess uppfyllelse 
Studien visar på att det inte fanns så många uttalade förväntningar om ASP.NET.  
Respondenterna har ändå föreställt sig att den ska vara bättre än föregångaren ASP och 
att utvecklingsarbetet ska underlättas. Det har funnits förväntningar på att det ska vara 
lättare att återanvända kod. Samtliga i undersökningen har dock talat sig varma för 
ASP.NET-tekniken som anses vara ett stort steg framåt vad beträffar dynamisk 
webbutveckling gällande återanvändbarhet, struktur och snabbhet jämfört med 
föregångaren ASP. Förväntningarna på ASP.NET-tekniken har uppfyllts och till och 
med överträffats. Det som mest har prisats är: 
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• Återanvändbarheten av kod. 

• Möjlighet till en förbättrad struktur och objektorientering jämfört med 
föregångaren ASP. 

• Systemen som utvecklas i ASP.NET är snabbare än system som utvecklats i 
föregångaren ASP. 

Vad gäller återanvändbarhet använder sig alla respondenter av den möjligheten när de 
utvecklar. De nämner fördelar som att skilja på presentation och logik i webbformulär 
vilket innebär att de utnyttjar ”Code-behind”-filer i utvecklingen och med det upplever 
de att webbutvecklingen närmat sig traditionell applikationsutveckling som exempelvis 
Windows-applikationer. Möjligheten att skilja på presentation och logik upplevs som 
mycket positivt, även om flera av respondenterna inte riktigt var vana vid det i början.  
Andra fördelar som bidrar till återanvändbarhet av kod är klassbiblioteket som används 
flitigt och underlättar utvecklingsarbetet enligt en majoritet av respondenterna. Det blir 
exempelvis inte så mycket kod i huvudprogrammet. Det finns en möjlighet att utnyttja 
objektorientering som var svår att uppnå tidigare, vilket enligt respondenterna ger 
fördelar som bättre struktur och ökad återanvändbarhet. 
 

” Man har allt det där som man har när man kodar på riktigt. Jag tycker att 
webbutveckling som det var, var mycket vilda västern. Allting blir spaghetti 
till slut om man håller på tillräckligt länge”. (Respondent D) 

 
En respondent pekar på möjligheten att hämta hem kod gratis, eller till en låg kostnad 
från webben och ser det som en slags återanvändbarhet. Bland annat finns hela 
publiceringssystem att ladda hem gratis och anpassa till kunden. Det finns även många 
mindre applikationer och moduler som kan sättas ihop till hela webbsajter. Detta 
underlättas tack vare att det är enkelt att separera och återanvända kod i ASP.NET. 
 

”Återanvändbarhet av kod är en stor grej. Framförallt därför att det finns 
så mycket gratis på webben som bara är att plocka ihop och att man kan 
spara kod mellan olika projekt i form av moduler.” (Respondent F) 

 
Respondenterna nämner att de arbetar mycket med kontroller och komponenter. De 
kontroller som bland annat används är användarkontroller och webbkontroller. Att 
kunna göra egna kontroller och sedan spara dem mellan projekten ger tidsvinster, då 
koden går att återanvända på ett enkelt sätt. Det går nu att bygga webbkontroller och 
användarkontroller som med små modifikationer går att återanvända i hur många 
applikationer som helst. Det upplevs som en avsevärd förbättring mot föregångaren 
ASP, då utvecklarna fick hitta, kopiera och klistra in koden varje gång. Flera av 
respondenterna uppger att de brukar återanvända klasser och komponenter för 
databasåtkomst. Det ses som lättare att bygga komponenter och arbeta objektorienterat, 
vilket gör systemet lättare att hålla isär och förvalta. 
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”Framförallt återanvänder jag databasaccesskomponenter” och ”Det är 
databasaccess och treskiktat så att det går att skala upp ordentligt” 
(Respondent D) 

 
 
Något som ofta uppgetts under intervjuerna är ASP.NET:s prestanda vilken 
respondenterna upplever som mycket bra. De ser ASP.NET som snabbt, vilket de  
grundar på sina tidigare erfarenheter av ASP. En av respondenterna (C) pratar om ett 
projekt där han deltagit i där applikationen består av cirka 13 000 sidor, när dessa sidor 
besöks går det väldigt fort att ladda dem då allting blivit lagrat på servern efter första 
besöket (Lobel 2003).   
 

”Det är blixtsnabbt när man är ute på ASP.NET sajter, nu pratar jag om 
cachning av data. Det är imponerande.” (Respondent C) 

 
Några av respondenterna förklarar skillnaden i prestanda mot föregångaren med 
ASP.NET.s sätt att lagra sidorna på servern. Sidan kompileras och ”cachas” på servern. 
Första gången någon surfar in på sidan kompileras den. Då är den inte snabb, men nästa 
gång någon kommer in på den är den redan kompilerad och då går det snabbare. Vår 
studie visar således att en övergång från ASP till ASP.NET leder till en ökad möjlighet 
att återanvända kod i form av kontroller, egna klasser och klassbibliotek, samt att 
prestanda i utvecklade system är bättre än motsvarande utvecklade i föregångaren ASP. 
 

8.4 Utvecklingsverktyg som används och orsaker till det 
Samtliga organisationer i studien använder utvecklingsverktyget Visual Studio.NET när 
de utvecklar applikationer i ASP.NET. Respondenterna uppger också att de inte skulle 
välja något annat verktyg om de fick göra om sina val. Visual Studio.NET uppfattas av 
respondenterna som kompetent och kraftfullt med många bra funktioner som underlättar 
utvecklingsarbetet. Respondenterna är nöjda med stödet för Rapid Application 
Development (RAD), det vill säga att det ska vara enkelt och gå snabbt att utveckla i 
miljön 
 

”Är det något Microsoft tagit fasta på vad gäller utvecklingsverktyg så är 
det RAD” (Respondent B) 

 
Visual Studio.NET anses vara bättre att utveckla webblösningar med än de verktyg de 
arbetat med tidigare. Vissa gör den grafiska designen i andra utvecklingsverktyg som 
Macromedia Homesite och Macromedia Dreamweaver, men övrigt arbete utförs i 
Visual Studio.NET. Flera av respondenterna upplever att de genom att använda Visual 
Studio.NET, verkar i en mer traditionell programmeringsmiljö mot vad de varit vana 
vid tidigare när de webbutvecklat. Bland annat så nämns en bra debuggingfunktion, 
vilket de exempelvis inte haft tillgång till när de tidigare utvecklat i ASP. 
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Ett bra stöd att göra databaskopplingar och även stödet för att arbeta med och redigera 
databaser inifrån Visual Studio.NET prisas av respondenterna. En databaskoppling görs 
nu mycket enkelt, ett par klick med musen. En respondent berättar att de i början 
utvecklade med Notepad, men gick sedan över till Visual Studio.NET, som har stödet 
för att arbeta med databaser. 
 

“Vi började med att utveckla i Notepad, men övergick till Visual Studio som 
har stöd för att arbeta direkt mot databaser. Man kan öppna dem och titta 
direkt ned i tabellerna”( Respondent F) 

 
Studien visar att respondenterna är mycket nöjda med enkelheten att arbeta i Visual 
Studio.NET. De pekar på att det är mycket ”drag och släpp”, att de kan dra ut inbyggda 
kontroller direkt i applikationen och likaså är det bara att dra ut egna kontroller som de 
gjort själva. Det anses vara enkelt att koppla valideringar till fält, vilka i princip bara är 
at dra ut, istället för att skriva egen kod. Visual Studio.NET ger stöd för återanvändning 
av komponenter etcetera. När respondenterna kodar egna server- och användarkontroller 
i utvecklingsmiljön kan dessa dras till verktygslådan och efter detta användas gång på 
gång. Vissa respondenter anpassar även de kontroller vilka finns som standard i Visual 
Studio.NET för att sedan lägga till dem i verktygslådan som egna kontroller. Detta 
anses snabba upp arbetet och de kan användas i många applikationer med små 
modifieringar. 
 

”Man kan lägga till egna kontroller i panelen (verktygslådan)… …jag är 
väldigt benägen att använda de färdiga inbyggda kontrollerna”. 
(Respondent A) 

 
Vidare är respondenterna nöjda med att det inbyggda stödet att på ett enkelt sätt kunna 
skapa och implementera Web Services. Det anses vara enkelt att bygga sidor, inte bara 
för traditionella webbläsare, utan även för mobila enheter som handdatorer och 
mobiltelefoner, vilket ses som en styrka av respondenterna. Flera av respondenterna 
anser att det inbyggda hjälpsystemet och MSDN underlättar arbetet. Utvecklarna anser 
det vara viktigt att snabbt komma åt hjälp om de inbyggda klasserna i ramverket.  
 
Vår studie visar att licenskostnaderna för utvecklingsverktyget inte är något hinder. Den 
som vill utveckla webbapplikationer i ASP.NET kan göra det utan att betala en enda 
krona. Ramverket är gratis, om man inte vill utveckla i Notepad, finns Web Matrix att 
ladda hem gratis. Under punkt 8.2.2 nämns de licensavtal som de flesta organisationerna 
i studien har med Microsoft, där nya versioner och uppdateringar ständigt skickas ut av 
Microsoft. Respondenterna verkar tycka att detta är bekvämt. De vet då att de har den 
senaste versionen, med de senaste buggfixarna, tillgång till inbyggd hjälp och det är i 
princip bara att installera och köra. 
 

Skulle man köpa .NET, köper man ju bara editorn vilket är ganska 
intressan.,Rramverket är ju gratis och innehåller kompilatorer och vad som 
behövs för att utveckla, du kan ju skriva dina lösningar i Notepad om du 
vill.” ( Respondent B) 
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Kostnaden var som nämndes, ingen stor faktor i sammanhanget. Respondenterna menar 
att en systemutvecklare kostar ”en del” per timme. Om denne då har ett 
utvecklingsverktyg som är bra och som går snabbt och effektivt att arbeta i, så kan 
kostnaderna för utvecklingsverktyget snabbt tjänas in. Väldigt få av respondenterna i 
studien har erfarenhet av andra utvecklingsverktyg när de arbetat med ASP.NET. Trots 
detta säger sig ingen vilja byta Visual Studio.NET mot något annat. Vi kan bara 
konstatera att samtliga är mycket nöjda, vilket får sammanfattas av respondent B nedan: 
 

“Man behöver inte köpa en Fiat när man har en Ferrari.” 
 

8.5 Resultat utöver studiens frågeställning 
Utöver de resultat som är svar på vår frågeställning har vi kommit fram till ytterligare 
resultat som kan vara intressant för vår målgrupp för studien och därför presenterar vi 
dessa här: 

8.5.1 Systemintegration och mobilitet 
Studien visar att respondenterna tror mycket på systemintegration med Web Services i 
framtiden och att det kommer underlätta och förenkla integrationen av system i 
varandra. Flera av dem pekar även på att .NET har bra funktioner för att koppla ihop 
mobila enheter med traditionella datorsystem, vilket de menar kommer slå igenom stort 
inom en snar framtid. 
 
Flera av organisationerna har använt sig av Web Services för att koppla ihop system 
med varandra, vilket de anser ha gått smidigare än med traditionella tekniker.  Det finns 
få kunder som satsat på endast en leverantör av system. De sitter med olika system i 
heterogena miljöer, vilka löst problem för stunden, men kan ge problem när dessa 
senare ska kopplas ihop. Web Services är på väg att bli en standard som stöds av flera 
leverantörer och fungerar oavsett datorplattform, som exempelvis Windows, Unix eller 
Linux. När allt fler stöder Web Services, blir det enklare att koppla ihop system och 
integrera dem i varandra enligt några av respondenterna. 
 

“Web services, jag har byggt en ny Web Services med diagram och där 
upptäcker man att det är ju som en helt ny värld.” (Respondent A) 

 
Några av respondenterna menar att Web Services gör det lättare att få kontakt mellan 
mobila enheter och traditionella datorsystem. Dessutom pekar några av dem på 
inbyggda möjligheter i .NET att känna av vilken typ av enhet som ansluter och då 
anpassa output till den, vilket underlättar arbetet för utvecklaren. 
 

”Man har tagit bort alla problem för utvecklarna som är att man måste 
bygga olika sidor för olika grejer. En kod till teven, en kod till webbklienten, 
en kod till WAP-telefonen, en kod till Pocket PC:n, en kod till den där 
telefonen osv. Nu ligger det runtimegrejer över allting egentligen”. 
(Respondent F)  
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Enkelheten att koppla ihop mobila enheter med traditionella datorsystem, med hjälp av 
.NET-tekniken lovordas. En av respondenterna (F) har visat ett dagis hur enkelt de kan 
ha en sida dit föräldrarna skulle kunna surfa in med sin mobiltelefon etcetera. Där skulle 
de kunna se vilka inplanerade aktiviteter som är på gång eller om barnet ska ha med sig 
pengar till något, exempelvis en teaterresa. Respondenten menar att detta hade blivit för 
dyrt att utveckla med tidigare tekniker, men nu går det att genomföra väldigt enkelt med 
ASP.NET. 
 
Respondent A, vars organisations kärnverksamhet inte är systemutveckling, berättar att 
de är väldigt mobila. De är uppdelade på flera kontor och där finns små rum med 
nätverksmöjligheter där man snabbt kan koppla upp sig med sin bärbara dator eller PDA 
för att kunna jobba från det kontoret. Respondent A berättar vidare att varje handläggare 
har en Hand Held Palm Pilot (en handdator) med vilken de kan hämta in information 
om bokade kunder, vilket sker centralt. Web Services förenklar den integrationen.  
 
Det som enligt några av respondenterna talar emot Web Services just nu är att 
standarden inte är färdig ännu. Det är ett flertal organisationer bakom standarden som 
ska enas och Microsoft har gjort egna utökningar som inte ännu stöds av andra 
leverantörer. En respondent menar att säkerheten i Web Services inte är fullt 
standardiserad ännu, medan en annan respondent konstaterar att säkerhetsnivån styrs av 
vilken typ av system som byggs då alla system är inte säkerhetskritiska. 

8.5.2 Effektivitet och produktivitet i ASP.NET 
Studien visar att effektivitets- och produktivitetsvinster kan göras med ASP.NET. Dels 
anser respondenterna att utvecklingsarbetet går snabbare än tidigare, dels pekar några 
vad dem på att de utvecklade systemen körs snabbare än motsvarande utvecklade i 
föregångaren ASP 3.0. 
 
Den stora möjligheten att återanvända kod genom projekten gör att utvecklingsarbetet 
går fortare än vad det gjorde i ASP, där koden ofta fick kopieras och klistras in direkt i 
sidan. Även möjligheter att göra egna kontroller och användning av klassbiblioteken 
som vi tagit upp tidigare, gör utvecklingsarbetet effektivare. 
 

”Det har effektiviserat arbetet. Återanvändbarhet av kod är en stor grej ” 
och ”Framförallt så blir utvecklingskostnaden billigare på grund av. 
återanvändbarheten av kod” (Respondent F) 

 
Några av respondenterna menar att det går snabbare att utveckla mer avancerade system 
än med ASP. Det finns ett bättre stöd för att bygga affärskritiska lösningar och 
transaktionsintensiva system. Den stora möjligheten att göra skalbara system med 
ordentlig struktur, gör att det är lättare att hålla ordning på systemet, även om de 
tenderar till att bli stora. 
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”Utvecklingen går fortare. Det går snabbare att göra avancerade saker, 
och det är bra för kunden” (Respondent C) 

 

8.5.3 Inlärning vid användandet av ASP.NET 
Även denna punkt presenterar ett resultat som tillkom utöver frågeställningen. 
Organisationerna upplevde väldigt få problem av teknisk art, men däremot finns en 
punkt som enade samtliga. Detta var att inlärningen upplevdes som en svårighet vid 
övergången till ASP.NET. Respondenterna menar att det är en väldigt stor skillnad att 
övergå från föregångaren ASP till ASP.NET, då det är att programmera på två helt 
skilda sätt. Respondenterna var vana vid att programmera på det sätt som ASP erbjöd, 
vilket inte erbjöd samma möjligheter att separera webb och logik som går att göra i 
ASP.NET.  
 

“Det är så otroligt stor skillnad från att gå från icke .NET till .NET. Det är 
inte som att gå från ASP till ASP 3 som man gör på en eller två dagar. Det 
finns de som jobbat med .NET i ett år och ändå inte känner sig 
fullfjädrade.” (Respondent F) 

 
De som kom från föregångaren ASP var således vana att skriva webb och logik i samma 
fil. Bara övergången till så kallad Code behind-filer var ett stort steg för flera av dem 
och några av dem hade svårt att förstå tekniken till en början. De respondenter som 
arbetar just med systemutveckling och programmering, tyckte samtliga att det var en 
hög inlärningströskel för att övergå till ASP.NET. För de som var vana att arbeta med 
objektorientering var steget något mindre, då de hade större vana att separera 
programmen på ett traditionellt objektorienterat sätt. 
 

“Från javaskript och VB-skript och gamla ASP så tror jag att man tjänar på 
att ta en utbildning på en halv dag till en vecka på att lära sig 
objektorientering och det tänket. För annars kommer man inte att utnyttja 
det särskilt bra.” (Respondent B) 

 
Det varierade mellan organisationerna över hur deras utbildningsinsatser sett ut. I några 
organisationer lärde medarbetarna upp varandra, medan andra organisationer skickade 
sin personal på utbildning av varierande längd. De utbildningar som nämndes var ofta 
av övergripande karaktär i syfte att visa de möjligheter som finns med ASP.NET. 
Merparten av respondenterna var i alla fall överens om att inlärningströskeln var hög för 
ASP.NET. Mycket beroende på att ASP.NET är annorlunda att programmera i än ASP, 
utvecklingsverktyget Visual Studio är kraftfullt, men svårt att sätta sig in i alla 
möjligheter utan hjälp liksom det är svårt att sätta sig in i alla de möjligheter som följer 
med ASP.NET. 
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8.5.4 Få nackdelar med ASP.NET 
Denna punkt visar ett resultat som blev tydligare ju längre analysen fortgick. Studien 
visar på att det fanns väldigt få synpunkter på nackdelarna med ASP.NET. Den frågan 
ingick i vårt intervjuformulär och det var ytterst få respondenter som hade något 
negativt att säga förutom att det är en hög inlärningströskel förknippad med ASP.NET. 
Någon respondent uttryckte sin egen förvåning över detta med nedanstående citat. 
 

Det värsta är att jag inte kommer på någon nackdel. Det är i och för sig bra 
men det borde finnas nackdelar också. (Respondent D) 

 
Det som nämndes var att utvecklingsverktyg och plattform var mer lämpat för att bygga 
fullskaliga lösningar än föregångaren och att detta skulle kunna innebära både fördelar 
och nackdelar. Nackdelarna skulle vara att det är lättare att bygga fel när det blir 
avancerade lösningar om utvecklarna inte är säkra på vad de gör. Värt att notera att 
möjligheten att bygga avancerade system även nämnts som en styrka hos ASP.NET.  En 
respondent nämnde att det var en ny teknik och kunnandet inte ännu hunnit sprida sig i 
organisationerna.  
 

“Den största nackdelen är väl att det är ny teknik. ASP finns det många som 
kan. Ute hos kunder och organisationer, medan det inte är lika vanligt att 
de kan ASP.NET.”  (Respondent D) 

 
Avslutningsvis pekar studien på att inga avgörande eller stora nackdelar med ASP.NET 
kan redovisas, mer än den höga inlärningströskeln.  
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9 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att utveckla och föra ett resonemang kring studiens resultat 
där paralleller kommer att dras till den teoretiska referensramen med hjälp av det 
empiriska materialet. 
 

9.1 Att ligga långt fram ger konkurrensfördelar 
Vår studie visar dels att respondenterna anser att deras organisation bör ligga långt fram 
vad beträffar användandet av nya tekniker, dels att flertalet av dem upplever en 
förväntan från kundens sida att de både ska behärska och använda den senaste tekniken. 
Detta är faktorer som inverkat när organisationerna valt att övergå till den nyare 
tekniken ASP.NET. En respondent (G) betonar att de är ett tjänsteföretag och därför är 
deras kompetens viktig och när ASP.NET kom sågs det som en konkurrensfördel att 
införa tekniken. Konkurrensfördelar säkerställer organisationens överlevnad, lönsamhet 
och rykte (Hatch, 2002). 
 
Resultatet visar att ASP.NET upplevs som bättre på flera sätt än föregångaren ASP. 
Utvecklingsarbetet går snabbare, det är lättare att utveckla avancerade system och 
systemintegrering underlättas. Vi kan slå fast att det ur ett tekniskt perspektiv ger 
konkurrensfördelar som skulle kunna utnyttjas vid en övergång från ASP till ASP.NET, 
då utvecklingsarbetet blir effektivare leder till bättre system. Vi vill poängtera att vi inte 
har något resultat som visar hur en övergång till ASP.NET från konkurrerande tekniker 
som JSP och PHP slår, då respondenterna endast gjort jämförelser med ASP.NET och 
ASP. 

9.1.1 Strategisk anpassning för organisationer 
I föregående stycke diskuterade vi konkurrensfördelar ur ett tekniskt perspektiv, men 
fokus bör också kretsa kring omgivningen och kundens perspektiv. Hatch (2002) talar 
om strategisk anpassning, där en framgångsrik strategi är att anpassa sig till 
omgivningens krav och behov. Anpassningens syfte är att skaffa sig konkurrensfördelar 
på marknaden. Resultatet visar att flertalet av respondenterna upplever att kunderna har 
krav på dem att de ska behärska och använda sig av den senaste tekniken, vilket varit en 
faktor som påverkat att ASP.NET införts.  
 
Hur ska då den typen av organisationer som vi undersökt strategiskt anpassa sig? För de 
större organisationerna i studien är det inga stora problem, då de tillhandahåller flera 
tekniker för dynamisk webbutveckling, vilket kan vara svårt för de mindre 
organisationerna. Vi anser det oerhört viktigt att större organisationer har ett brett utbud 
av tekniker. Det skulle enligt oss verka märkligt om ledande organisationer inom 
branschen inte kunde erbjuda utveckling av system i ASP.NET. Likaså skulle det verka 
märkligt om de inte kunde erbjuda konkurrerande tekniker. Vi menar att det ställs 
förväntningar på de större organisationerna att de ska tillhandahålla ett brett utbud och 
det skulle vara olyckligt ur ett strategiskt perspektiv om de inte kan leva upp till de 
förväntningar som ställs på dem. Ett gott rykte är enligt vår mening en bra 
marknadsföring. 
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De lite mindre organisationerna har inte samma möjlighet som de större att erbjuda flera 
tekniker för dynamisk webbutveckling. De måste försöka kartlägga omgivningens 
behov och välja en teknik som de anser kan passa. De mindre organisationerna i studien 
har alla övergått från ASP till ASP.NET och kan således erbjuda minst två tekniker 
även om den senare är tänkt att ersätta den förra. Vi anser därför att dessa mindre 
organisationer bör satsa stort på att marknadsföra den teknik de använder. De kan vara 
oerhört duktiga programmerare, men de måste inte bara sälja in produkten utan även 
den bakomliggande tekniken.  

9.1.2 Microsofts betydelse 
Vårt resultat visar att Microsofts lösningar anses ha ett gott rykte bland våra undersökta 
organisationer och deras omgivning. En respondent menade att det inte är svårt att 
bygga och sälja den typen av lösningar. Den som använder ASP.NET vid 
webbutveckling kan enligt vår mening, utnyttja Microsofts rykte och dominerande 
ställning i syfte att sälja sina egna produkter. Det måste nå fram till kunden att ”vi har 
arbetat med Microsofts lösningar länge och det är självklart för oss att bevaka dem och 
deras nästa steg, för att vi ska kunna erbjuda deras senaste teknik i våra lösningar”. De 
måste också vara så insatta att de vet exakt vilka lösningar som kan byggas med 
ASP.NET och .NET-tekniken. Det ger enligt vår mening kunden ett intryck av att det 
här är proffs som kan sin sak och därmed byggs ett förtroende upp.  
 
Vi hävdar också att det går att utnyttja det faktum att Microsoft erbjuder 
helhetslösningar, vilket resultatet visar är en anledning till förtroendet för Microsofts 
produkter. Klargör för kunden att ”vi bygger våra lösningar med Microsofts 
utvecklingsverktyg, med Microsofts databashanterare, på Microsofts webbservrar som 
körs i Windows-miljö. Det blir väldigt bra kompatibilitet i sådana lösningar”. Detta till 
skillnad från konkurrerande lösningar, där systemet byggs i ett språk från en leverantör, 
kommunicerar med en databas från en annan leverantör, körs på en webbserver från en 
tredje leverantör, som ligger på ett operativsystem från en fjärde leverantör och så 
vidare. Att utnyttja Microsofts framgång kan leda till konkurrensfördelar och troligen 
har Microsoft inga invändningar mot detta. 
 
Vi anser även att Microsofts marknadsföring av .NET påverkar både kunder och 
organisationer. Kunderna blir medvetna om fenomenet och i många fall väcker det 
intresse och nyfikenhet vilket leder till att de efterfrågar .NET-lösningar. Även det 
faktum att organisationerna får nya versioner av både ramverk och utvecklingsverktyg 
på grund av sina licensavtal påverkar självfallet organisationer i val av tekniker. På de 
på detta sätt hela tiden kommer i kontakt med nya sätt att arbeta och utnyttja tekniker 
samtidigt som det inte innebär någon extra kostnad, vilket gör dem benägna att prova på 
och utvärdera dessa. 
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9.1.3 Kundens påverkan 
Det faktum att alla organisationer i studien har gått över till ASP.NET från ASP kan 
utnyttjas i konkurrenssyfte som beskrivits ovan, gentemot de konkurrenter som ännu 
inte övergått till ASP.NET från ASP för att vinna terräng. Att konkurrera med den 
senaste tekniken kan vinna en del kunder, men vi får inte glömma att vi i resultatet slog 
fast att organisationerna upplevde två typer av kunder. Den ena var den som inte brydde 
sig om bakomliggande teknik, bara de fick ett bra system. Den andra typen var kunder 
som har synpunkter på bakomliggande teknik.  
 
Den första av kundgrupperna kan attraheras även av dem som ännu inte gått över från 
ASP till ASP.NET. De har byggt bra system på den tekniken tidigare och kan göra det 
igen. Ur det perspektivet finns ingen anledning att övergå till en nyare teknik. För den 
andra kundgruppen som har synpunkter på bakomliggande teknik, är det enligt vår 
mening troligare att denne vänder sig till en organisation som erbjuder den modernaste 
tekniken. Det kan vara svårt att attrahera en sådan kund för den som använder en teknik 
som är på gång att ersättas av en modernare sådan. Den som vill vinna över denna 
kundgrupp och fortfarande använder föregångaren ASP, bör enligt vår mening fundera 
över om de ändå inte ska övergå till att börja använda ASP.NET istället. Det var också 
vad en av de undersökta organisationerna i studien gjorde när en kund ville ha ett 
system utvecklat i ASP.NET. Idag utvecklar de alla nya webblösningar i ASP.NET. 
 
Det handlar enligt vår mening om att verka långsiktigt och överleva. Vi menar att 
IT-branschen är starkt föränderlig och då gäller det att anpassa sig efter de behov och 
förväntningar som finns. Kunden förväntar sig förmodligen att det nya systemet ska 
hänga med under många år utan den bakomliggande tekniken ska vara en begränsande 
faktor. Då kan det vara en god idé att bygga sina system med moderna tekniker som har 
framtiden för sig än att använda en utgående teknik som snart förväntas vara ersatt. Ur 
det perspektivet anser vi att de systemutvecklande organisationerna bör titta långt fram 
vad beträffar nya tekniker. Vi får heller inte glömma att den som ännu inte övergått från 
ASP till ASP.NET har kvar steget över den höga inlärningströskeln som vårt resultat 
visade, vilket gör att de som idag infört och behärskar ASP.NET har ytterligare 
konkurrensfördelar. Inlärningströskelns betydelse diskuteras under kapitel 9.4.1 

9.2 Systemintegration 
Vårt resultat visar att flera av organisationerna i studien tror mycket på 
systemintegration med .NET-tekniken och med Web Services och att det kommer att bli 
något stort i framtiden. De menar också att Web Services också förenklar 
systemintegrationen vilket bekräftas av Reynolds m.fl. (2002). Web Services har blivit 
standard för kommunikation över webben (Reynolds m.fl., 2002). Respondent B menar 
att det är få kunder som satsar enbart på system från en leverantör och menar vidare att 
problem kan uppstå då dessa system en dag ska kopplas ihop. Användandet av Web 
Services underlättar detta vilket bekräftas av Reynolds m.fl. (2003), som även menar att 
kostnaderna för systemintegration sjunker på grund av detta.  
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Flera av respondenterna pekar på möjligheten att genom .NET-teknik och Web Services 
förenkla sammankopplandet av mobila enheter som handdatorer och mobiltelefoner 
med traditionella datorsystem, vilket är en viktig del av Microsofts .NET-strategi 
(Grattan, 2002). Respondent F berättade att han visade ett dagis hur de enkelt kunde 
göra en webbsida som hämtar upp information om daglig verksamhet som föräldrar kan 
nå via mobiltelefon. Respondent F menar att skulle det skulle ha blivit väldigt dyrt att 
utveckla något sådant tidigare.  

9.2.1 Mobilitetens betydelse 
Att mobila enheter som handdatorer, mobiltelefoner, smart phones och så vidare, har 
gjort sitt intrång på marknaden kan knappast ha undgått någon. Idag kan chaufförer 
hämta in reserutt och kunduppgifter från en central databas, hantverkare kan rapportera 
kundbesök direkt i en handdator, inom vården kommer patientjournaler att kunna läsas 
direkt i en liten handdator och så vidare. Möjligheterna är enorma. Ett problem är 
givetvis att det är dyrt att utveckla denna typ av lösningar. Exemplen ovan gäller 
företrädesvis stora organisationer med många användare. De har antagligen det kapital 
som behövs för att klara sådana investeringar och med all sannolikhet är det tänkt att 
effektivitetsvinster ska göras.  
 
När det då blir enklare och billigare att koppla ihop mobila system med traditionella 
dito, menar vi att det öppnas en marknad för andra typer av användare än stora 
organisationer med många anställda. Nu skulle även små organisationer som företag 
och föreningar nyttja mobiliteten. En rimlig gissning är att handdatorer blir både mindre 
och mer integrerade i mobiltelefoner, samt billigare. Detta med basis på hur den 
marknaden sett ut tidigare och med de ökade möjligheter till dataöverföring som 
3G-nätet medför. Nu skulle föreningar med små medel kunna få tillgång till system, där 
medlemmarna enkelt med mobilen kan surfa in på föreningens webbsida som plockar 
fram uppgifter ur en databas som kanske ändå finns. Det kan röra sig om uppgifter som 
matchresultat, aktiviteter eller övrig information, möjligheterna är många. En ny 
kundgrupp kan således skapas som inte hade ekonomiska medel till sådana system 
tidigare. 

9.2.2 Integration av olika system 
På samma sätt tror vi att möjligheterna att koppla ihop traditionella datorsystem med 
varandra genom användandet av Web Services kan skapa en ny kundkrets. Om 
kostnaderna för systemintegration sjunker kan även mindre organisationer integrera sina 
system i varandra, vilket tidigare varit förunnat lite större organisationer. Vi har stött på 
företag vilka haft flera av varandra oberoende system som via integration skulle kunna 
utföra arbetet effektivare genom att använda uppgifter från samma datakälla. Exempel 
på detta kan vara materialåtgång, produktion och arbetade timmar i ett system och 
kalkylering samt budget för varje projekt i ett annat. För att sedan göra jämförelser 
mellan projekten fick data manuellt föras över från det ena systemet till det andra. Om 
en systemintegration kan göras med små medel kan det även motivera mindre 
organisationer att koppla ihop sina system. Att integration underlättas kan även innebära 
att större organisationer som undvikit att integrera sina system på grund av svårigheter 
snarare än ekonomiska aspekter nu väljer att genomföra detta.  
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Vad betyder då dessa möjligheter med systemintegration för den typen av 
organisationer vi studerat? Vi vill hävda att betydelsen är som allra störst för de lite 
mindre systemutvecklande organisationerna. En tanke vi har är att de större, 
marknadsledande organisationerna i studien inte har samma intresse för små kunder 
som de något mindre organisationerna i studien har. Här skapas då en ny kundkrets som 
de små systemutvecklande organisationerna skulle kunna ta vara på. Att integrera små 
system i varandra, eller utveckla system som kan nås med mobil utan att det kräver allt 
för stora arbetsinsatser till kundgrupper som man inte tidigare nått, låter för oss som en 
intressant affärsidé. 
 
Att på ett enklare sätt kunna göra systemintegreringar, kan även bidra till att små 
systemutvecklande organisationer kan ta sig in på marknader som tidigare mestadels 
varit förunnat lite större systemutvecklande organisationer, eller mindre sådana med en 
speciell nischning. Vi lever på en föränderlig marknad, där efterfrågan och behov 
ständigt ändras. Inte minst gäller det inom IT-området. Enligt vår mening gäller det att 
här anpassa sig och ta till sig det nya innan det är för sent. Detta kan vara ett sätt att rent 
praktiskt utnyttja kraften med hjälp av de tekniker som medföljer ASP.NET. 

9.3 Vad innebär ASP.NET för webbutvecklingen? 
Något som förvånade oss var att så få av våra respondenter hade uttalade förväntningar 
på ASP.NET. Under intervjuernas gång tyckte vi oss ändå kunna utröna att respond-
enterna trots det hade en del förväntningar på ASP.NET-tekniken. Detta grundar vi på 
två orsaker, dels våra intryck under intervjuerna och dels de motiv som fanns för att 
införa tekniken.  
 
Under intervjuerna fick vi intrycket av att det funnits outtalade förväntningar som inte 
uttrycktes i ord. Vi tror att det kan bero på att vi människor i många fall har 
förväntningar på hur saker är utan att vara medvetna om det. Även de faktum att 
organisationerna upplever det som viktigt att ligga långt fram vad gäller användandet av 
nya tekniker samt att ASP.NET anses vara ett lyft jämfört med föregångaren ASP, anser 
vi att det tyder på att de haft mer förväntningar än vad som visades i intervjuerna.  
 
Det fanns dock vissa uttalade förväntningar och de gällde återanvändbarhet av kod samt 
att den nya tekniken skulle vara snabbare är sin föregångare ASP. Det visade sig att 
förväntningarna uppfyllts med råge och till och med överträffats. Alla respondenter har 
uttalat sig mycket positivt om ASP.NET och dess möjligheter.  
 
Det fanns förväntningar på att ASP.NET skulle ge större möjligheter gällande webb-
utveckling och majoriteten av respondenterna har blivit positivt överraskade av de nya 
möjligheterna som erbjuds jämfört med föregångaren ASP. Något som förvånade oss 
var att respondenterna upplevde att deras förväntningar uppfyllts och överträffats. Vi 
hade en föreställning att det skulle vara svårt att uppfylla branschmänniskors 
förväntningar och ännu svårare att överträffa dem. Detta anser vi talar för att ASP.NET 
verkligen är en utvecklingsplattform att räkna med och att den verkligen är ett lyft för 
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framtida webbutveckling jämfört med ASP vilket även bekräftas av Goode m.fl., (2002) 
och Overview of the .NET framework (2003).  

9.3.1 Metodanvändning och projektstyrning 
Respondenterna talar om återanvändning av kod, objektorientering och möjlighet till en 
bättre struktur i jämförelse med föregångaren. ASP.NET:s möjligheter till objekt-
orientering och struktur ger enligt oss bättre möjligheter än idag att använda någon 
utvecklingsmetod som exempelvis Unified Process (UP) vilket även bekräftas av 
Larman (2002). Då UP är en omfattande metod kan den anpassas så att den lämpar sig 
för ett visst projekt eller organisation. Med detta menar vi att vissa delar i metoden 
används i utvecklingsprojekt till exempel ”Use cases” för att fånga användarnas behov 
och krav. Hur mycket och vilka olika steg som ska användas i metoden avgörs av 
projektets storlek och komplexitet samt nyttan av att använda en metod. Det finns ingen 
större anledning att använda en metod i litet utvecklingsprojekt då användandet av 
metoden kan ta mer tid än utvecklingen. Vi fick intrycket av att de flesta av 
respondenterna upplever UP som en stor och omfattande metod vilket vi själva kan 
instämma då vi kommit i kontakt med den i tidigare kurser. Detta innebär en risk att 
fastna i metoden och att den blir ett självändamål, det viktigaste är att den för med sig 
nytta och verkligen hjälper till i utvecklingsarbetet istället för att stjälpa det. 
Respondenterna talar om risken att dokumentera ihjäl sig samt risken att både de och 
kunden stupar innan målsnöret. Det är viktigt att tänka på att någon, det vill säga 
kunden, ska betala för nedlagd tid och vi tror inte att de är beredda att acceptera ökade 
kostnader vilka motiveras av metodanvändning. 
 
Således bör ett genomtänkt metodanvändande även leda till bättre förutsättningar att 
planera, styra och leda i projektens olika faser då även UP består av vissa faser och 
dessa kan matchas. Med detta menar vi att organisationerna kan nå ett bättre 
genomförande av sina projekt med hjälp av ett väl anpassat metodanvändande vilket 
integreras med projektstyrningens olika faser. 

9.3.2 Webb kontra traditionell utveckling 
Respondenterna nämner även att ASP.NET gör att webbutvecklingen närmar sig 
traditionell applikationsutveckling, de tänker då närmast på Windows-applikationer. En 
av de stora skillnaderna är de så kallade ”Code-behind”-filer som skiljer på presentation 
och logik i applikationerna, det här ger en bättre möjlighet till struktur och att uppnå 
flerskiktslösningar (Introduction to Web Form Pages, 2003; Goode m.fl., 2002; Larman, 
2002). 
 
Då webbutveckling närmar sig traditionell utveckling anser vi att det i framtiden kan 
göra att skillnaden mellan webbutvecklare och andra utvecklare gradvis försvinner. 
Detta bör medföra att organisationerna kan bli mer flexibla i bemanningen av olika 
utvecklingsprojekt då det ger en bättre möjlighet att utnyttja olika kompetenser, de 
begränsas inte längre av vilka typer av projekt som bedrivs. Vi tror även att separering 
av logik och presentation kan leda till ökad specialisering bland utvecklarna. Med detta 
menar vi exempelvis att de som är intresserade av gränssnittsprogrammering kan ägna 
sig åt detta och de som har fokus på logik ägnar sig åt det. Ökad specialisering kan vara 
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till nytta för både organisationer och medarbetare. Organisationerna skulle kunna dra 
nytta av det då de bemannar sina utvecklingsprojekt och för medarbetarna medför det 
att de får utföra arbetsuppgifter de trivs med. Det kan även finnas nackdelar med 
specialisering, exempelvis att medarbetare blir för smala i sin kompetens och saknar 
personlig utveckling och nya utmaningar i sitt arbete med mera.  
 
Det finns även en fördel att skilja på logik och presentation då det blir enklare att byta 
användargränssnitt genom att utnyttja av en flerskiktad lösning. I dessa fall finns en 
fasad som kommunicerar mellan användargränssnitt och logik och de ändringar som 
behövs görs i fasaden och det ges möjlighet att koppla ett nytt användargränssnitt till en 
applikation på ett enklare sätt. Vi menar att flerskiktade lösningar även ger bättre 
förutsättningar att utveckla större och mer avancerade system vilket ett flertal 
respondenter bekräftar.  

9.3.3 Återanvändbarhet 
Då ASP.NET tillhandahåller en objektorienterad programmeringsmodell finns bland 
annat möjligheter att använda sig av komponenter och kontroller i utvecklingen 
(Mingins & Nicoloudis, 2001). Respondenterna anger att de använder sig av detta, de 
utnyttjar bland annat användarkontroller och webbkontroller, vilka även kallas 
serverkontroller (Goode m.fl., 2002; Kinsman, 2001).  Respondenterna kodar egna 
kontroller och anpassar även de som ingår som standard i ASP.NET, på detta sätt 
uppnår de kontroller som lätt kan återanvändas om igen i applikationer med små 
justeringar (Goode m.fl., 2002). 
 
Återanvändbarhet återkommer i användandet av klassbiblioteket vilket används av alla 
respondenter och är ett stort stöd i utvecklingsarbetet. De nämner fördelar som 
möjligheten att bara skriva klassnamn och skicka med parametrar, att det ger en 
effektivare utveckling med mera (Overview of the .NET framework, 2003).  
 
Då det i webbapplikationer ofta krävs databasåtkomst är detta ett område som kan dra 
nytta av användandet av komponenter. Under intervjuerna säger respondenterna att de 
har egna klasser och komponenter för databasåtkomst och flerskiktslösningar nämns 
även i detta sammanhang. Detta leder till att de kan separera kod och bygga egna 
komponenter som med små modifikationer kan återanvändas i olika applikationer 
(Goode m.fl., 2002; Application Design Guidlines: From N-TIER to .NET, 2003; 
ADO.NET Architecture; 2003, Larman, 2002). 

9.3.4 Vad kan återanvändbarheten föra med sig? 
Vad kan då objektorienteringen, återanvändbarheten och möjligheterna till struktur i 
ASP.NET innebära för organisationerna? Vi anser att dessa möjligheter borde innebära 
stora fördelar då återanvändbarhet, objektorientering samt struktur ger en ökad 
effektivisering och produktivitet i utvecklingsarbetet, detta bekräftas även av 
respondenter och Overview of the .NET framework, (2003) och Goode m.fl., (2002). 
Effekten av återanvändning går att koppla till det gamla uttryckssättet ”Det finns ingen 
anledning att uppfinna hjulet igen”, något som ofta nämnts av våra föreläsare och som 
vi anser gäller även i yrkeslivet.  
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Genom användandet av ASP.NET borde organisationerna i ett längre perspektiv kunna 
skapa en kodbank som kan utnyttjas i andra projekt. Dock varnar Larman (2002) för 
något han kallar för ”Myten och utmaningen med återanvändning”, med detta menar 
han att användandet av objektorientering ofta motiveras med återanvändbarhet men att 
det finns problem förknippat med det. I det här fallet diskuterar Larman (2002) 
återanvändning i en större skala gällande att bygga upp en omfattande kodbank för en 
hel organisation. Detta är något som ofta slutar i ett misslyckande, både ekonomiskt och 
tidsmässigt. Vårt förslag på kodbank är i mindre skala än den Larman nämner. Vi 
föreslår att organisationerna i slutskedet av sina utvecklingsprojekt utvärderar vad som 
kan vara värt att spara för framtida bruk i en kodbank. Detta får dock inte bli ett allt för 
stort åtagande och nyttan samt ekonomiska aspekter måste vägleda organisationerna hur 
omfattande denna kodåtervinning kan bli.  
 
Vi anser dock att enskilda utvecklare som programmerar har en bättre möjlighet att 
bygga upp sina personliga kodbanker med ASP.NET än föregångaren ASP vilket även 
påpekas av respondenterna och given teori. Detta ger dem möjlighet att utnyttja dessa 
kodbanker när nya utvecklingsprojekt startar och på detta underlätta och effektivisera 
deras arbete. Detta är till nytta för organisationerna och de enskilda utvecklarna.  
 
 Sammanfattningsvis anser vi oss kunna se följande styrkor gällande ASP.NET: 
Applikationer blir lättare att hantera, underhålla och utveckla då de kan delas upp i 
kontroller och komponenter, detta gör att det är lättare att anpassa dessa efter behov 
vilket bekräftas av Goode m.fl., (2002) och Mingins & Nicoloudis (2001). Något som är 
viktigt att påpeka är att detta även ger fördelar i förvaltningsarbetet av applikationerna. 
Det ger även möjligheter att bygga flerskiktslösningar vilket anses vara en standard då 
stora system utvecklas (Application Design Guidlines: From N-TIER to .NET, 2003). 
Enligt oss ger ASP.NET en ökad effektivitet och produktivitet för de organisationer som 
väljer att införa det i verksamheten. 

9.3.5 Vad innebär Visual Studio.NET för webbutvecklingen? 
Samtliga organisationer i studien använder sig av Visual Studio.NET under utvecklings-
arbetet och är mycket nöjda med det. De upplever utvecklingsverktyget som kraftfullt 
och kompetent. 
  
Respondenterna anser att det går snabbt och enkelt att utveckla i Visual Studio.NET. De 
pekar på att verktyget erbjuder mycket stöd för ”drag och släpp” och att de exempelvis 
väldigt enkelt kan göra databaskopplingar med ”några klick”.  Verktyget är utformat för 
snabb och enkel utveckling, vilket ofta benämns RAD (Newton, 2001). Respondenterna 
upplever att Visual.Studio.NET gör deras utvecklingsarbete enklare och effektivare 
vilket bekräftas av Newton, (2001) och Technology Overview (2003). Respondenterna 
upplever verktyget som mognare och bättre än föregångarna de tidigare arbetat med. 
 
Verktyget erbjuder inte bara enkelhet när det gäller databaskopplingar. Det finns också 
möjlighet att jobba direkt mot databaser från utvecklingsmiljön vilket ses som en stor 
fördel av respondenterna detta nämns även av Newton (2001) samt ADO.NET 
Architecture (2003). Återanvändbarhet är något som går igen även i Visual Studio.NET, 
där många färdiga kontroller finns och möjligheten att anpassa standardkontroller 
erbjuds. Respondenterna nämner att de även kodar egna kontroller och komponenter 
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samt att de lägger till dessa i verktygslådan för att återanvända dem (Newton, 2001; 
Goode m.fl., 2002). Visual Studio.NET har således ett stort stöd för återanvändbarhet, 
vilket också är en central tanke med ASP.NET. Detta pekar, enligt vår mening, på hur 
nära integrerat utvecklingsverktyget Visual Studio är med Ramverket och hur det 
hjälper till att utnyttja fördelarna med återanvändbarhet och RAD. Möjligheten att 
anpassa standardkontroller samt att koda egna kontroller samt komponenter och 
använda dessa från utvecklingsverktyget anser vi underlättar kodningsprocessen. 
 
Ytterligare egenskaper i Visual Studio.NET som enligt respondenterna gör utvecklings-
arbetet enklare är det inbyggda stödet för att snabbt och enkelt skapa Web Services samt 
enkelheten att koppla ihop mobila enheter som handhållna datorer och smart phones 
etcetera, vilket ses som en styrka av respondenterna. Dessa möjligheter bekräftas av 
Newton (2001). Även den inbyggda hjälpen som följer med Visual Studio.NET ses som 
en styrka av respondenterna, där de upplever att det är snabbt och nära till hjälp. Vi kan 
själva instämma med respondenterna då vi behövde utnyttja den inbyggda hjälpen i 
utvecklingsverktyget samt MSDN när vi utnyttjade Visual Studio.NET i en kurs i 
webbutveckling. Dessa två löste många problem för oss och underlättade arbetet med att 
utveckla applikationen. 
 
Vi vill med detta understryka att vår mening är att utvecklingsverktygen har en central 
roll i hur effektiv webbutvecklingen blir. Ramverket kan ha stöd för hur mycket 
förenklande och effektivitetshöjande åtgärder som helst, men det krävs också ett bra 
utvecklingsverktyg för att på ett optimalt sätt utnyttja dessa. Enligt vår mening är det 
inte särskilt effektivt att programmera i Notepad som följer med Windows. Vår 
bedömning, baserat på respondenter, vår teori och egna erfarenheter är att Visual 
Studio.NET är oerhört kompetent och kraftfullt och för utvecklarna samt deras 
organisationer betyder det givetvis oerhört mycket att utvecklingsverktygen de 
använder, hjälper dem att vara effektiva samt produktiva. Vi menar också att licens-
kostnaden för ett utvecklingsverktyg inte bör avskräcka. Om verktyget är effektivt 
kommer kostnaden att tjänas in. 

9.3.6 Effektivitet och produktivitet kopplat till ASP.NET 
Som vi tidigare nämnt anser vi att ASP.NET gällande återanvändbarhet, objekt-
orientering och utvecklingsverktyg ökar effektiviteten och produktiviteten jämfört med 
ASP. En majoritet av respondenterna instämmer även i detta samt en bekräftelse genom 
given teori. Detta fick oss att fundera vad detta kan innebära för organisationerna, 
respondenterna nämner som sagt att effektivitet och kvalitet ökar med användandet av 
ASP.NET samt att utvecklingskostnaden minskar. Att utvecklingskostnaden minskar 
borde innebära att det blir en ökad lönsamhet för organisationerna, detta förutsätter att 
utnyttjandet av tekniken i sig inte innebär ökade kostnader på någon annan post. Om 
verkligheten är sådan att tekniken inte medför ökade kostnader ser vi tre vägar att 
utnyttja de ökade marginalerna och de är följande: 
 

• Ökad konkurrensfördel med hjälp av billigare prissättning gentemot kund. 

• Bibehållande av prissättning för att öka lönsamheten i organisationen. 

• Bibehållande av prissättning, överskottet investeras i kompetensutveckling och 
ny teknik för att öka konkurrensfördelarna.  
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Om vi ser till billigare prissättning anser vi att detta kommer både leverantör och kund 
till godo. Kunderna vinner på detta då de kan få system utvecklade till en lägre kostnad 
och leverantören har lättare att vinna kunder på en hårt konkurrensutsatt marknad. Det 
skulle även kunna leda till att leverantören kan hitta nya kundsegment beroende på 
prissättning, alltså möjligheter att bredda marknaden och ta nya andelar. Det kan även 
vara intressant för en organisation att öka sin lönsamhet av olika anledningar. Några 
anledningar skulle kunna vara att attrahera nya finansiärer samt att visa omgivningen att 
företaget går bra och hävdar sig i konkurrensen. Detta skapar ett förtroende för 
organisationen och kan i och med detta vara ytterligare en konkurrensfördel. Sist men 
inte minst kan en organisation välja att investera ett överskott i kompetensutveckling 
gällande ny teknik och på detta sätt uppnå konkurrensfördelar både mot gamla och nya 
kunder. Vi anser även att en investering i kompetensutveckling kan föra med sig en 
positiv påverkan på arbetsmiljön då medarbetare vill utvecklas och känna sig 
uppskattade. Som vi alla vet presterar människor alltid ett bättre resultat när de trivs och 
har roligt. 

9.3.7 Prestanda i webbapplikationer 
Något som ofta uppgetts under intervjuerna är ASP.NET:s prestanda vilken 
respondenterna upplevt som mycket bra. De upplever ASP.NET som snabbt, detta 
grundar de på sina tidigare erfarenheter av ASP. I det här sammanhanget kommer 
respondenterna in på kompilering av kod och lagring av ASP.NET- sidor, vilka båda 
hjälper till att göra applikationerna snabba (Nicoloudis, 2000; Lobel 2003). Något som 
även påverkar snabbheten är möjligheten att arbeta med frånkopplad data vilket 
besparar mängden uppkopplingar till datakällan (ADO.NET Architecture, 2003).  
 
Prestanda och snabbhet är en viktig faktor då det gäller ASP.NET anser respondenterna 
och det bekräftas av ADO.NET Architecture (2003),  Nicoloudis (2000) samt Lobel 
(2003). Även vi anser att prestanda är viktig i webbapplikationer, vi tror att det är 
viktigare desto större belastning de utsätts för. I stora organisationer med många 
användare kan prestanda spela en stor roll och då är det viktigt att kunna utnyttja och 
veta när olika tillvägagångssätt för att öka prestanda ska användas. Exempelvis finns det 
ingen anledning att hämta data vid varje begäran av en sida om datakällan inte upp-
dateras mer än en gång per dag vilket även Lobel (2003) nämner.  
 
Vi anser att prestanda är ett viktigt argument när stora transaktionsintensiva system 
utvecklas. Detta motiveras genom att användarna ska kunna få relevant information, 
vilken är ett stöd i deras arbete, på ett snabbt sätt för att undvika onödig väntan och 
stress. Ju mer tekniken förbättras desto mindre tålamod får vi, då är det viktigt att 
minska stressmoment och onödig väntan. Detta innebär även att produktiviteten ökar 
om prestandan ökar, ju mer transaktioner desto mer sparad tid och mindre missnöje för 
både medarbetare och organisationer.  En teknisk plattform som levererar en ökad 
prestanda kan vara ett mycket bra argument för att sälja in en lösning för en leverantör 
eller att överväga ett införande av denna plattform i en organisation. 
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9.4 Svagheter i ASP.NET 
Vi vill avsluta denna diskussion med att sammanfatta ASP.NET:s svagheter i detta 
kapitel. Vi inser att vår diskussion kan tolkas som en subjektiv hyllning av ASP.NET 
och Microsoft då den målar upp en väldigt positiv bild av fenomenet. Vi vill passa på att 
nämna att vi verkligen ställde respondenterna frågan om de upplevde några nackdelar 
med ASP.NET samt att vi i diskussionen har utgått från våra respondenters och egna 
upplevelser och uppfattningar om fenomenet. Vi anser oss kunna konstatera att de inte 
kan hitta några direkta nackdelar och att de faktiskt anser att ASP.NET är en stor 
förbättring jämfört med ASP vilket exemplifieras av följande respondent.  
 

Det värsta är att jag inte kommer på någon nackdel. Det är i och för sig bra 
men det borde finnas nackdelar också. (Respondent D) 

 
Att våra respondenter inte hittat några direkta nackdelar med ASP.NET förvånade oss 
såväl som vissa respondenter. Dock tror vi att ASP.NET har sina svagheter precis som 
allt annat i livet. Vi menar att det finns flera anledningar till att så få negativa åsikter 
fördes fram och några av dessa är följande. 
 
Både ramverket och utvecklingsverktyget är oerhört komplext vilket påpekades av flera 
respondenter. Detta anser vi skulle kunna innebära att de inte hunnit sätta sig in i alla 
delar av utvecklingen fullt ut ännu. På grund av detta har de inte hittat några avgörande 
nackdelar ännu. En respondent (F) menar att det finns de som jobbat i .NET i ett år och 
ännu inte känner sig fullfjädrade vilket vi anser tyder på att ovanstående påstående 
stämmer.  
 
Det fanns synpunkter på att det är en ny teknik och att kompetensen gällande den är 
uppbyggnadsstadiet, detta anser vi kan påverka att så få svagheter fördes fram. Då vi 
tror att det krävs en viss spridning i användandet av en teknik för att spegla alla sidor av 
den, även de negativa. Respondent (C) menar att den största nackdelen är att det är en 
ny teknik och att det inte alls är lika många som kan ASP.NET som ASP vilket vi anser 
bekräfta denna tanke. 
 
ASP.NET är en ny teknik vilken upplevs som bättre än föregångaren och vi tror att när 
människor provar på något nytt så ser de i första hand till det som är positivt. Det finns 
en tendens att bli bländad av alla nya möjligheter och att se förbi de eventuella 
svagheter som finns. Vi anser det troligt att det skulle dyka upp fler synpunkter på 
förbättringar och svagheter om denna studie skulle göras om i framtiden när nyhetens 
behag hunnit lägga sig och fler börjat använda sig av ASP.NET. 

9.4.1 Inlärningströskelns betydelse 
Det fanns dock en synpunkt som enade våra respondenter. Det var att det är ett stort steg 
att införa ASP.NET samt att det är en hög inlärningströskel för att behärska tekniken. 
Respondent (B) påpekar att ASP.NET är en större milstolpe sett ut ett par års 
perspektiv. Med detta menas att det är en helt ny produkt samt att utvecklingsverktyget 
ser helt annorlunda ut och att programspråk som VB 6 har gjorts om till VB.NET. 
Skillnaden mellan dessa programspråk är större än exempelvis mellan VB 5 och VB 6. 
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Det har även tillkommit nya språk som C# och J#. Detta innebär att det är en högre 
tröskel att ta sig över innan utvecklarna kan bli produktiva jämfört med övergångar 
mellan tidigare versioner av ASP. 
 
Majoriteten av respondenterna pekar på de nya möjligheter som erbjuds då de kommer 
från ASP 3.0 och hyllar dem. När det erbjuds nya möjligheter anser vi det viktigt att de 
som ska använda dem även lär sig behärska dessa. Studien visar att både ASP.NET och 
Visual Studio.NET upplevs som kompetent och kraftfullt (Goode m.fl., 2002 ; Newton, 
2001; Overview of the .NET Framework, 2003), men vi anser att det är viktigt att 
framhålla att dessa även upplevs som komplexa. Detta innebär att det krävs både tid och 
resurser för få ut mesta möjliga av dem. Respondenterna menar att ASP.NET och 
Visual Studio.NET gör att det går snabbare och är enklare att utveckla avancerade 
system  samt möjligheten att göra dessa skalbara med en bättre struktur än föregångaren 
(Application Design Guidlines: From N-TIER to .NET, 2003; Goode m.fl., 2002 ; 
Mingins & Nicoloudis, 2001).  
 
Vi får intrycket av att webbutvecklare kommer från två världar, några av dem har 
erfarenheter av objektorientering och dess möjligheter samtidigt som andra uteslutande 
har jobbat med föregångaren ASP och inte har lika stor erfarenhet av detta. Vi anser att 
de utvecklare som kommer från organisationer som är vana att hantera större 
utvecklingsprojekt och har tidigare erfarenheter från objektorientering samt eventuellt 
modellering har en mycket mindre tröskel att övervinna för att bli produktiva. 

9.4.2 Planera införandet 
Vi anser dock att utbildning i utvecklingsmiljön och ASP.NET ger positiva effekter för 
såväl organisationer som enskilda utvecklare oavsett förkunskaper samt erfarenheter 
och att detta är väl investerade pengar. Hur utbildningen sker bedöms bäst från 
organisation till organisation. Genom utbildning blir övergången till ASP.NET 
smidigare och det ges bättre förutsättningar att utnyttja plattform och utvecklings-
verktyg på ett bra sätt. Vi anser även att både organisationerna och medarbetarna på 
detta sätt får nya perspektiv samt visioner och kan upptäcka både gamla och nya behov 
som inte tillgodosetts tidigare. Det leder även till att både organisationer och dess 
medarbetare blir effektiva och produktiva på kortare tid. Detta går hand i hand med det 
vi tidigare diskuterat under kapitel 9.3.3  Effektivitet och produktivitet kopplat till 
ASP.NET”.  
 
Vi menar att organisationerna bör vara medvetna om att det krävs kompetensutveckling 
av medarbetare och tid för att kunna utnyttja tekniken fullt ut och få ut nyttan av ett 
införande. Planera därför införandet av .NET-tekniken noggrant. Ett förslag är att bilda 
en grupp i organisationen som gör en konsekvensanalys. Den bör titta på den nytta som 
tekniken medför, vilka möjligheter som finns med tekniken samt kartlägga och planera 
utbildningsinsatser. Inlärningströskeln är som sagt hög men om införandet planeras väl, 
kommer övergången enligt vår mening att löpa smidigare och det går snabbare att uppnå 
produktivitet. 
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10 Slutsatser 
Organisationerna upplever att det ställs krav på dem att de ska använda sig av och 
behärska den senaste tekniken inom systemutveckling, vilket också varit en av 
anledningarna till att ASP.NET införts. Detta kan ge dem konkurrensfördelar, särskilt 
bland de kunder som har synpunkter på bakomliggande teknik. Microsoft erbjuder 
helhetslösningar, vilka har ett gott rykte. Vi menar att den typen av organisationer som 
vi studerat mycket väl kan använda sig av Microsofts ställning i branschen för att 
marknadsföra sina egna produkter. Särskilt för de mindre organisationerna som kanske 
bara kan erbjuda webblösningar gjorda med ASP.NET. Vi menar att det kan vara en 
konkurrensfördel att påvisa för kunden att de arbetar med Microsofts helhetslösningar 
istället för med konkurrerande tekniker som vilar på lösningar från många leverantörer. 
 
Systemintegration kan göras lättare med .NET-tekniken. Vi menar att det nu kan skapas 
en ny kundgrupp, som tidigare inte hade ekonomiska resurser att integrera sina system, 
eller använda sig av mobila lösningar. Vi menar att detta är ett tillfälle att ta i akt för lite 
mindre organisationer inom systemutvecklingsbranschen, då vi tror att de större 
organisationerna inte på samma sätt är intresserade av små kunder.  
 
Vi förvånades över att respondenterna hade så få kritiska synpunkter på ASP.NET-
tekniken. Däremot talades det mer om fördelarna som ASP.NET-tekniken erbjuder med 
god återanvändbarhet, snabbare system än motsvarande byggda i ASP och att 
webbutvecklingen nu börjar likna mer traditionell programmering med stora 
klassbibliotek, möjlighet till objektorientering och ökad möjlighet till 
flerskiktslösningar. Vi menar att detta ger högre kontroll över utvecklingsarbetet, 
projekten blir lättare att planera och systemen blir lättare att underhålla.  
 
Vi menar också att ett bra utvecklingsverktyg är a och o vid utvecklingsarbetet. 
Licenskostnaden bör inte avskräcka, då den kan tjänas in om produktiviteten blir högre. 
Visual Studio.NET är det enda verktyg som används i de undersökta organisationerna, 
vilket respondenterna är mycket nöjda med. Ett bra utvecklingsverktyg tillsammans 
med en bra teknik för webbutveckling gör produktiviteten högre än vad som gäller för 
ASP som är föregångaren till ASP.NET. 
 
De invändningar som finns mot ASP.NET är att inlärningströskeln är hög. Merparten av 
respondenterna påtalade detta. För den som står i valet att införa ASP.NET finns det all 
anledning att planera införandet ordentligt. Det gäller allt från att ta reda på vilka 
möjligheter .NET-tekniken erbjuder till göra upp en utbildningsstrategi. Om införandet 
planeras väl kommer övergången enligt vår mening att löpa smidigare och det går 
snabbare att uppnå produktivitet. 



DEL VI – AVSLUTANDE DEL  
 

 75

11 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Under vårt arbete med C-uppsatsen har vi upptäckt flera intressanta områden att 
undersöka närmare. Då allt har ett slut och tiden inte räcker till för detta, så tar vi upp 
dessa områden här.  
 
• Web Services är ett ämne som många av våra intervjuobjekt berört. De har främst 

berört den plattformsoberoende kommunikation tekniken möjliggör. Detta gäller 
såväl kommunikation inom en organisation som använder system från olika 
leverantörer till informationsutbyte på Internet. 

• En fråga som var aktuell handlade om mobilitet vilken bedömdes som viktig för 
framtiden. Då gäller det möjligheten att kommunicera mellan traditionella datorer 
och handhållna datorer, mobiltelefoner med mera. Det vore intressant att veta hur 
detta utnyttjas av organisationerna och vilka typer av organisationer som utnyttjar 
denna teknik. 

• Säkerheten i .NET är omfattande och låg utanför vår avgränsning, trots detta 
upptäckte vi att detta är ett stort område. Det vore spännande att se hur olika företag 
implementerar sin säkerhet och hur detta påverkas vid ett införande av .NET-
tekniken. 

• Under våra intervjuer diskuterades i vissa fall hur viktig utbildning var vid 
införandet av en ny utvecklingsplattform och det rådde delade meningar om detta. 
Det vore intressant att se hur företag hanterar utbildningsfrågor, med detta menar vi 
om de ser det som en viktig del för att kunna utnyttja nya tekniker och verkligen dra 
nytta av dem. Vilken typ av utbildning väljs, väljer företagen externa utbildare eller 
sker utbildningen internt? Slutligen funderar vi om det går att bli lika bra på att 
utnyttja tekniken om de väljer bort utbildning och lär sig under vägen (learning by 
doing).  
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12 Metod- och källkritik 
Vi vill avsluta denna C-uppsats med att sammanfatta synpunkter på de metoder vi valt 
och vad de inneburit för vår studie. 

12.1 Metodkritik 
Under denna punkt vill vi diskutera vårt arbetes reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet 
(giltighet). Realabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt samma 
förhållanden (Bell, 2000). Validitet är ett mått på hur pass väl en viss fråga mäter eller 
beskriver det som man verkligen vill mäta (ibid).  

12.1.1 Intervjuer 
Vid intervjuer finns alltid en risk att intervjuobjektet ger korta eller ofullständiga svar 
eller att svaren på annat sätt inte är till fylles. I vissa fall kan det vara aktuellt med en 
uppföljning av intervjun på grund av missförstånd eller andra orsaker. Det kan dock 
finnas intervjuobjekt som inte har möjlighet eller helt enkelt inte vill ställa upp på en 
uppföljande informationsinhämtning, vilket kan påverka analysen negativt. För att 
undvika dessa problem har vi innan intervjutillfället skickat ut en sammanställning av 
intervjuns innehåll, vilka vi är och vad vår kunskapsutveckling går ut på och vad vi vill 
uppnå med den. Intervjuformuläret väl täcker in syftet med uppsatsen och 
frågeställningen. 
 
Det kan vara svårt för oss som intervjuare att ha en neutral och objektiv attityd. 
Frågorna sammansättning måste täcka vårt område, frågeställning, det kan vara svårt att 
avgöra när detta åstadkommits (Patel & Davidsson 1994). Mängden frågor är viktig att 
tänka på, är frågorna för många kan intervjuobjektet tröttna. För att genomföra 
intervjuer på ett bra sätt krävs en vana vid intervjuteknik (Patel & Davidsson 1994), då 
detta är första gången för oss då vi genomför intervjuer på detta sätt kan detta bli en 
svårighet. För att registrera intervjuerna har vi valt att använda oss av bandspelare, 
enligt Patel & Davidsson kan detta påverka intervjuobjekten på så sätt att de inte svarar 
lika fylligt och öppet som de skulle ha gjort annars. 
 
Vad gäller antalet intervjuobjekt så har vi genomfört intervjuer med sju personer. Vi 
önskar de kunde ha varit fler till antalet, men vi har dessvärre inte lyckats engagera fler 
än dessa sju. Vi har dock ansträngt oss för att få fler att ställa upp, men av olika 
anledningar har det inte lyckats. Allt för många hoppade dessutom av trots att vi 
uppfattat att ett intresse funnits hos dem från början. 

12.1.2 Grundad teori 
Vad beträffar den analysmetod som vi valt, Grundad teori, har vi genomfört en 
nedbantad version av denna. Genomförandet av analysen beskrivs under punkt 7.2.3 
och de avsteg vi valt att göra från metoden samt motiv till dessa. Det som kan påverka 
våra resultat är att vi inte kontinuerligt samlat in data. Vi genomförde alla intervjuer 
innan vi började analysera under denna gick vi igenom alla tre stegen utan att inhämta 
mer data (teoretisk sampling). Ett exempel på detta är att vi i våra intervjuer förhöll det 
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sig som så att samtliga intervjuade gått från föregångaren ASP 3.0 till ASP.NET. För att 
få en större variation kunde vi då sökt upp intervjuobjekt som kommit från andra 
plattformar, exempelvis PHP eller JSP. Utelämnandet av axial kodning kan också 
innebära att viktiga samband inte upptäcks.  

12.2 Källkritik 
Vi vill med denna punkt göra läsaren uppmärksam på de källor vi använt för vår 
teoretiska referensram. Vi har i första hand sökt efter vetenskapliga artiklar i ämnet, 
vilka visade sig vara svåra att finna. I andra hand har vi använt oss av artiklar från väl 
ansedda tidskrifter och litteratur som behandlar ämnet. Som tredje alternativ då vi ansett 
oss behöva förklara detaljer, främst av teknisk karaktär, har vi i vissa fall använt oss av 
Microsoft som källa, främst av MSDN (Microsoft Developer Network) där Microsoft 
samlat teknisk information om utvecklingsverktyg och utvecklingsmiljöer. Vi bedömer 
att informationen vi använt från MSDN är ren fakta, men vill ändå uppmärksamma 
läsaren över varifrån en del av källmaterialet härstammar. 
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APPENDIX A: - Inledande information inför intervjutillfälle 
 
 
JAN BLOM, JÖRGEN LJUNG 
 
 2003-10-30 
 
 
 
Organisation Ärende: Intervju inför C-uppsats. 
Kontaktperson 
Gatuadress 
Postnummer Ort 
 
 
 
Här följer lite information inför vårt möte den [dag] [månad] [klockslag]  
 
 Vi är två studenter vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping som 
läser sista terminen på programmet Användarinriktad systemutveckling 
(120 p).  Utbildningen avslutas med en C-uppsats (10 p) där vi avser att 
fördjupa oss i ASP.NET-tekniken. Vi har precis avslutat en kurs i 
dynamisk webbutveckling där vi utvecklat en mindre webbplats med 
ASP.NET-tekniken. För oss är det en intressant och spännande teknik 
och många frågor har väckts hos oss under vägens gång. Detta är också 
en anledning till vårt ämnesval inför en stundande C-uppsatsen. 
 
Vi avser att undersöka systemutvecklande organisationers inställning 
till och erfarenheter av ASP.NET-tekniken. Vi vill veta om tekniken 
kan effektivisera utvecklingsarbetet genom att exempelvis inbyggda 
kontroller och valfria programmeringsspråk etc. Kan tekniken lösa 
problem som inte tidigare gått med andra dynamiska tekniker? Vi 
önskar också veta vilka parametrar som styrt val av utvecklingsverktyg. 
 
Syftet med vår studie är att analysera nyttan av ASP.NET-tekniken ur 
ett verksamhetsperspektiv och målet är att vårt arbete kan tjäna som en 
grund för den som står i valet och kvalet att införa ASP.NET-tekniken 
eller fortsätta utveckla med befintliga dynamiska tekniker. 
 
Vi vill gärna ta del av Era erfarenheter inom området. Vi önskar med 
anledning av det att Ni tillhandahåller oss en intervju om cirka en till 
två timmar. I värsta fall kan en komplettering behöva göras, men den 
kan i så fall troligen lösas via e-post.  
 
Intervjun kommer att äga rum under senare hälften av november, 
närmare bestämt vecka 47 eller 48. Intervjuunderlag kommer att 
skickas ut i god tid innan intervjutillfället.  
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Om Ni har några frågor svarar vi gärna på dem och vi kan nås på följande 
vis: 
 
Jörgen Ljung 
Ängstugevägen 19 
611 61  NYKÖPING 
E-post: jorlj201@student.liu.se 
Tel: 0155 – 284345 
Mob: 073 - 0540244 

Jan Blom 
Malinbodaplan 69 
641 35  KATRINEHOLM 
E-post: janbl690@student.liu.se 
Tel: 0150 - 781 63 
Mob: 070 – 492 11 33 

 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Jörgen Ljung,   Jan Blom 
 
Katrineholm den [datum] 2003 
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APPENDIX B: - Intervjuformulär 
 
Om organisation och verksamhet 
• Kan du berätta lite om Er organisation och dess verksamhet? 

• Vilken är organisationens kärnverksamhet? 

• Ev. avdelnings verksamhet 

• Hur många anställda finns i Er organisation? 

• Hur många anställda finns på avdelningen för systemutveckling/förvaltning? 

• Om kärnverksamheten är annan än systemutveckling/förvaltning. Varför har Ni en 
egen utvecklingsavdelning? 

• Berätta om dina arbetsuppgifter och ansvar 

 

Om utvecklings/förvaltningsarbetet 
• Vilka olika typer av systemutveckling/förvaltningsprojekt driver Ni och vilka typer 

av applikationer produceras/förvaltas? 

Vår kommentar: Vi förutsätter att webbapplikationer görs, men önskar även veta om 
de utvecklar andra typer av projekt. 

• Vilka tekniker använder Ni idag för att utveckla Internet, extranät och intranät,  

• Vilka andra tekniker har Ni använt vid dynamisk webbutveckling? 
 

Om motiven till införandet av ASP.NET-tekniken 
• Berätta om varför Ni valt att införa ASP.NET-tekniken i Er organisation? 

• Har Ni gjort en förstudie eller utredning innan Ni införde tekniken och vilka 
kriterier fick råda vid val av teknik? 

• Tvekade ni vid något tillfälle att införa tekniken?  

• Fanns det en risk att problem skulle uppstå under vägen?     

• Övervägde ni att använda andra existerande tekniker som Asp, Php eller Jsp etc? 

• Anser Ni att det ställs krav eller förväntningar på att den senaste tekniken ska 
införas? 

•  Finns det en rädsla att ”bli efter” och att det är en av anledningarna till att 
ASP.NET-tekniken införs? 

• Uppstod det några problem vid införandet av ASP.NET? 

• Vilka problem i så fall och var det allvarliga problem? 
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• Vilka problem eller arbetsmoment upplever Ni att ASP.NET-tekniken kan lösa eller 
väsentligt underlätta som inte kunde göras med tidigare tekniker. 

• Vilka förväntningar har ni på ASP.NET-tekniken och har de uppfyllts, alternativt 
tror ni att de kommer att uppfyllas? 

• Vet Ni spontant några framtida behov av tekniska lösningar på webbplatser och 
kan ASP.NET möta dessa behov? 

• Ansåg Ni att ASP.NET skulle effektivisera utvecklingsarbetet och har Ni i så 
fall i efterhand konstaterat att de förhåller sig så? 

• Vilka fördelar kan kunden/uppdragsgivaren nå med att dess webbapplikation är 
utvecklad med ASP.NET-teknik? 

Vilka stora fördelar ser ni med ASP.NET-tekniken? (Kan vara besvarad 
tidigare) 

• Kostnadsmässigt  

• Teknikmässigt 

• Effektivitet och produktivitet 

OBS! Fråga om det var enligt förväntningar med anledning av frågeställning. 

Vilka stora nackdelar ser ni med ASP.NET-tekniken? (Kan vara besvarad 
tidigare) 

• Kostnadsmässigt  

• Teknikmässigt 

• Effektivitet och produktivitet 

OBS! Fråga om det var enligt förväntningar med anledning av frågeställning. 

 

Teknik 
• Har effektivitet och produktivitet i systemutvecklingsarbetet förändrats med 

införandet av ASP.NET? 

• Har det faktumet att flera programmeringsspråk kan användas under 
utvecklingsarbetet påverkat Ert val? T.ex. Visual Basic eller C#. 

• Hur ser ni på ASP.NET och återanvändbarhet av kod och har det i så fall 
påverkat ert ställningstagande när Ni beslutade om att införa tekniken?  

• User controls, Custom controls Assemblies 

• Klassbiblioteken i ramverket 

• Berätta om objektorientering och vad det betyder för Er vid utveckling i ASP.NET 

• Är möjligheten till objektorientering viktig för Er 
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• Använder Ni er av Web Services i systemutvecklingsarbetet? 

• Vad har ASP.NET för betydelse i det sammanhanget med avseende på 
möjligheter och effektivitet? 

• Efterfrågar kunder lösningar som kräver/underlättas av att Web services 
används? 

• För vilka olika typer av system använder ni Er av Web services 
 

Kundpåverkan 
• Vad betyder kundens önskemål när det gäller val av utvecklingsplattform? 

• Kan kunden styra vilken teknik ni ska utveckla med? 

• Om kunden själv förvaltar sina system. Har det någon betydelse i 
sammanhanget? 

 

Inlärning 
• Krävs avancerade utbildningar för att lära sig/ alternativt övergå till ASP.NET-

tekniken? 

• Är ASP.NET-tekniken svår att lära sig?  

• Togs det någon hänsyn till det när Ni bestämde Er för att införa ASP.NET-
tekniken? 

 

Utvecklingsverktyg och ramverk 
• Vilka utvecklingsverktyg använder Ni vid utvecklandet av ASP.NET-applikationer? 

• Hur mycket spelar tillgång till dokumentation, hjälp, support och inbyggda 
hjälpfunktioner in vid val av utvecklingsverktyg? 

• Har Ni reflekterat över licenskostnader för utvecklingsverktyg och hur har de 
påverkat Ert val av utvecklingsverktyg? 

• Vilka parametrar styrde valet av utvecklingsverktyg för Er organisation? 

• Varför valde Ni just det utvecklingsverktyget? 

• Skulle Ni valt samma utvecklingsverktyg idag om Ni fick göra om valet? 
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APPENDIX C: - Roller i respondenternas organisationer 
 
De respondenter som deltagit i vår studie innehar olika typer av befattningar eller roller 
med ett speciellt ansvar i sin organisation. Vi har här sammanställt dessa roller och 
uppger kortfattat vad de innebär och med vilket huvudansvar som följer dessa. 
 
Roll Uppgift och ansvar 

Konsultchef 

 
Personalansvar för ett antal konsulter (15-30) samt att se till att dessa 
har uppdrag mot kund och att de har en önskad personlig utveckling. 
 

Gruppledare 
 
Se konsultchef. 
 

Systemarkitekt 

 
Tar fram den tekniska lösningen på ett system på basis av krav på 
funktion, prestanda, tillgänglighet, säkerhet, eventuella befintliga 
systemmiljöer etcetera. Att ansvara för att ta fram den optimala 
tekniska systemlösningen. 
 

Systemutvecklare 

 
Systemutvecklingsarbetet består av flera delprocesser som analys, 
design, programmering, testning och implementering av systemet. 
En systemutvecklare kan delta i alla dessa faser eller vara 
specialiserad på en eller några faser, exempelvis programmerare. 
 

 
 

 


