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Sammanfattning 

Då man arbetar objektorienterat inom systemutvecklingen sägs det att återanvändning är en av 
fördelarna med detta arbetssätt. Mitt syfte i denna uppsats var att undersöka hur system-
utvecklingsföretag som arbetar objektorienterat ser på fenomenet objektorientering och åter-
användning. Studien skall även ge svar på hur de arbetar med återanvändning och vad de 
återanvänder, eller vad som ligger bakom då de inte arbetar mer för återanvändning. 
 
För att besvara mina frågeställningar har jag intervjuat sju informanter på sju olika företag. 
Jag har haft ett hermeneutiskt förhållningssätt i min studie, vid intervjuerna har jag använt 
mig av en kvalitativ ansats och vid analysen har jag använt mig av analytisk induktion. 
 
Resultaten i min studie visar att objektorientering banar väg för återanvändning och ger 
effektivare systemutveckling. Resultaten visar också att då hjulet inte behöver uppfinnas på 
nytt, så leder det till tidsbesparingar och lägre kostnader för företagen. Alla företag arbetar 
med återanvändning, antingen mer eller mindre, men för att arbeta mer med det behövs en 
organisation som tar hand om det merarbete som tillkommer vid återanvändning.  
 
Slutsatser i denna studie är att objektorientering ger enklare system till skillnad från de 
traditionella systemutvecklingsmetoderna, det ger även säkrare system och snabbare system-
utveckling, vilket även återanvändning leder till. För att bedriva återanvändning i större skala 
behövs det en organisation inom företaget som driver detta.  
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer jag att ta upp bakgrunden till studien, dess syfte och frågeställningar, 
de avgränsningar jag gjort, vilken målgrupp jag vänder mig till samt uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Objektorientering innehåller alla faser i systemutvecklingen, analys, design och program-
mering, där systemen bygger på objekt och inte på funktioner. Ett mål med objektorientering 
är att återanvända generella klasser i olika applikationer. Arvsmekanismen är central för att 
möjliggöra återanvändning och anpassning av existerande klasser. Genom färdiga klass-
bibliotek och återanvändningen av klasser och genom att höja nivån på utvecklingen det vill 
säga utvecklingen sker närmare problemet än som vid låg nivå närmare datorn så kan utveck-
larna bli mer produktiva. Istället för att ägna tid åt detaljer på låg nivå anser Eriksson (1992) 
att programmerarna kan ägna sig mer åt problemlösning och modellering vilket innebär att 
utveckla system som avbildar verkligheten och blir lättare att förstå för både system-
utvecklaren och kunden, vilket leder till effektivare systemutveckling.   
     
Detta låter bra men enligt Danielsson (2002) finns det problem med att arbeta fullt ut med 
objektorientering, som till exempel att använda objektorienteringen i hela systemutvecklings-
processen eller att skapa förutsättningar för återanvändning. Han menar att de flesta företag 
inte orkar skapa komponenter för återanvändning för det går snabbare att utveckla system om 
delarna anpassas för det egna företaget, än att skapa återanvändbara delar som även andra 
företag skall kunna använda, och att få systemen klara i tid anses viktigare än att skapa 
generella delar för återanvändning. 
 

Objektorientering är en struktureringsteknik för att bygga modulära och föränd-
ringsbara system  

                (Eriksson, 1992, s. 15)  
 
Under min utbildning har jag läst flera kurser där objektorientering varit centralt. Detta sätt att 
utveckla system på har väckt ett intresse hos mig, då det finns goda möjligheter att skriva 
program som är lätta att underhålla, ändra i och är enkla att bygga ut med nya funktioner. Mot 
denna bakgrund och givande diskussioner med en lärare inom ämnesområdet, hittade jag till 
slut det område som kom att bli föremål för min studie. 
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1.2 Problemdiskussion 

Många systemutvecklingsföretag har ett objektorienterat synsätt i sin utveckling. Systemen 
bygger då på objekt och inte funktioner och vissa programspråk förutsätter att objekt-
orientering används. Men tekniken kan även användas på ett mer eller mindre bra sätt. Bara 
för att objektorientering används är det inte alls säkert att det ger väl strukturerade program 
som är lätta att underhålla och bygga ut. Avgörandet för detta beror till stora delar på skick-
ligheten hos systemutvecklarna, men också att en god dokumentation gjorts som ansvarig för 
systemet sedan kan använda när systemet skall ändras eller byggas ut. 
 
Hur ser det då ut, ute bland de systemutvecklande företagen i dag? Hur ser de på fenomenen 
objektorientering och återanvändning? Använder de alla fördelar som objektorienterad 
systemutveckling medger, eller utnyttjas det bara till en viss utsträckning? Tillverkas system 
som är lätta att underhålla och bygga ut och återanvänds koden i andra projekt? Byggs det 
generella klasser och moduler som sedan sparas i en kodbank som företagen har, eller är det 
ett onödigt och tidsödande arbete att spara koden för återanvändning, som i slutänden inte ger 
någon effektivitetsvinst? Vidare undrar jag om återanvändningsarbetet prioriteras, då tiderna 
ofta är pressade och slutligen ställer jag mig frågan om vad det är som brister när företag inte 
arbetar mer med återanvändning än vad de gör idag, kan det vara så att systemutvecklarens 
erfarenhet och kompetens spelar in? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för objektorientering i praktiken 
genom att se på hur systemutvecklingsföretag som arbetar objektorienterat ser på fenomenet 
objektorientering och återanvändning. Vidare skall studien utröna om dessa företag arbetar 
med återanvändning, vad de återanvänder, eller vad som ligger bakom när de inte arbetar för 
återanvändning.  

1.4 Frågeställning 

• Hur ser systemutvecklingsföretagen på objektorientering och återanvändning? 
• Arbetar systemutvecklingsföretag som har det objektorienterade synsättet med 

återanvändning? 
• Vad återanvänder systemutvecklingsföretagen och varför? 
• Vad finns det för brister i det objektorienterade synsättet då systemutvecklingsföretag inte 

arbetar mer med återanvändning? 
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1.5 Avgränsningar 

Eftersom kretsloppstänkandet är mode i dag så ligger fokus på återanvändning inom objekt-
orienterad systemutveckling, och jag har valt att lägga fokus på om och vad de system-
utvecklande företagen återanvänder. Även om återanvändning skulle kunna innebära eko-
nomiska vinster, tänker jag inte gå djupare in på hur stora dessa vinster kan bli. Jag tänker inte 
heller gå djupare in på hur organisationerna rent praktiskt arbetar med återanvändning, som 
exempelvis hur de organiserar och förvaltar de delar som senare ska återanvändas. Studien 
kommer endast att omfatta företag som arbetar med objektorientering i systemutvecklingen 
varvid företag som inte gör det kommer att utelämnas i undersökningen liksom alla jämfö-
relser med andra sätt att utveckla system. Var och en av mina avgränsningar skulle kunna vara 
en egen studie i sig och de finns här för att min studie inte ska bli allt för omfattande. 

1.6 Målgrupp/intressenter 

Denna uppsats riktar sig till personer som arbetar inom systemutvecklingsföretag som arbetar 
objektorienterat. Även andra systemutvecklingsföretag kan vara intressenter om de har 
funderingar på att övergå till detta synsätt på systemutvecklingen. Givetvis riktar sig upp-
satsen också till studenter som är intresserade av objektorientering och återanvändning. 

1.7 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1: I kapitel ett har jag beskrivit bakgrunden till studien, dess syfte och fråge-
ställningar, de avgränsningar jag gjort, vilken målgrupp jag vänder mig till samt uppsatsens 
disposition. 
 
Kapitel 2: I detta kapitel beskriver jag några aktuella vetenskapliga förhållningssätt och 
angreppssätt. Jag kommer även att beskriva olika undersökningsmetoder och olika sätt att 
samla in data. Jag kommer att ta upp skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ analys och 
avslutningsvis beskriva analytisk induktion som är en kvalitativ metod.  
 
Kapitel 3: I detta kapitel redogörs för den referensram som skall göra det möjligt för läsaren 
att få en förståelse för objektorientering och återanvändning och därmed kunna följa med i 
uppsatsen. Teoretiska referenser som görs i diskussionen kommer att refereras till detta 
kapitel. 
 
Kapitel 4: I detta kapitel kommer jag att ta upp motiven till mina val av förhållningssätt, 
angreppssätt, undersökningsmetod, datainsamling och analys av data. Vidare kommer jag i 
detta kapitel, ge en allmän beskrivning av de företag och informanter jag har intervjuat. 
Slutligen kommer jag att beskriva hur jag gått till väga med intervjuer och analys.  
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Kapitel 5: I detta kapitel kommer jag att redogöra för de resultat jag kommit fram till i min 
studie. Först redovisar jag de viktigaste resultaten i punktform, därefter redovisas resultaten 
mer utförligt. 
 
Kapitel 6: I det här kapitlet kommer jag att diskutera vad jag kommit fram till i resultaten och 
knyta ihop dem med referensramen samt att ge mina egna synpunkter på detta. 
 
Kapitel 7: I detta kapitel kommer jag att redogöra för slutsatserna jag kommit fram till i min 
studie. 
 
Kapitel  8: I detta kapitel kommer förslag till vidare studier ges. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskriver jag några aktuella vetenskapliga förhållningssätt och angreppssätt. 
Därefter kommer jag att beskriva olika undersökningsmetoder och olika sätt att samla in 
data. Jag kommer att ta upp skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ analys och av-
slutningsvis ge en beskrivning av analytisk induktion som är en kvalitativ metod. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

Det finns två huvudinriktningar som vetenskapliga förhållningssätt och det är enligt Eriksson 
& Wiedershein-Paul (1997) hermeneutik och positivism. 

2.1.1 Hermeneutik 

Hermeneutiken var på 1600- och 1700-talet en metod för att tolka bibeltexter och idag tolkas 
inte bara språkliga utsagor och texter utan också mänskliga handlingar, livsyttringar och 
spåren av dessa. Detta förhållningssätt tillämpas främst inom human-, kultur- och samhälls-
vetenskap i dagsläget. (Patel & Davidson, 2003) 
 

 
Figur 2.1: Den hermeneutiska spiralen. Egen bearbetning efter Eriksson & Wiedershein-Paul (1997). 

 
Hermeneutikerns utgångspunkt är sin egen förförståelse av det fenomen som skall 
undersökas. Genom att göra litteraturstudier, intervjuer med mera och tolka dessa utifrån den 
egna förförståelse leder detta till en ny förståelse och så vidare enligt Eriksson & 
Wiedershein-Paul (1997) vilket kallas för den hermeneutiska spiralen se figur 2.1. 
Hermeneutikern är inte intresserad av hur världen är utan hur den uppfattas, det vill säga hur 
den tolkas (Hartman, 1998). 



Metod 

6 

2.1.2 Positivism 

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen på 1800-talet, men har spridit sig till andra 
områden inom vetenskapen. Positivisten utgår från absolut kunskap. Det finns två källor till 
kunskapen, vilket vi kan observera med våra sinnen och det vi kan räkna ut med mänsklig 
logik och vårt förnuft. (Eriksson & Wiedershein-Paul, 1997 och Thurén, 1996) 
 
Positivisten anser att allt vetenskapligt arbete skall bedrivas efter en och samma metod, det 
vill säga att inom varje vetenskap, bygga upp generella lagar i vilka orsak-verkan-samband 
beskrivs. Forskarens förhållningssätt skall vara objektivt, han skall inte låta värderingar och 
dylikt påverka forskningsresultaten. (Patel & Davidson, 2003) 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Två vanliga angreppssätt är enligt Eriksson & Wiedershein-Paul (1997) induktion och 
deduktion. 

2.2.1 Induktion 

Den forskare som enligt Patel och Davidson (2003) arbetar induktivt sägs följa upptäckandets 
väg. Till skillnad från den deduktiva ansatsen så studeras inte forskningsobjekt utifrån befint-
liga teorier.  Detta leder till att slutledningen inte blir hundraprocentigt säker då forskningen 
bygger på empiriskt material som sällan är fullständigt (Thurén 1996). 

2.2.2 Deduktion 

Den som arbetar deduktivt sägs följa bevisandets väg. Slutsatser dras om enskilda företeelser 
utifrån allmänna principer och befintliga teorier som sedan prövas mot verkligheten. Objek-
tiviteten stärks genom att utgångspunkten tas i redan befintlig teori, då forskningen inte blir så 
färgad av den enskilde forskarens subjektiva uppfattningar. (Patel & Davidson, 2003) 

2.3 Vetenskaplig undersökningsmetod 

Då en studie skall göras ställs man inför frågan om den skall bedrivas som en kvantitativ eller 
en kvalitativ undersökning. Det som är avgörande är hur undersökningsproblemet har for-
mulerats. Om frågorna som skall besvaras rör hur ofta, hur många, är den kvantitativa studien 
att föredra. Om problemet däremot handlar om att förstå eller hitta mönster är en kvalitativ 
studie istället att föredra. (Trost, 1997) 
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2.3.1 Kvalitativ 

Kännetecken för en kvalitativ metod enligt Holme och Solvang (1997) är bland annat att: 
• Forskaren eftersträvar bästa möjliga återgivning av den kvalitativa variationen. 
• Den går på djupet. 
• Den är osystematisk och ostrukturerad. 
• Man intresserar sig för det unika. 
• Jag-du-relation mellan forskaren och den undersökte. 
 
Syftet med en kvalitativ analys är att få en djupare kunskap än vad som fås vid en kvantitativ 
analys. Här utgår man från texter, till exempel det textmaterial som fås vid transkribering av 
en intervju, men även en bok eller artikel kan analyseras kvalitativt. (Patel & Davidson, 2003) 

2.3.2 Kvantitativ 

Kännetecken för en kvantitativ metod enligt Holme och Solvang (1997) är bland annat att: 
• Forskaren eftersträvar en god avspegling av den kvantitativa variationen. 
• Den går på bredden. 
• Den är systematisk och strukturerad. 
• Man intresserar sig för det genomsnittliga. 
• Jag-den-relation mellan forskaren och den undersökte. 
 
Vid en kvantitativ analys är det ett numeriskt material man arbetar med. Oftast är det enkäter, 
men även intervjuer kan kodas så man kan få ut siffermaterial ur dem. Dessa numeriska data 
kan samanställas i tabeller, staplar, diagram och kurvor. Det som fås fram med dessa data kan 
vara centralmått, spridning och samband. (Kylén, 1994) 

2.4 Datainsamling 

För att kunna göra en vetenskaplig undersökning behövs data samlas in och det finns olika 
metoder för att göra detta. Jag tänker här ta upp de vanligaste sätten att samla in data, 
nämligen intervjuer, enkäter och observationer.  
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Figur 2.2: Exempel på olika typer av intervjuer och enkäter. Egen bearbetning efter Patel & Davidson 
(2003). 

2.4.1 Intervjuer 

En intervju är en teknik för insamling av data och bygger på frågor. Intervjuerna kan vara 
strukturerade eller ostrukturerade, samt standardiserad eller ostandardiserade (se figur 2.2). 
Vid strukturerade intervjuer ges lite utrymme till den intervjuade att svara inom, till skillnad 
från den ostrukturerade, där den intervjuade får maximalt utrymme att svara inom. När vi 
själva formulerar frågorna under själva intervjun kan det sägas att den är ostandardiserad och 
vid standardiserande intervjuer utgås det från en mall där frågorna är lika och kommer i 
samma ordning vid varje intervju. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Enligt Kylén (1994) genomförs intervjun i sex steg enligt trattmodellen. Dessa steg är 
öppning, fri berättelse, precisering, kontroll, information och till sist avslutning (se figur 2.3). 
Precisering kan återkomma flera gånger om man har flera saker som man vill gå på djupet 
med. 
 

 
 

Figur 2.3: Trattmodellen för intervjuer. Källa: Egen bearbetning efter Kylén (1994) 

 
1 
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1. Öppning 
2. Fri berättelse 
3. Precisering 
4. Kontroll 
5. Information 
6. Avslutning 
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Öppning: I öppningsdelen presenterar man sig och informerar om avsikten med intervjun, 
upplägg och tidsåtgång.  

Fri berättelse: Här får den intervjuade chans att tala fritt om något till exempel arbetsplatsen 
etcetera.  

Precisering:  Här vill man ha mer konkreta och exakta svar, frågor ställs som är mer 
kompletta.  

Kontroll: Här ökas kraven ytterliggare på precisering, uppgifter kanske kontrolleras närmare 
och vidare kan motstridiga uppgifter prövas här. 

Information: Början till slutet av intervjun där den intervjuade ges möjlighet att själv få ställa 
frågor.  

Avslutning: Här tackar man för att man fick komma och frågar även om man får återkomma 
om något är oklart eller saknas.  

2.4.2 Enkät  

Enkäter är liksom intervjuer en teknik för att samla in data och bygger även den på frågor. 
Genom att använda enkäter kan många personer nås och eftersom de är skriftliga är de lättare 
att bearbeta. Även enkäter kan vara strukturerade eller ostrukturerade. Vid strukturerade 
enkäter används fasta svarsalternativ till skillnad från ostrukturerade där frågorna är öppna det 
vill säga det finns inga svarsalternativ. (Ejvegård, 2003) 

2.4.3 Observation 

Observation är vårt främsta medel för att skaffa information om omvärlden och vi gör det mer 
eller mindre slumpmässigt dagligen utifrån våra egna erfarenheter, behov och förväntningar. 
Vetenskapliga observationer får inte vara slumpmässiga, utan måste svara mot de krav som 
kan ställas på en vetenskaplig teknik. Även observationer kan vara strukturerade eller ostruk-
turerade. Vid strukturerade observationer vet vi vad som skall observeras till skillnad från 
ostrukturerade där allting observeras. (Patel & Davidson, 2003) 

2.5 Analys av data 

Då insamlingen av information till ett arbete är klart måste den systematiseras, komprimeras 
och bearbetas för att kunna användas för att besvara de frågor man har. Dessa metoder kan 
vara antingen kvantitativa eller kvalitativa enligt Patel & Davidson (2003). Ett exempel på en 
kvalitativ metod är analytisk induktion se kapitel 2.6. 
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2.6 Analytisk induktion  

Analytisk induktion är enligt Hartman (1998) en linjär, sekventiell undersökning, där data 
först samlas in som sedan analyseras för att därefter kunna dra slutsatser av det insamlade 
materialet. Vid analytisk induktion utgår man inte från en teori utan den genereras av den data 
som samlas in vid den kvalitativa undersökningen. Analytisk induktion innehåller tre faser, 
planeringsfasen, insamlingsfasen och analysfasen. Analysen består enligt Hartman (1998) av 
två moment, kodning och tolkning av data. Kodningen görs för att reducera, organisera och 
kategorisera det insamlade materialet. För att finna de begrepp som är intressanta för studien 
skall man utgå från sin frågeställning. När alla begrepp hittats skall dessa kategoriseras, det 
vill säga de begrepp som handlar om samma sak förs samman till en gemensam kategori.  

2.6.1 Planerings- och insamlingsfasen 

I planeringsfasen formuleras den eller de frågor som man vill ha svar på och det är dess frågor 
som styr resten av undersökningen. När man kommit så här långt är det dags att välja metod 
för insamlandet av data, och de vanligaste metoderna vid analytisk induktion är intervjuer och 
observationer, vilket tidigare har diskuterats i detta kapitel. När metodvalet för insamlingen av 
data är gjord görs ett urval av intressenter baserad på vad vi vill veta och vem som besitter 
denna kunskap. (Hartman, 1998) 

2.6.2 Analysfasen  

Det insamlade datamaterialet utgör inte någon teori i sig, det måste analyseras innan arbetet 
kan gå vidare. Första steget i analysen är kodning, dvs. datamaterialet reduceras, organiseras 
och kategoriseras. Kodningen görs i två steg, först går man igenom materialet och försöker 
hitta intressanta begrepp, detta styrs av den eller de frågorna som ställdes i planeringsfasen. 
När detta är gjort skall begreppen kategoriseras, kategorisering innebär att begrepp som 
handlar om samma sak förs samman och bildar en kategori. Till sist tas resultaten fram genom 
att tolka de kategorier som hittats i analysen. (Hartman, 1998)
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3 Referensram 
I detta avsnitt kommer jag först att beskriva en traditionell metod för systemutveckling för att 
ge läsaren en förståelse för skillnaden mellan traditionell och objektorienterad system-
utveckling. Vidare kommer jag att gå igenom objektorientering och återanvändning. Detta 
görs för att uppsatsens fokus ligger i återanvändning vid objektorienterad systemutveckling.  

3.1 Traditionell systemutveckling 

Den traditionella systemutvecklingen följer ofta enligt Sommerville (2001) den så kallade 
vattenfallsmodellen. 
Utvecklingen börjar med analysfasen i vilken funktionalitet som skall implementeras i 
systemet bestäms. En fullständig beskrivning tas fram av det önskade systemet utan imple-
mentationsdetaljer. Efter analysfasen tar designfasen vid där systembeskrivningen skall 
anpassas till den miljö i vilken systemet skall fungera. Efter designfasen tar program-
meringsfasen vid och kodningen sker. Slutligen integreras de olika delsystemen och testning 
sker av systemet. Här uppstår enligt Fagerström (1993) ofta stora problem på grund av ofull-
ständiga eller felaktiga gränssnitt mellan komponenter och detta kallas ”Big Bang”, det vill 
säga hela systemet skall vara färdigt och levereras vid en och samma tidpunkt. 
 

 

 

 

Figur 3.1: Vattenfallsmodellen, Källa: Egen bearbetning efter Fagerström (1993). 
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Vid den traditionella utvecklingen skapas det dokument vid de olika faserna som går vidare 
till nästa fas. Dessa dokument är oberoende av varandra och har ofta olika notationer vilket 
kan leda till missförstånd. Vidare uppstår det problem vid upptäckter av fel i senare delen av 
utvecklingen, dessa fel korrigeras enbart på den nivå den upptäckts och rapporteras inte bakåt. 
Detta leder enligt Fagerström (1993) till att spårbarheten blir obefintlig i dessa system, som 
exempel, kan beslut tagna i analysfasen inte alltid spåras i resterande delar av utvecklingen.  

3.2 Fördelar med objektorienterad systemutveckling 

Objektorienterad systemutveckling leder enligt Eriksson och Penker (1996) till en rad fördelar 
jämfört med traditionell utveckling och några exempel på dessa är:  
 
• En mer naturlig mappning mot verkligheten, det vill säga att försöka modellera verklig-

heten som systemet skall hantera. 
• Den ger en naturlig modularisering, tydliga moduler skapas i systemet.  
• Övergångarna mellan de olika faserna blir smidigare, samma notation kan användas i 

samtliga faser utan översättningsproblem, och detta eliminerar gränserna mellan 
systemering och programmering. 

• Spårbarheten i systemutvecklingen blir bättre, det gör att förändringar i kravmodell kan 
spåras ända ned i den fysiska koden och justeras. 

• Systemen blir flexibla och kan lätt förändras och byggas ut, genom en god design skapas 
ett stabilt system som tillåter att existerande objekt förändras och att nya objekt lätt kan 
läggas till. 

• Skapar förutsättningar för hög grad av återanvändning, vilket ger en möjlighet till att 
definiera generella objekt som kan återanvändas i ett flertal system. 

 
Enligt Apelkrans och Åbom (2001) ger objektorientering också bättre förståelse för problem-
området, snabbare systemkonstruktion och större tillförlitlighet hos systemkomponenter.  

3.3 Objektorientering 

Objektorientering är ett viktigt steg mot en syn på systemutveckling som eftersträvar en likhet 
med andra ingenjörsvetenskaper, detta kallas Software Engineering, det som eftersträvas i 
objektorientering är en etablerad metod och arbetssätt som finns i de flesta andra ingenjörs-
vetenskaper. Objektorientering har sitt ursprung i programspråket Simula67, det hade redan 
på den tiden de flesta objektorienterade begreppen. Under 70- och tidiga 80-talet kom 
Smalltalk. På senare delen av 80-talet och 90-talet skedde en stark utveckling av objekt-
orientering, många traditionella språk som C, Pascal, Ada och Cobol fick objektorienterade 
begrepp. Under 90-talet skedde en mognad av tekniken och som bland annat utmynnade i 
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komponenttekniker som OLE (Object Linking and Embedding) och CORBA (Common 
Object Request Broker Architecture). Dessa tekniker gör enligt Eriksson & Penker (1996) att 
en komponent utvecklad i ett språk kan exekveras på olika operativsystem och samarbeta med 
komponenter utvecklade i andra språk.  
 
Enligt Skansholm (1999) bygger program som är utvecklade med det objektorienterade 
synsättet på väl avgränsande enheter (objekt). Ett traditionellt datorprogram är som en låda 
där man stoppar in indata och får ut utdata detta kallas funktionsorienterat synsätt till skillnad 
från objektorienterat. Ett objektorienterat program uppfattas som en modell av den verklighet 
det skall samarbeta med. Enheterna i programmet är objekt som är modeller av verkliga eller 
tänkta ting från omgivningen, där klasser används för att avbilda och beskriva objektens egen-
skaper se figur 3.2.  En definition på objektorientering enligt Meyer (1997) är: 
 

Object-oriented software construction is the software development method which 
bases the architecture of any software system on modules deduced from the types 
of objects it manipulates (rather than the function or functions that the system is 
intended to ensure).                                                               (Meyer, 1997, s. 116) 

 
 
 

 

 

Figur 3.2: Ett flygplanssystem: ett verkligt system och en modell av verkligheten. Källa: Egen 
bearbetning efter Fagerström (1995). 

 
I den objektorienterade modellen används samma representation av komponenter i analys-, 
design- och programmeringsfasen vilket leder enligt Eriksson & Penker (1996) till en högre 
spårbarhet i systemet.  
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3.4 Centrala begrepp inom objektorientering 

Centrala begrepp inom objektorientering är bland annat objekt, komponent, klass, hierarki och 
arv, inkapsling, polymorfism och abstraktion. Dessa begrepp förklaras nedan. 
 
Objekt: Ett objekt är en entitet med identitet, tillstånd och beteende. Objektets entitet är dess 
egenskap som skiljer den från andra objekt och förändras inte under objektets livslängd. Till-
ståndet består av både statiska egenskaper och de värden vi tilldelar dessa egenskaper. Namn, 
personnummer och rätten att utföra transaktioner på ett konto kan vara egenskaper hos ett 
objekt.  
 
Komponent: En komponent är enligt (Mathiassen, 2001, s. 224) ”en samling programdelar 
som utgör en helhet och har ett väldefinierat ansvarsområde”. En komponent kan vara allt 
från en klass till ett helt system. 
 
Klass: En klass beskriver en mängd objekt med samma struktur, beteendemönster och 
attribut. Varje objekt som tillhör en och samma klass har sin igen identitet, tillstånd och 
beteende.  

 
 
 

Figur 3.3: Varje objekt tillhör en klass. Källa: Egen bearbetning efter Wiktorin (2003). 

 
Hierarki och Arv: En klass kan ärva egenskaper och beteenden från en generell klass, den 
har då den generella klassens alla egenskaper plus extra egenskaper och beteenden. Man säger 
då att klassen ärver den generella klassen.  I figur 3.4 ärver klassen Kontorsstol från klassen 
Stol som i sin tur ärver från klassen Möbel. 
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Figur 3.4: Hierarki och arv mellan klasser. Källa: Egen bearbetning efter Wiktorin (2003). 
 
Inkapsling: Tanken vid inkapsling är att användaren inte behöver känna till vad som finns i 
objektet. Kommunikation mellan objekt görs genom att anropa objektets metoder, dess 
publika gränssnitt och de övriga delarna går inte att nå, det är detta som kallas inkapsling. 

 
Polymorfism: Enligt Fagerström (1999, s. 32) är definitionen på polymorfism ”egenskapen 
att flera objekt förstår ett och samma meddelande”. Objekten bearbetar sedan informationen 
och tolkar den på sitt sätt. 
 
Abstraktion: Ett objekt är under analysen en abstraktion (teoretisk konstruktion) av något 
fenomen i systemets omgivning.  

3.5 Objektorienterad analys 

I analysfasen skall man förstå och fastställa vad det kommande programmet skall göra. Syftet 
med analysfasen är enligt Skansholm (1998, s.99) ”… att man skall sätta sig in i problemet, 
förstå förutsättningarna och göra en första, relativt grov, modell av det program som skall 
konstrueras…” 
                  
I analysfasen skall man inte heller gå in på hur programmeringen skall utföras ”… den tidiga 
fas i objektorienterad systemutveckling då en abstrakt modell av systemets huvudbegrepp 
skapas, utan att gå in på en viss teknisk implementation”. (Eriksson & Penker, 1996, s. 204) 
 
Utgångspunkten i analysfasen är enligt Fagerström (1999) en kravspecifikation och med hjälp 
av denna skapas en modell av systemet som skall utvecklas. Arbetsgången för den objekt-
orienterade analysen omfattar enligt Wiktorin (2003) tre uppgifter, aktör, användningsfall och 
klassmodell, vilka beskriv nedan: 

Möbel 

Stol Bord 

Matbord Skrivbord Kontorsstol Vilstol 
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• Aktör: Identifiera alla externa aktörer, det vill säga vilka som kommer att samverka med 
systemet.  

• Användningsfall: Identifiera de uppgifter som varje aktör har att utföra i dialog med 
systemet. 

• Klassmodell: Varje användningsfall kommer att arbeta mot företeelser i systemet - 
objekten. Användningsfallen används för att identifiera objekten. 

 
Slutresultatet av analysfasen blir ett antal dokument med diagram som visar hur modellen ser 
ut.  

3.6 Objektorienterad design 

Efter analysfasen kommer designfasen. I denna fas planeras för den objektorienterade 
programmeringen. Enligt Skansholm (1998) kan designfasen delas in i två delar, nämligen 
systemdesign och objektdesign. I systemdesignen fattas övergripande beslut som till exempel 
om systemet skall delas upp i mindre delsystem och dess kommunikation med omgivningen. 
Under objektdesignen läggs detaljer till, till de objekt som tagits fram under analysfasen. 
Dessa detaljer kan vara till exempel hur de olika metoderna objekten har skall utföras och 
vilka parametrar de skall ha.  
 
Till skillnad från analysfasen skall man här i designfasen börja tänka på programmeringen: 
 

Objekt-orienterad design (OOD) innebär en utvidgning från analysen där även 
implementationsöverväganden såsom hänsyn till språk, datorer, tekniska be-
gränsningar mm ingår.                                           

  (Henriksson, 1992, s. 30) 

3.7 Objektorienterad programmering 

När analys- och designfasen är klar skall systemet implementeras det vill säga man skriver ett 
datorprogram med hjälp av ett objektorienterat programspråk till exempel Java. Syftet med att 
programmera objektorienterat är enligt Skansholm (1998) att försöka skapa korrekta, effek-
tiva, återanvändbara och ändringsbara program. Detta görs genom att använda objekt som 
möjliggör inkapsling. För att ett programspråk skall anses objektorienterat skall det klara av 
inkapsling och arv.  
 

Objekt-orienterad programmering (OOP) innebär implementation av en design i 
ett objekt-orienterat programmeringsspråk, där objekten som definierats i analys 
och design direkt översätts till programkod. 

           (Henriksson, 1992, s. 30) 
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3.8 Objektorienterade metoder  

Det finns flera metoder för att arbeta med objektorienterad systemutveckling. De metoder 
som är mest gångbara i dagsläget är RUP och UML. RUP står för Rational Unified Process 
och är utvecklad av Rational Software. Enligt Apelkrans & Åbom (2001) är RUP mycket 
generell och är avsedd att passa olika tillämpningsområden. Ingen organisation använder allt i 
metoden utan den anpassas utifrån de projekt som skall genomföras. RUP omfattar enligt 
Wiktorin (2003) metodanvisningar för enskilda aktiviteter och rekommendationer för hur 
dessa skall arrangeras i faser. RUP innehåller fyra faser och varje fas har en eller flera ite-
rationer, vilket innebär att granskning och kontroller görs kontinuerlig, och brister upptäcks 
tidigare. UML står för Unified Modeling Language och blev en de facto standard 1997. UML 
är framtagen av det bästa som redan fanns inom området och utvecklades av Grady Booch, 
Ivar Jacobson och James Rumbaugh. Anledningen till framtagandet var att få en standard-
notation i systemutvecklingen.  

3.9 Återanvändning 

Med återanvändning inom objektorientering menas att ett arbete som redan är gjort skall 
kunna användas fler gånger, det är ju onödigt att uppfinna hjulet på nytt. Återanvändning kan 
ske inom system, genom inköp av klassbibliotek och mellan olika system. Enligt Fagerström 
(1999) räcker det inte med att arbeta objektorienterat för att återanvändning skall uppstå, utan 
det krävs en kunskap om applikationen och biblioteket, en integration med livscykeln samt 
ekonomisk och teknisk styrning 
 

Återanvändning är ingenting som uppstår av sig självt enbart genom att 
använda objektorienterad metodik och teknik, utan kräver noggrann planering 
och extra resurser. För den som lyckas med återanvändning kan dock 
potentialen vara stor i form av kraftigt ökad produktivitet och robusthet vid 
systemutveckling. 

          (Eriksson & Penker, 1996, s. 408) 
 

Enligt Coulange (1997) så finns det några kriterium som bör uppfyllas vid återanvändning 
och dessa är: 
 
• Produktivitet: Måste leda till ökad produktivitet. Att återanvända en komponent måste 

vara billigare än att utveckla en ny.  
 
• Förändringsbarhet: Måste leda till ökad förändringsbarhet. Korrigering av fel i åter-

använda komponenter måste vara till nytta för systemet som använder dem, utan särskilda 
insatser. 
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• Tillförlitlighet: Måste leda till ökad tillförlitlighet. Om en komponent är tillförlitlig måste 
den förbli så när den skall återanvändas. 

 
• Utbyggbarhet: Måste leda till ökad utbyggbarhet. All utbyggnad av en komponent måste 

kunna användas utan särskild insats för systemet som skall använda dem. 
 
• Användbarhet: Detta kriterium mäter självständigheten hos en komponent med hänsyn 

till alla andra. En återanvändbar komponent måste kunna kopplas samman med andra 
komponenter utan svårigheter.  

 
• Anpassningsbarhet: En återanvändbar komponent måste ha förmågan att anpassas till en 

ny miljö utan att beröra komponentens andra användare. 
 
Enligt Sommerville (2001) finns det tre kritiska krav för systemdesign och utveckling genom 
återanvändning: 
 
1. Det måste vara lätt att hitta lämpliga komponenter för återanvändning. Det behövs en bas 

av väl dokumenterade och katalogiserade återanvändbara komponenter. Det skall vara lätt 
att hitta det som söks. 

 
2. Användaren av en återanvänd komponent måste vara säker på komponenten är tillförlitlig 

och att specifikationen är riktig. Idealet skulle vara att alla komponenter i en organisations 
katalog är certifierade. 

 
3. Komponenterna måste ha dokumentation till hjälp för utvecklarna när de skall tillämpa 

den på ett annat system. Dokumentationen bör innehålla information om komponenten har 
återanvänts och var den har återanvänds vidare bör eventuella problem som kan ha upp-
kommit vid tidigare återanvändningar beskrivas här. 

3.9.1 Vad kan återanvändas 

Återanvändning av kod förekommer hos de flesta programmerare, ofta försöker en program-
merare att hitta och återanvända delar av kod från tidigare program som de skrivit.  
 
Inom objektorienterad systemutveckling finns det enligt Eriksson & Penker (1996) och Meyer 
(1997) många områden som lämpar sig för återanvändning, och dessa är: 
 
• Kod: Kod är det man först tänker på när det gäller återanvändning inom objektorientering. 

Här är det den rena källkoden som återanvänds och anpassas till nya program.  
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• Objekt (arv): Genom att använda arv kan tidigare konstruerade objekt återanvändas, dvs. 

man utgår från tidigare objekts egenskaper och lägger till nya föra att anpassa dem till sina 
egna behov.  

 
• Komponent: En komponent kan återanvändas med eller utan modifiering i nya system.  
 
• Analysresultat: Här kan det vara beskrivningar av verksamheter eller systemanalyser 

som återanvänds vid utvecklingen av liknande system.  
 
• Designresultat: Här kan det vara fungerande arkitektur som återanvänds i system med 

samma tekniska lösningar.  
 
• Designmönster (design patterns): Designmönster är detaljlösningar som kan användas i 

alla typer av system. 
 
• Klassbibliotek: Dessa kan innehålla generella klasser. Klasser kan återanvändas genom 

att bygga upp olika klassbibliotek vars klasser andra programmerare sedan kan använda 
eller ärva ifrån.  

 
• Ramverk: En form av klassbibliotek som utöver klassbibliotek även ger en viss design-

modell som utvecklaren skall följa, vanligast är bibliotek för programmering av användar-
gränssnitt.  

 
• Människor och deras erfarenhet: Här används personers erfarenhet av att utveckla en 

viss typ av system eller har erfarenhet av en viss teknik. Genom att använda samma 
utvecklare från ett projekt till ett annat projekt slipper företaget bekymmer med tillväga-
gångssättet. Denna erfarenhet finns redan hos utvecklaren.  

3.9.2 Fördelar med återanvändning 

Det finns många fördelar med att arbeta för återanvändning enligt Meyer (1997) och 
Sommerville (2001) och dessa kan vara: 
 
• Ökad tillförlitlighet: Befintliga komponenter, kod samt andra återanvändbara delar är 

redan testade och det medför att kvaliteten och tillförlitligheten blir högre på dessa 
system.  
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• Reducerade risker: Mindre osäkerhet när det gäller utvecklingskostnader, det blir lättare 
att beräkna projektets kostnader då många komponenter redan finns färdiga.  

 
• Standarder tillgodoses: En del standarder, som till exempel ett användarinterface kan 

implementeras som ett set standardkomponenter. Som exempel kanske en återanvändbar 
komponent utvecklas för att implementera menyer i ett användargränssnitt. Alla applika-
tioner presenterar samma menyformat för de olika användarna.  

 
• Snabbare utveckling: Genom återanvändning av befintliga delar minimeras nyut-

vecklingen och systemutvecklingen snabbas upp.  
 
• Tidsvinst: Är en fördel med att utnyttja befintliga komponenter och andra återanvändbara 

delar, är att det blir mindre delar att utveckla, vilket ger en lägre utvecklingskostnad.  
 
• Kvalitetshöjande: Befintliga komponenter, kod samt andra återanvändbara delar är redan 

testade och det medför att kvaliteten och tillförlitligheten blir högre på dessa system.  
 
• Bättre utnyttjande av personalens kompetens: I stället för att applikationsspecialister 

gör samma arbete i olika projekt, kan dess specialister utveckla återanvändbara kompo-
nenter som kapslat in deras kunskap.  

3.9.3 Nackdelar med återanvändning 

Det är inte bara fördelar med återanvändning. Det finns många problem som kan stötas på när 
man arbetar med återanvändning och dessa kan vara enligt Eriksson och Penker (1996) 
tekniska, organisatoriska, administrativa och psykologiska problem. 
 
Tekniska: Med tekniska problem avses dels att under analys och design konstruera till-
räckligt generella komponenter som inte är specialsydda för det aktuella systemet, dels att 
paketera komponenterna på ett sådant sätt att möjligheten till återanvändning blir maximal. 
 
Organisatoriska: Problem uppstår mellan projektets kortsiktiga intressen (att bli klar i tid) 
och organisationens långsiktiga intressen (att förutom en produkt även få återanvändbara 
delar som kan användas vid utveckling av andra produkter).  
 
Administrativa: Återanvändbara delar måste administreras. De måste katalogiseras, doku-
menteras, lagras och informationen om dess existens måste spridas inom den organisation där 
de skall användas.  
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Psykologiska: Ett känt fenomen är det så kallade not-invented-here syndromet. Man ser 
skeptiskt på det som andra gjort utanför den egna avdelningen. Sommerville (2001) menar på 
att detta kan bero, delvis på tilltro, delvis på det faktum att det är mer utmanande att skriva 
sina egna program än att återanvända andras. 
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4 Empirisk studie 
I detta kapitel kommer jag att ta upp motiven till mina val av förhållningssätt, angreppssätt, 
datainsamling och analys av data. Vidare kommer jag här att ge en allmän beskrivning av de 
företag och informanter jag har intervjuat.  Till sist kommer jag att ta upp hur jag gått till 
väga med intervjuer och analys. 

4.1 Vetenskapliga metoder och förhållningssätt 

Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för fenomenet objektorientering och 
återanvändning både vad det gäller teoretiskt och hur olika systemutvecklingsföretag som 
arbetar objektorienterat ser på dessa fenomen. Vidare skulle studien visa om objektorienterade 
systemutvecklingsföretag arbetar med återanvändning och vad de återanvänder. Då jag efter-
strävade en djupare förståelse inom ämnesområdet objektorientering och återanvändning var 
det positivistiska förhållningssättet inte användbart utan jag utgick från det hermeneutiska där 
en helhetsförståelse eftersträvas. 
 
Då jag hade ett hermeneutiskt angreppssätt var det naturligt för mig att använda en induktiv 
ansats. Vid ett hermeneutiskt förhållningssätt är det brukligt att använda sig av kvalitativa 
metoder och den metod jag valde att använda i min studie var analytisk induktion. Motivet till 
att använda analytisk induktion var att den verkade enkel att följa men även att den stämde 
överens med hur jag hade tänkt genomföra min undersökning. 
 
Analytisk induktion består av tre faser och dessa är planerings-, insamlings-, och analysfasen. 
I planeringsfasen formuleras en fråga som studien skall ge svar på och denna fråga kommer 
att styra hela undersökningen. Jag hade inte bara en fråga utan flera och dessa har styrt mig i 
studiens utformning. De två vanligaste metoderna för insamling av data när det gäller ana-
lytisk induktion är intervjuer och observation och jag valde att utföra min studie med hjälp av 
intervjuer. Motivet till att använda intervjuer var att genom att intervjua personer med er-
farenhet av objektorientering och återanvändning fick jag faktisk kunskap om dessa fenomen. 
Intervjuerna kom att vara standardiserade men inte strukturerade. Motivet till att använda 
standardiserade intervjuer, det vill säga intervjuer med fastställda frågor i en viss ordning är 
att det är lättare att genomföra en sådan intervju då man har en frågemall att utgå från. Det 
minskar även risken att för att viktiga frågor glöms bort. Jag följde inte frågemallen slaviskt, 
ordningen på frågorna fick ofta ändras, detta berodde till stor del på de svar jag fick av infor-
manterna. Anledningen till att jag inte använde strukturerade intervjuer var att jag inte ville 
använda fasta svarsalternativ utan informanterna skulle kunna svara fritt, vilket är önskvärt 
vid en kvalitativ analys av resultaten enligt Patel & Davidson (2003). 
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4.1.1 Urval av informanter 

Då min studie fokuserade på objektorientering och återanvändning baserades urvalet på 
systemutvecklingsföretag som arbetar objektorienterat, jag har inte valt efter kriterier som 
exempelvis storlek på företag eller vilken bransch de tillhör, det enda kravet på företaget var 
att de skulle arbeta med objektorienterad systemutveckling. Jag valde här att intervjua 
personer på olika företag som arbetar med systemutveckling, som till exempel system-
utvecklare eller systemerare. Jag intervjuade sju personer på lika många företag. De 
informanter som ställde upp har alla varit positiva till att dela med sig av sina erfarenheter vad 
gäller objektorientering och återanvändning. 

4.2 Allmänt om företagen och informanterna 

Här berättar jag lite allmänt om de företag och informanter som jag har intervjuat, bland annat 
vad företaget arbetar med, storlek på företaget, informanternas arbetsuppgifter och utbildning. 
 
Företag A 
Företag A är ett företag med cirka 60 anställda där mellan fem och tio personer arbetar med 
systemutveckling. Företaget utvecklar och underhåller gemensamma system för kommu-
nikation, administration och datasäkerhet. Företaget arbetar bara mot interna kunder. Infor-
manten på företag A har arbetat tre år på företaget med webb- och javautveckling och 
projektledning. Informanten har läst teknisk fysik och elektronik med inriktning på data. 
 
Företag B 
Företag B är ett litet dataföretag med inriktning på nät, kommunikation, utveckling, konsul-
tation, säkerhet, drift, service och produkter. Företaget har idag runt 20 anställda varav två 
stycken är systemutvecklare. Företaget arbetar mot externa kunder. Informanten på företag B 
har arbetat fem år på företaget och har ingen utbildning utan är självlärd från grunden. 
Informanten arbetar mest med databasutveckling inom företaget.  
 
Företag C 
Företag C är ett bolag som arbetar med konsultverksamhet och systemutveckling och har 
ungefär 1800 anställda varav 130 stycken finns i Östergötland. Företaget arbetar mot externa 
kunder. Informanten på företag C är systemvetare och har arbetat i bolaget i drygt fem och 
under dessa år har informanten arbetat för samma kund.  
 
 
Företag D 
Företag D är en del av ett stort IT-företag med kontor på flera orter. I Norrköping/Linköping 
är det tre personer som arbetar med utveckling. Företaget arbetar mot externa kunder. 
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Informanten på företag D är systemutvecklingskonsult och har arbetat två år på företaget. 
Informanten har läst dataelektronik i tre år.  
 
Företag E 
Företag E är ett statligt verk med cirka 550 anställda. Intervjun gjordes på en av verkets IT-
avdelningar. Avdelningen har idag runt 25 anställda varav 15 arbetar med systemutveckling. 
Företaget arbetar bara mot interna kunder. Informanten på företag E har arbetat sju år i 
företaget och arbetar som systemutvecklare och har erfarenhet i hela utvecklingsprocessen 
från analys till programmering. Informanten har läst till dataingenjör och har en teknisk 
kandidatexamen.   
 
Företag F 
Företag F är en traditionell servicebyrå som sysslar med utdata, drift och systemutveckling. 
Företaget har 135 anställda varav ett 40-tal är systemutvecklare. Företaget arbetar mot externa 
kunder. Informanten på företag F har varit anställd på företaget i 23 år och har arbetat med det 
mesta, såsom programmering, systemering, delprojektledning och kravhantering. Informanten 
har läst ekonomisk linje på gymnasiet samt en ettårig ADB-utbildning. 
 
Företag G 
Företag G är ett enmansföretag som har funnits i ett år. Det sysslar främst med att utveckla 
hemsidor för olika ändamål, som till exempel e-handel. Informanten har en treårig utbildning 
inom systemutveckling.  

4.3 Studiens genomförande 

Studiens genomförande kan sammanfattas i tre faser: förberedelse, intervjuer och analys. 

4.3.1 Förberedelse 

I anslutning till att jag läste in mig på tidigare gjord forskning och kunskap som finns inom 
ämnesområdet, samt skrev den teoretiska referensramen, kontaktade jag även företag som 
kunde tänkas vara relevanta för min studie. Jag letade upp tänkbara företag genom sökning 
via Internet och telefonkatalogen varefter jag tog en första kontakt dem via e-post eller tele-
fonsamtal. Jag presenterade mig själv och min tänkta studie samt att jag skulle behöva några 
intervjuer angående objektorientering och återanvändning. Alla företag jag kontaktade 
arbetade inte med objektorientering, men i de fall där de gjorde det tillfrågade jag dem om de 
kunde tänka sig att ställa upp med en intervju. De som var villiga att ställa upp kontaktade jag 
sedan en andra gång ett par dagar innan intervjun skulle ske. Jag skickade då huvudfrågorna 
till dem för att de skulle kunna förbereda sig inför intervjun och jag förklarade att jag avsåg 
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använda bandspelare vid intervjun, men att det fanns möjlighet att välja bort detta alternativ, 
vilket inte någon gjorde. 

4.3.2 Intervjuernas genomförande 

Influerad av Kyléns trattmodell (Kylén, 1994) genomförde jag mina intervjuer. Motivet till att 
jag valde att arbeta efter den var att jag tyckte att denna metod gav en bra struktur på 
intervjuerna, se kapitel 2.4.1. I öppningsdelen presenterade jag mig och beskrev studiens 
syfte. I den fria berättelsen bad jag informanten att berätta om sig själv, till exempel vad de 
arbetar med i företaget, utbildning med mera. De fick även berätta om företaget, antal 
anställda, hur många systemutvecklare de är på företaget med mera. I nästa steg som är 
precisering bad jag informanterna att berätta vad objektorientering och återanvändning 
betydde för dem. Efter att informanterna hade fått berätta allmänt om objektorientering och 
återanvändning, preciserade jag här frågorna mer, och bad dem till exempel att beskriva 
fördelar och nackdelar med dessa fenomen. När mina frågor var slut frågade jag infor-
manterna om de hade mer att tillägga som kunde vara av intresse för min studie. Avslut-
ningsvis tackade jag för att informanterna hade tagit sig tid för att träffa mig och jag frågade 
om jag kunde få återkomma om någonting var oklart vid transkriberingen. Jag erbjöd dem 
även att ta del av uppsatsen då den är klar, vilket alla gärna ville. 

 

Efter att transkription av intervjuerna skickades dessa till respektive informant för att de 
skulle få en chans att ändra på felaktigheter. Det kan vara så att man hört fel vid transkri-
beringen eller så kan de ha sagt fel utan att tänka på det. Några utnyttjade detta och några inte.  

4.3.3 Analys av insamlat material 

Då det insamlade materialet bara består av en stor mängd text som utgörs av de transkriberade 
intervjuerna måste texten analyseras först för att kunna användas. Analysen består av två 
moment, kodning och tolkning av data. Kodningen görs för att reducera, organisera och 
kategorisera det insamlade materialet. För att finna de begrepp som var intressanta för min 
studie utgick jag från mina frågeställningar. Jag började med att gå igenom textmaterialet rad 
för rad och försökte hitta begrepp som var intressanta för mina frågeställningar. När jag hade 
hittat en så kodade jag den för att senare kunna gå tillbaka i originaltexten. Jag använde 
beteckningar som A1 och B4 för att koda textmaterialet, A1 står för intervju A och det först 
hittade intressanta begreppet, vilket gjorde att jag lätt kunde gå tillbaka för att se det i sin 
helhet. När alla begrepp hittats kategoriserade jag dem, det vill säga de begrepp som handlade 
om samma sak fördes samman. När jag kategoriserade mina begrepp, utgick jag från mina 
frågeställningar. Jag tog en frågeställning i taget och gick igenom alla begrepp och tittade på 
dem, kunde det här begreppet svara på denna fråga? Om så var fallet lade jag till begreppet till 
den frågan och så vidare. När detta var gjort gjorde jag ännu en kategorisering under varje 
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frågeställning, det vill säga jag lade ihop alla begrepp som sa samma sak i en hög och detta 
gjorde jag till alla frågeställningar var avklarade. Genom tolkning av kategorierna kom jag 
fram till mina resultat vilka jag redovisar i följande kapitel. 
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5 Resultat 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för de resultat jag kommit fram till i min studie. Först 
redovisar jag de viktigaste resultaten i punktform, därefter redovisar jag resultaten mer 
utförligt. 

5.1 Sammanfattning av resultat 

• Objektorientering ger lättförståeliga program för utvecklaren och även för kunden. 
• Systemförvaltningen blir enklare när objektorientering används. 
• Objektorientering ger säkrare system. 
• Återanvändning ger högre kvalitet på systemen, då delar som återanvänds redan är 

testade. 
• Bättre tidsuppskattning vid återanvändning. 
• Kod återanvänds i alla företag som min studie omfattar. 
• Ingen vill betala kostnaderna för att utveckla generella programdelar. 
• Det behövs en organisation för att arbeta med återanvändning. 
 
I de citat jag har med i detta kapitel har jag utelämnat uttryck som ehh, mhm med mera för 
läsbarhetens skull. Jag har även använt uteslutningstecken där jag har hoppat över ett eller 
flera ord i en mening, vanligtvis används tre punkter … (Edström & Gunnarsson, 2002).  

5.2 Hur ser företagen på objektorientering? 

Min studie har visat att informanterna ser att objekt, arv, inkapsling, associationer, poly-
morfism, överlagring, klasser, ramverk och komponenter är det som står för själva fenomenet 
objektorientering. Då objekt föreställer verkliga ting är det lättare att förstå, både för system-
utvecklaren, men även för kunden när diskussion förs med dem. Vidare innebär objekt-
orientering för informanterna att koden finns på bara ett ställe vilket gör det enklare vid 
ändring och systemen blir säkrare då koden bara behöver ändras på ett ställe. Detta gör även 
att utvecklingstiden blir kortare. Att arbeta objektorienterat blir en naturlig del av system-
utvecklingen då man arbetar med ett objektorienterat språk. När det gäller utbredningen av 
objektorienteringen så arbetar ungefär hälften med det i hela systemutvecklingen medan den 
andra hälften ser objektorienteringen som något som enbart hör till programmeringsdelen. 
Många informanter tycker även att det är kul att arbeta objektorienterat. En stor fördel med 
objektorientering som informanterna ser det, är att återanvändningen av kod blir enklare.  

 
Ja det är själva vitsen med att jobba objektorienterat att man kan åter-
använda delar av koden till annan kod… (Databasutvecklaren på företag B) 
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5.3 Hur ser företagen på återanvändning? 

När det gäller återanvändning visar min studie att återanvändning för samtliga informanter 
står för att man inte skall uppfinna hjulet på nytt, det vill säga man skall återanvända delar 
som redan är utvecklade och dessa måste naturligtvis vara generella annars är det svårt att 
återanvända dem. Återanvändning innebär tidsbesparing och detta leder till minskade 
kostnader för företagen. Även högre kvalitet uppstår vid återanvändning, då delarna som åter-
används är testade och använda tidigare, vilket också leder till mindre buggar i systemen. 
Återanvändning leder också till säkrare tidsuppskattning då många delar redan är färdiga. 

 
… det går snabbare och komma i land med nästa projekt … (System-
utvecklingskonsulten på företag D) 

 
… säkrare tidsuppskattningar, det är ju något vi ständigt får kritik för att vi, 
vi är så dåliga på att uppskatta hur lång tid saker och ting kommer att ta. 
Kunden får en uppgift, det stämmer ju aldrig … det är ju inget okänt 
fenomen, att det är svårt att veta, men ju fler komponenter man har, man 
kan använda desto säkrare är ju, blir ju tidsuppskattningarna då … 
(Systemutvecklaren på företag E) 

5.4 Arbetar systemutvecklingsföretag med återanvändning och vad 
återanvänder de? 

När de gäller att arbeta med återanvändning visar min studie att samtliga företag gör det mer 
eller mindre, åtminstone då det gäller kod. Många gånger har någon redan gjort något 
liknande som det som skall utvecklas och då går man tillbaka och kopierar bra delar därifrån. 
Det som ofta utnyttjas är de bibliotek och paket som finns med i de olika utvecklings-
verktygen, där det finns färdiga komponenter, klasser och objekt som återanvänds om och om 
igen. En annan sak som också utnyttjas mycket är personers erfarenhet. Det kan vara erfa-
renheten man tar med sig mellan olika projekt men också genom att prata med sina medar-
betare och dela med sig av det man kan. Mallar, som exempel dokumentmallar är något som 
återanvänds, men även designmönster, ramverk, tekniker och metoder återanvänds. Att söka 
delar på Internet är ett exempel på återanvändning som utnyttjas av några få informanter. 
 

… så mycket kod man kan försöker man återanvända … (Systemutvecklings-
konsulten på företag D) 
 
… vissa personer går ju då från projekt till projekt och så vidare och då för 
man ju med sig dom bitarna som man har från dom tidigare projekten … 
(Systemutvecklaren på företag F) 
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5.5 Varför arbetar de inte mer för återanvändning? 

Min studie visar att det är svårt och att det tar tid att ta fram delar som är så pass generella att 
de går att återanvända lätt. Det finns inte någon tid utsatt för att ta fram generella delar då 
systemutvecklingen ofta har en deadline att ta hänsyn till. Kostnaden är också en stor nackdel 
när det gäller generaliseringen, då det inte finns någon som vill betala för den mertid som 
återanvändning tar i början av processen. Det är även svårt att organisera återanvändandet, det 
behövs folk som tar hand om alla delar och dokumenterar dem. Att återanvändning inte är 
lönande i små projekt eller att det inte finns någon som är drivande när det gäller att arbeta 
mer aktivt med återanvändning är också en bidragande orsak till att det inte arbetas mer med 
det.   
 

… det kräver ganska mycket runt om kring … en liten egen organisation 
eller något sånt där, en process om hur återanvändning ska fungera, den 
måste ha en viss struktur, man måste kunna hitta bland det som ska åter-
användas, någon måste hålla ordning på allting, måste finnas nån slags 
bibliotekarie som, ja vet vad som finns, som ser till att det hålls en viss 
kvalitet … hur utökar man med nya komponenter, hur får man tag i kom-
ponenter, om man vill förändra en komponent hur gör man det, det finns 
ganska mycket kring det där som är rätt svårt att få till i praktiken … 
(Systemutvecklaren på företag E) 

 
Några informanter nämner att det är en nackdel då de inte får klura ut olika programdelar 
själv. 
 
Vad min studie inte har hittat är något mönster i företagets storlek, kundkrets, programspråk 
eller informanternas utbildningsnivå som kan påvisa varför eller varför det inte arbetas för 
återanvändning i större utsträckning än vad som görs i dagsläget. Där jag har sett ett mönster 
som talar för mer återanvändning är metoden informanterna använder sig av vid system-
utvecklingen. Det har visat sig att de som använder RUP arbetar mer aktivt för att öka åter-
användningen på företagen.   
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6 Diskussion 
I det här kapitlet kommer jag att diskutera vad jag kommit fram till i resultaten och knyta 
ihop dem med referensramen samt att ge mina egna synpunkter på dessa. 

6.1 Verklighetsnära system 

Objektorientering bygger enligt Skansholm (1999) på objekt som är modeller av verkliga ting 
ur omgivningen. Att objekt är en modell av ett verkligt ting håller informanterna med om, och 
de anser att det leder till att systemet blir lättare att förstå, både för programmeraren men även 
för kunden då man diskuterar med dem. Detta leder till att gapet mellan utvecklaren och 
kunden minskar och detta minskar även risken för missförstånd då kunden kan förstå systemet 
på ett enklare sätt. Till skillnad från den traditionella systemutvecklingen som arbetar med 
funktioner anser jag att objektorienteringen har en klar fördel då den baseras på objekt och 
inte funktioner som är svårare att förstå och det ger inte den helhetssyn av programmet som 
objektorienteringen leder till. 

6.2 Säkrare system 

En fördel enligt Apelkrans och Åbom (2001) är att objektorientering ger en större tillför-
litlighet hos komponenterna i systemet vilket leder till ett säkrare system. Detta ser också 
informanterna som en fördel med objektorienteringen. De menar att objektorienteringen 
innebär att koden bara finns på ett ställe vilket gör det betydligt enklare vid ändringar eller 
utbyggnad av systemet. Detta leder enligt informanterna även till ett säkrare system då man 
bara behöver gå in på ett ställe i koden vid ändringar. Jag anser att detta även leder till effek-
tivare och billigare underhåll av systemen, vilket måste vara en stor anledning för företag att 
arbeta mer objektorienterat.  

6.3 Naturligt att arbeta objektorienterat 

Informanterna ser det som naturligt att arbeta objektorienterat då man har ett objektorienterat 
programspråk. De menar att det blir naturligt att ta till sig det objektorienterade synsättet då. 
Detta är en skillnad jämfört med teorin där Eriksson och Penker (1996) säger att objekt-
orienterade språk tvingar programmeraren att använda någon form av objektorienterad 
modell. Jag tolkar det som att de menar samma sak, att om man arbetar med ett objekt-
orienterat språk som till exempel Java då blir det objektorienterat vare sig man vill eller inte 
då språket förutsätter att man arbetar objektorienterat. Detta kan tolkas enligt informanterna 
som att det är naturligt eller som Eriksson och Penker (1996) menar, att det tvingar 
användaren att arbeta objektorienterat. Men det kan även vara så att Eriksson och Penker 
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(1996) ser det objektorienterade språket som en begränsning vid systemutvecklingen till 
skillnad från informanterna som ser möjligheter i det objektorienterade språket som skall tas 
tillvara på bästa sätt. Men även om man har ett objektorienterat språk så behöver man inte ha 
en objektorienterad modell att arbeta efter, men det kan underlätta anser jag då man arbetar 
med ett objektorienterat språk. 
 
Objektorientering är något som man skall arbeta med genom hela utvecklingsprocessen enligt 
Skansholm (1999), vilket hälften av informanterna håller med om medan resterande anser att 
det endast hör till programmeringsdelen. Jag anser att om man skall arbeta objektorienterat 
bör man göra det i hela systemutvecklingsprocessen då det ger en högre spårbarhet i systemet, 
detta tar även Fagerström (1993) upp som en viktig del i objektorienteringen 
 
Objektorientering skapar förutsättningar för hög grad av återanvändning enligt Eriksson och 
Penker (1996), vilket även informanterna ser som en stor fördel. Med detta resultat kan man 
undra varför inte fler arbetar mer för återanvändning än vad de gör idag. Återanvändning 
kommer att diskuteras mer i nästa avsnitt. 

6.4 Fördelar med återanvändning 

Återanvändning enligt informanterna är att man inte skall behöva uppfinna hjulet på nytt utan 
använda det som redan är utvecklat, denna syn har även Eriksson och Penker (1996). Enligt 
Coulange (1997) är användbarhet ett kriterium för återanvändning, det vill säga en komponent 
måste kunna kopplas samman med andra komponenter utan svårigheter, vilket även infor-
manterna anser då de menar på att de delar som skall återanvändas måste vara generella 
annars blir det svårt med att återanvända delarna. Genom återanvändning fås enligt infor-
manterna en tidsbesparing som leder till minskade kostnader. Detta är en fördel med åter-
användning som även Meyer (1997) tar upp.  
 
Genom att återanvända delar som redan är testade medför, enligt både Sommerville (2001) 
och Fagerström (1999), att kvalitén och tillförlitligheten på systemen blir högre. Detta tar 
även informanterna upp som en stor fördel med återanvändningen. Jag ser att även här får 
man en snabbare systemutveckling då man inte behöver leta buggar i systemet eftersom de 
återanvända delarna redan är testade. 
 
Informanterna säger att återanvändning ger en säkrare tidsuppskattning då man skall räkna på 
hur lång tid ett projekt kommer att ta och vad det kommer att kosta. Detta tar även 
Sommerville (2001) upp som en fördel med återanvändningen. Detta är enligt min mening en 
klar fördel med återanvändningen då systemutvecklingsprojekt ofta överskrider både budgetar 
och tidsramar.   
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6.5 Alla återanvänder kod 

Alla informanter återanvänder kod på ett eller annat sätt, vilket är enligt Eriksson och Penker 
(1996) en av de saker som kan återanvändas. Informanterna går ofta tillbaka och kopierar bra 
delar som de tidigare har utvecklat, vilket även jag har erfarenhet, då jag har återanvänt saker 
jag utvecklat tidigare. Eriksson och Penker (1996) tar även upp klassbibliotek som en del som 
kan återanvändas vilket även informanterna gör.   
 
Personers erfarenhet är en något som utnyttjas mycket enligt informanterna, vilket också är 
något som även Meyer (1997) tar upp som en återanvändbar del. Jag anser att detta är en del 
som man borde återanvända mycket mer av. Jag menar att ett företag inte bara ska använda 
personers erfarenhet, det vill säga vad de kan och har erfarenhet av vid det egna arbetet med 
systemutveckling, utan deras erfarenheter och kunskaper skall vidarebefordras till såväl nya 
som gamla medarbetare. På detta vis får företagen en stor bred kompetens hos all personal 
istället för att några få har erfarenhet och kunskap om vissa saker, vilket inte är bra om 
personen slutar eller blir långtidssjukskriven.  

6.6 Nackdelar med återanvändning 

Studien har visat att informanterna tycker det är svårt att ta fram delar som är så pass 
generella att de kan återanvändas och det finns inte heller tid eller pengar för att generalisera 
de olika delarna som man vill återanvända. Detta är enligt Eriksson och Penker (1996) 
tekniska och organisatoriska problem som kan uppstå när man arbetar med återanvändning. 
Att arbeta med återanvändning innebär, i alla fall i början att projekt tar längre tid att 
genomföra då delar skall generaliseras, katalogiseras med mera. Men om liknande projekt 
genomförs ofta anser jag att det måste innebära att företagen sparar både tid och pengar på att 
införa återanvändning i utvecklingsprocessen. Jag tror även det är lönande även om projekten 
inte är lika, finns det delar att återanvända måste det ju i längden innebära kortare system-
utveckling och lägre kostnader för företagen.  
 
Att ingen är drivande vad gäller återanvändning anser informanterna vara ett problem, detta 
ser även Eriksson och Penker (1996) som ett problem då återanvändning inte sker av sig 
självt. Jag anser att alla, från analytiker till programmerare, men även ledningen på företag 
måste bli inblandade i återanvändningen för att den skall kunna fungera fullt ut och då behövs 
det någon som är drivande. 

6.7 Vill hellre utveckla själv 

Psykologiska problem är något Sommerville (2001) tar upp då det gäller återanvändning, då 
han menar på att det är mer utmanande att skriva egna system än att återanvända andras. Detta 
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är något som även en del informanter nämner. De vill hellre klura ut den där grejen själv än 
att använda något som någon annan har gjort. Kan det vara så att de är bakåtsträvare, dvs. de 
vill göra som de alltid gjort. Jag tror att det kan vara så att de vill visa för sig själva att de 
klarar av att göra saker själv och inte bara använda det som är färdigt, man får en större 
tillfredsställelse då.  

6.8 Övrigt 

Jag trodde faktiskt att jag skulle hitta fler mönster, i alla fall bland informanternas utbildning 
och storleken på företaget som skulle kunna förklara varför eller varför inte ett företag arbetar 
mer med objektorientering och återanvändning. Det enda mönster jag såg, var att de som 
arbetade aktivt med en ökning av återanvändningen använde sig av RUP, de som inte gjorde 
det hade ingen speciell metod som de följde. Frågan är om det är RUP som gjort att de arbetar 
mer med återanvändning eller om de tagit till sig den efteråt. Själv är jag ganska övertygad 
över att de har tagit till sig den i efterhand, för om man arbetar aktivt med objektorientering 
och återanvändning så försöker man nog hitta ett verktyg som gör systemutvecklingen 
enklare. Jag kan tänka mig att företag skulle tjäna på att införa en konkret metod som till 
exempel RUP i sin systemutveckling, då detta innebär att alla arbetar på ett liknande sätt, till 
skillnad från hur det kan bli då ingen speciell metod används. 
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7 Slutsats 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för slutsatserna jag kommit fram till i min studie.  

7.1 Slutsatser 

Jag har i mina slutsatser kommit fram till att genom att arbeta objektorienterat får man system 
som är smidiga och lätta att förstå, till skillnad från traditionellt utvecklade system. Objekt-
orientering ger även säkrare system då koden bara finns på ett ställe, vilket även leder till 
billigare och snabbare systemutveckling. Jag har även kommit fram till att det är viktigt att 
arbeta objektorienterat i hela systemutvecklingsprocessen då det blir enklare att spåra 
ändringar bakåt i systemet. Objektorientering gör det även lättare att arbeta med åter-
användning i större skala.  
 
Återanvändning leder även till snabbare och billigare systemutveckling då man kan åter-
använda det som redan finns och man slipper nyutveckla. Genom återanvändning får man 
även en bättre tidsuppskattning, vilket är en stor fördel då det ofta tar längre tid och kostar 
mer än vad som är sagt från början. System får en högre kvalitet och blir säkrare då redan 
testade delar återanvänds vilket är en klar fördel för att arbeta mer med återanvändning. För 
att bedriva återanvändning i större skala behövs en organisation inom företaget som driver 
detta.  
 
Alla företag arbetar med återanvändning på ett eller annat vis, de använder färdiga klass-
bibliotek, mallar, designmönster, ramverk, metoder och så återanvänder de kod som de 
utvecklat i tidigare system. 
 
Jag ser att systemutvecklande företag skulle kunna återanvända mer än de gör idag. Genom 
att ta till sig objektorienteringen i hela organisationen och utbilda sin personal skulle åter-
användningen öka och därmed öka företagets produktivitet. För att införa objektorientering 
och återanvändning i ett företag ser jag att det skulle behövas en gemensam metod att arbeta 
efter.
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8 Förslag på vidare studier 
Det visade sig vara svårt att hitta lämpliga företag att titta närmare på i min studie. Jag trodde 
att de flesta systemutvecklande företag arbetade med objektorienterad systemutveckling. 
Dock var det många av dem jag kontaktade som inte gjorde det. Därför är ett förslag till 
vidare studier att undersöka varför systemutvecklande företag inte arbetar i större utsträckning 
än vad de gör med objektorienterad systemutveckling. 
 
En annan studie skulle kunna vara att gå djupare in på hur systemutvecklingsföretag arbetar 
men återanvändning, som till exempel: 
Har de en organisation bakom och hur den ser ut?  
Hur och vem tar de hand om de återanvändbara delarna?  
 
Ett annat förslag till vidare studier skulle kunna vara att göra en jämförelse mellan företag 
som arbetar med objektorienterad systemutveckling respektive de som inte gör det.  
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