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Sammanfattning 
Designmönster är beprövade och återanvändbara designlösningar på återkommande design-
problem inom en viss kontext. Designmönster handlar om att inte behöva uppfinna hjulet om 
och om igen. Designmönster fångar lösningar och kunskap inom mjukvaruutveckling.  
 
Vi har försökt beskriva och förstå hur IFS och Intentia tar sig an arbetet som omfattas i våra 
frågeställningar. Våra frågeställningar har varit hur designmönster kan hittas, dokumenteras 
och katalogiseras samt hur designmönster kan spridas till medarbetare. 
 
Vi har i denna undersökning anslutit oss till de tankegångar som finns inom hermeneutiken 
och vi har därför valt att använda oss av en kvalitativ metodteori, vars drag ligger mer åt det 
hermeneutiska perspektivet. Vi har genomfört intervjuer med representanter från ovan 
nämnda företag. 
 
Undersökningen har visat att bägge företagen har grupper med erfarna utvecklare som finner 
nya designmönster. IFS dokumenterar inte sina mönster medan Intentia gör det, men dock inte 
enligt någon standard. Dokumenten katalogiseras på ett intranät. IFS katalogiserar inte sina 
mönster, men de kanske kommer att kategoriseras utifrån sin funktionella tillhörighet. Intentia 
kategoriserar sina designmönster utifrån vilken typ av designmönster det är fråga om. Varje 
designmönster hör till en viss grupp av designmönster.  De katalogiserar ett designmönster 
där liknande designmönster finns. När det gäller spridningen av designmönster till medarbet-
arna inom företagen så hävdar IFS att själva kunskapsöverföringen i deras utvecklingsmiljö. 
Intentia menar att de erfarna utvecklarna i gruppen som hittar nya mönster även är skickliga 
på att förmedla designmönster till andra utvecklare i organisationen.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förord 
Vi vill tacka medverkande företag i vår undersökning. De företag vi har fått möjlighet att 
studera är IFS och Intentia i Linköping. Vi tackar er för att ni har visat intresse för vår under-
sökning och för att ni har avsatt personer och tid för att hjälpa oss i vårt kunskapande. Vi vill 
rikta ett särskilt tack till våra intervjupersoner inom företagen för ett öppet och mycket trevligt 
bemötande. 
 
Vi vill också tacka vår handledare, Hans Holmgren, som har lett oss genom kunskapsutveck-
lingen.   
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1. Inledning 
Med detta inledande kapitel vill vi introducera designmönster som är ett centralt begrepp i 
vår undersökning samt beskriva undersökningens bakgrund, problemdiskussion, syfte, 
frågeställningar och rapportens språkbruk. 

1.1. Bakgrund 
Designmönster är ett begrepp inom programvarudesign eller datasystemdesign och program-
utveckling. Programvarudesign innebär design av programvarusystem, alltså hur programvara 
och programvarusystem kan byggas. Inom designarbetet uppkommer ofta återkommande pro-
blem och lösningar. Exempelvis vilka delar, moduler som ska vara med och hur de ska kom-
municera med varandra. För att underlätta designarbetet kan utvecklare ta hjälp av design-
mönster. Det är beprövade lösningar på just återkommande problem inom en viss kontext (Jia, 
2000). Dessa lösningar har upptäckts genom erfarenhet av erfarna utvecklare runt om i 
världen och eller inom företag.  
 
Varför inte återanvända dessa lösningar, då vi ställs inför liknande problem? Varför uppfinna 
hjulet om och om igen? Lindwall (2003) menar att systemutveckling är ett yrke som kräver ett 
stort tankearbete och undrar varför vi ska svarva egna skruvar bara för att vi inte ids använda 
standardskruvar. Här finns tid att spara! 
 
Idén med designmönster kommer från arkitekten Christopher Alexander som på sent 1970-tal 
skrev litterära verk om mönster och lösningar på för arkitekter vanligt förekommande 
problem. Dessa tankegångar befanns enkla och lämpliga att föra över på utveckling av 
mjukvara. (Lea, 1993) 
 
Mönster inom mjukvaruområdet kan förekomma på flera olika abstraktionsnivåer och kan 
användas i olika stadier av programkonstruktionen (Petersson, 2001). Lea (2000) anser att 
mönster bland annat kan appliceras på analys-, systemarkitektur- och programmeringsnivå. 
Lea (2000) menar att designmönster avser mönster i micro-arkitektur eller i objektstrukturer 
som har statiska och dynamiska relationer mellan objekt och deras klasser i en 
objektorienterad utveckling. Designmönster är den vanligaste typen av mönster beskrivna i 
litteraturen. Zubek (2001) tycker att mycket som skrivs om mönster avser designmönster men 
han poängterar att designmönster är en grupp inom mönster. Zubek (2001) betonar också att 
begreppet designmönster är missvisande på grund av att begreppet används inom andra 
områden än mjukvaruutveckling. Arkitektur är ett exempel på ett område där designmönster 
är ett känt begrepp.  
 
Idén är att utvecklare ska katalogisera funna designmönster med problem och dess lösning 
med standardiserade principiella regler. Enligt Gamma m.fl. (1994) ska designmönster 
namnges, motiveras, förklaras och fokusera på återkommande problem. Det som ska be-
skrivas är problemet, lösningen, när lösningen ska användas samt vilka konsekvenser 
lösningen får. Beskrivningen ska även ge exempel och råd till själva implementationen. 
Vidare ska lösningen bestå av objekt och klasser som löser problemet i en särskild kontext. 
 
Tallungs (2004) menar att tanken är att mängden av designmönster ska bilda ett språk för 
systemdesigners och att vi på så sätt kan bygga upp en kunskapsmassa.  
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Många, till exempel Appleton (2000), Florijn (1997) och Larsson & Nilsson (2002), hävdar 
att kommunikationen mellan utvecklare förbättras och effektiviseras genom att använda 
designmönstrens namn. Detaljerade dialoger kring hur klasser ska organiseras och program-
meras kan undvikas, vilket gör att utvecklarna resonerar om designfrågor på ett mer över-
gripande och förnuftigt sätt. Ett gemensamt språk skapas kring abstrakta begrepp och idéer.  
 
Många designmönster finns att ladda ner från Internet och finns i dagens Case-verktyg, såsom 
Rational Rose från IBM och Together från Borland. 

1.2. Problemdiskussion 
För många mogna yrken med mångårig historik inom teknik och ingenjörsyrken, som exem-
pelvis elektronik, är det karaktäristiskt att designa och samtidigt utförligt dokumentera de-
signen. Inom mjukvaruutveckling kommer detta till korta. Designmönster kan hjälpa till att 
understödja denna process, genom att utvecklaren antar designmönstrets principiella regler 
vid dokumentering av designmönster. (Odenthal & Quibeldey-Cirkel, 1997) 
 
Att skriva bra designmönster är väldigt svårt för utvecklare. Det handlar inte bara om att 
skriva fakta likt en manual eller en instruktionsbok. Det handlar även om att skriva en be-
skrivning likt en berättelse som förmedlar erfarenhet och kunskap om bra design i en viss 
kontext. (Appleton, 2001)  
 
Men för att kunna skriva designmönster måste utvecklarna först finna designmönster. Detta är 
enligt Cooper (1998) en problematisk och en krävande process. Hur finner man designmön-
ster? Hur kan du som utvecklare skilja på goda tumregler och designmönster?  
 
En utvecklare som arbetar inom ett företag, får med tiden en förståelse för vad som fungerar 
och vad som inte fungerar vid mjukvaruutvecklingen och utvecklar en personlig teknik för att 
producera bra design. Denna teknik är värdefull för organisationen. Organisationer som fång-
ar sådan teknik och utvecklarens kunnande säkerställer att kunskapen inte går förlorad då 
utvecklaren slutar. Hur kan företagen fånga denna kunskap? Den kan realiseras i designmön-
ster. Utmaningen finns i att omvandla kunskapen om vad som är bra design till att skapa de-
signmönster, vilka kan återanvändas och tjäna andra utvecklare och organisationen. (Shull 
m.fl., 1996)       
 
Meusel m.fl. (1997) menar att den största utmaningen för företag är att överföra kunskapen 
om de bästa sätten att designa system, vilka finns i designmönster, från erfarna utvecklare till 
mindre erfarna utvecklare. De erfarna utvecklarna som till fullo förstår designmönstren bör ta 
mer ansvar och hjälpa mindre erfarna medarbetare genom att dela med sig av sitt kunnande. 
 
Många företag och myndigheter investerar stora summor i integrerade informationssystem. 
Tyvärr rapporteras fortfarande ständiga misslyckanden i IT-projekt där informationssystem 
skall anpassas och implementeras. Ofta spräcks budgeten på grund av att projekten går över 
tiden (Berggren, 2001). IT-projekts tids- och kostnadsmål är absolut väsentliga och nödvänd-
iga för oss utvecklare att till fullo uppnå för att tillfredställa våra kunder. Vi tycker att design-
mönster kan tillämpas för att underlätta utvecklares strävan att lyckas med sina IT-projekt. Att 
återanvända beprövade designmönster bör rimligtvis gynna både utvecklare och dennes kund.  
 
Vi har upptäckt att designmönster är en mångskiftande och motsägelsefull företeelse. Vi tyck-
er att det är intressant att undersöka hur svenska företag som arbetar med designmönster 
finner och dokumenterar designmönster. Hur katalogiserar de sina mönster och hur sprids 
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kunnandet om designmönster inom företagen? Hur företag katalogiserar sina mönster och hur 
kunnandet om dessa överförs till medarbetare är något som vi i allmänhet inte har funnit 
särskilt mycket litterärt material om och i synnerhet inte hur svenska företag bär sig åt.  

1.3. Syfte 
Vårt syfte med rapporten är att beskriva och försöka förstå hur våra utvalda företag med lik-
nande storlek, historia och affärsområde finner egna designmönster, hur arbetsprocessen för 
detta ändamål tar form och hur denna process struktureras för att nedteckna mönstren. Hur 
katalogiseras mönstren? Vilka verktyg används? Vidare undrar vi hur kunnandet om design-
mönstren tas till vara och sprids till medarbetare.  
 
Designmönster tycker vi är ett intressant område och utgör vårt kärnämne att skriva vår rap-
port kring. Bakgrunden till varför vi ville skriva om just ovanstående delar inom vårt valda 
kärnämne, är en rekommendation från tidigare författare av en D-uppsats. År 2003 skrev Lena 
Etzell och Ruben Pulgarin en D-uppsats (Etzell & Pulgarin, 2003). De föreslog dessa delar 
som objekt för framtida forskning. Vi kände oss manade att plocka upp ”stafettpinnen” och 
fortsätta där nämnda författare slutade. Ett företag som figurerade i deras rapport var IFS (IFS 
Research & Development AB). Vi har fått möjligheten att fortsätta använda IFS som ett av 
våra två studerade företag.  
 
Med vår undersökning och genom denna rapport skildrar vi hur två utvalda svenska företag 
formaliserar arbetet kring våra frågeställningar.   

1.4. Frågeställningar 
Genom våra frågeställningar ska vi försöka beskriva och förstå hur utvalda företag tar sig an 
arbetet som omfattas i våra frågeställningar.  
Våra frågeställningar är (med klargörande text i numrerad lista): 
• Hur kan designmönster hittas och dokumenteras?  

i. Hur gör företagen för att hitta fungerande och för dem värdefulla designmönster 
som används av utvecklare inom organisationerna?  

ii. Hur dokumenteras dessa, det vill säga hur fångas designmönster så de kan 
förmedlas till andra utvecklare?  Hur beskrivs designmönstren? 

• Hur kan designmönster katalogiseras? 
i. Var och hur katalogiseras designmönster? Hur kan designmönster grupperas och 

struktureras, det vill säga kategoriseras?  
• Hur kan designmönster spridas till medarbetare? 

i. Hur gör företagen för att sprida information och kunskap om designmönster? Hur 
använder företagen designmönster så att utvecklarna tillämpar och utnyttjar den 
kunskap som designmönster kan förmedla?  

1.5. Målgrupp 
Denna rapport kan vara av intresse att läsa för företag och personer som arbetar med system-
utveckling eller utveckling av mjukvara. Vi riktar oss även till personer inom datavetenskap-
liga institutioner runt om i landet och intresserade studenter inom teknik. Vår undersökning 
avser designmönster inom mjukvaruutveckling men vår rapport kan vara av intresse för desig-
ners inom andra områden där begreppet designmönster används. Det kan vara intressant för er 
att förstå hur utvecklare inom mjukvaruområdet tar sig an arbetet som omfattas i våra fråge-
ställningar. 
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1.6. Avgränsningar 
Vi behandlar främst designmönster i denna undersökning och avgränsar oss från att i detalj 
beskriva andra typer av mönster. Vi avgränsar oss också från att beskriva designmönsters 
fördelar och nackdelar. Mönsterspråk och antidesignmönster är andra aspekter inom design-
mönster som vi väljer att avgränsa oss ifrån, då dessa delar exempelvis kan läsas i nämnd D-
uppsats. Vidare tycker vi att dessa delar inte direkt berör vår undersöknings frågeställningar 
eller påverkar undersökningens resultat.   

1.7. Språkbruk 
Många av de böcker och artiklar vi har läst är skrivna på engelska. Idén om designmönster 
uppkom i USA och många begrepp inom ramen för designmönster är naturligtvis på engelska. 
Vi i Sverige tycks ha anammat många av dessa amerikanska ord, medan andra ord har över-
satts till ett svenskt namn och blivit allmänt erkända och kända. Ett sådant ord är till exempel 
design patterns vilket är översatt till designmönster. Det är så vi benämner design patterns i 
den här rapporten. 
 
Den engelska litteratur vi har inspirerats av och hämtat teori ifrån har vi försökt att på ett 
rättvist sätt översätta till svenska. Detta har inte alltid var det enklaste varför vi i rapporten 
kommer att skriva för oss svåröversättliga ord inom parentes bakom vår svenska översättning. 
Detta för att kunna ge dig som läsare en chans att tolka vår skrivna text på ett annorlunda sätt 
än vad vi kanske ämnar. 

1.8. Disposition 
Rapporten är indelad i åtta kapitel som kortfattat beskrivs nedan:  
 
Det inledande kapitlet innehåller bakgrunden till undersökningen, en problemdiskussion och 
presentation av undersökningens syfte och frågeställningar. Dessutom beskrivs undersökning-
ens målgrupp, avgränsningar och språkbruk. 
 
I kapitel två beskriver vi kort vetenskapsteori och redogör sedan för vårt vetenskapliga för-
hållningssätt, vår förförståelse kring våra frågeställningar och vad vi har för kunskapsstrategi. 
Kapitel två beskriver även metodteori, undersöknings- och datainsamlingsmetoder, hur vi har 
tänkt vid valet av respondenter, vilka undersöknings- och datainsamlingsmetoder vi har valt 
och kritik mot såväl våra utvalda metoder som våra litterära källor.  
 
I kapitel tre finns en teoretisk referensram som behandlar designmönsters historik, en definiti-
on av designmönster, en beskrivning av designmönster och kategorisering av designmönster. 
Vi beskriver även hur man finner rätt designmönster, identifierar ett designmönster, hur desi-
gnmönster kan dokumenteras och sist i detta kapitel ger vi er ett exempel på designmönster 
och en sammanfattning av detta kapitel som ni tar med när ni fortsätter läsa empirin. 
 
I kapitel fyra och fem presenteras resultatet av intervjuerna som genomförts på IFS i Linköp-
ing och Intentia i Linköping. Dessa kapitel inleds med en kort presentation av respektive före-
tag.  
 
I kapitel sex presenteras undersökningens analys, där vi ställer det empiriska resultatet mot 
det teoretiska underlaget.   
 
Kapitel sju ägnas åt att redogöra för de slutsatser som framkommit genom undersökningen.  
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I kapitel åtta redovisas våra reflektioner kring undersökningen och designmönster och ger 
rekommendationer för framtida forskning. 
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2. Metod 
I detta kapitel redovisas vetenskapsteorier, metodteorier och undersökningsmetodik. Syftet är 
också att redovisa vårt vetenskapliga förhållningssätt, vår förförståelse, vår forskningsansats, 
vår kunskapsstrategi, vår datainsamlingsmetod, vårt val av respondenter, hur vi genomfört 
undersökningen samt hur vi har förhållit oss till våra källor. 

2.1. Vetenskapsteori 
Vetenskapsteori handlar lite tillspetsat om huruvida vi över huvud taget kan veta något, eller 
om alla så kallade sanningar är relativa. Problemet kan sammanfattas i två relativt självklara 
satser som sammantaget bildar en paradox, nämligen att vetenskapen söker sanning samt att 
vetenskapen ständigt går framåt. Om vetenskapen ständigt går framåt kan vi idag aldrig veta 
något säkert. Eftersom gårdagens sanningar är dagens osanningar, kan väl dagens sanningar 
också vara osanningar. De sanningar som vetenskapen producerar idag är således proviso-
riska. (Thurén, 1991) 
 
Det är brukligt att tala om två vetenskapliga huvudinriktningar, positivismen och herm-
eneutiken (Thurén, 1991). Positivismen anses allmänt ha filosofen Auguste Comte (1798 - 
1857) som upphovsman. Begreppet positiv i positivismen stod då framför allt för något 
precist, säkert och verkligt. I dag är några av positivismens huvudteser följande: 

• Allt som inte är verkligt och iakttagbart ska vetenskapen ta avstånd ifrån, det vill 
säga all metafysisk spekulation.  

• Vetenskapligt arbete kan och bör bedrivas efter en och samma metod.  
• Vetenskaparen både kan och måste göra en åtskillnad mellan fakta och värderingar. 

(Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Hermeneutiken har som huvudsyfte att tolka och förstå. Några av de hermeneutiska huvud-
teserna är: 

• Forskning kring mänskliga och sociala förhållanden leder till kunskap som är bunden i 
tid och rum, det vill säga kunskapen blir snabbt sliten och svår att generalisera.  

• Fenomen kan endast förstås om man samtidigt förstår det speciella sammanhang som 
de ingår i. Förståelsen styrs också av vem som gör undersökningen samt vilket pers-
pektiv kunskaparen använder.  

• Det är inte möjligt att skilja mellan faktaomdömen och värdeomdömen. (Lundahl & 
Skärvad, 1999) 

 
Avsikten med denna undersökning är att försöka beskriva och förstå hur företag kan hitta 
egna designmönster, dokumentera och katalogisera dessa samt överföra kunskap om design-
mönster till andra medarbetare. Den ökade förståelsen bygger på tolkning och förståelse, 
något som är kännetecknade för den hermeneutiska vetenskapstraditionen. Vi har i denna 
undersökning anslutit oss till de tankegångar som finns inom hermeneutiken, och därmed 
präglas undersökningen av en enligt oss subjektiv tolkning.  
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2.2. Vårt vetenskapliga förhållningssätt 
Att skriva en vetenskaplig rapport handlar om att vi som författare har ett bra förhållningssätt 
till undersökningen så att vår samt läsarens kunskapsutveckling håller en så hög kvalitet som 
möjligt. Goldkuhl (1998) 
 
Goldkuhl (1998) kallar oss författare av rapporten för kunskapare. Enligt Goldkuhl (1998) 
finns det vissa egenskaper i kunskaparens förhållningssätt, som bör styra kunskaparens hand-
lande oberoende av vilka konkreta tillvägagångssätt eller metoder som har använts. Några av 
dessa egenskaper har vi tagit fasta på, då vi tycker att dessa egenskaper är av vikt för vår un-
dersöknings kvalitet. Det vill säga att vi vill utveckla trovärdig kunskap!  
 
De egenskaper vi eftersträvar är att vi ska ha en öppenhet, tydlighet, ärlighet, noggrannhet, 
ansvarsfullhet och rationalitet.  
 
Enligt Goldkuhl (1998) innebär öppenhet att man måste vara beredd att ompröva sina tidigare 
ståndpunkter och inte styras av allt för bestämda uppfattningar i tolkningar och analyser. Vi 
ska försöka att vara fördomsfria. Utifrån detta kan du sedan som läsare på ett bättre sätt för-
hålla dig till sanningsenligheten i vår analys- och slutsatsdel.  
 
Detta resonemang om att kunna göra vår rapport kritiserbar inför andra, tycker vi även hänger 
ihop med att vara tydliga, ärliga och ansvarsfulla. Med tydlighet menar Goldkuhl (1998) att vi 
som författare så långt som möjligt försöker explicitgöra tolkningar, överväganden, beslut och 
resultat under kunskapsarbetet. I vår rapport försöker vi uttrycka oss så tydligt som möjligt. 
Vi försöker framställa resultat på ett så korrekt och fördomsfritt sätt som möjligt, så att uttol-
karen inte ges en skev bild av sanningen. Det handlar om att vara ärlig. Vi tar ansvar för rik-
tigheten i våra resultat, att de är välgrundade och därmed framtagandet har skett på ett nog-
grant sätt. 
 
Med att vara noggrann och att ha rationalitet menar Goldkuhl (1998) att vi är systematiska i 
genomförandet och eftersträvar stringens och precision i utsagorna. Vidare menar han att våra 
beslut angående val av kunskapsstrategier och datainsamlingsmetoder med mera ska baseras 
på klara skäl och vara välgrundade, det vill säga vara rationella. Våra kunskapsstrategier och 
datainsamlingsmetoder behandlar vi i egna underkapitel. 

2.3. Förförståelse 
Begreppet ”förförståelse” är centralt inom hermeneutiken. Vi uppfattar inte verkligheten en-
bart genom våra sinnen. Alla våra sinnesintryck innehåller en god portion tolkning. Förför-
ståelsen påverkas i hög grad av våra värderingar och bygger därmed ofta på önsketänkande. 
Förförståelse kan med andra ord leda oss fel! Därmed är det inte sagt att det är fel med förut-
fattade meningar. Förförståelsen utvecklas från fördomar, till verklig förståelse.(Thurén, 
1991) 
 
Dessa förutfattade meningar har dock påverkat arbetets struktur och innehåll, och bör därför 
redovisas (Björklund & Persson, 2000). Vi passar härmed på att redovisa vårt perspektiv på 
designmönster. 
 
Vi ser designmönster som en lösning på ett återkommande problem. Designmönster kan till 
exempel vara kodkomponenter som är tänkta som återanvändningsbara lösningar på problem 
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som ofta återkommer i framställning av exempelvis källkod. Det finns redan ett antal design-
mönster beskrivna, men det finns inte något som säger att företag och utvecklaren inte an-
vänder egna lösningar på återkommande problem. Vi ser en tidsbesparing genom återan-
vändning av en beprövad teknik och en effektivisering av arbetet tack vare tidsbesparingen. I 
viss mån tycker vi även att användandet av designmönster innebär en viss kvalitetsförsäkran 
genom att återanvända erfarna utvecklares designkunskap. Designmönster tycker vi därmed är 
värdefullt och kraftfullt. 
 
Våra föreställningar är att designmönster inte är så vanligt ute i industrin, detta då det inte är 
något begrepp som nämns speciellt ofta i media eller inom litteratur inom programvaru-
utvecklingsmetodik. Vi tror dock att många företag återanvänder egna producerade kom-
ponenter men att de inte betecknar dessa som designmönster i den vidare bemärkelse som 
begreppet designmönster innehar.  
 
Det verkar som om designmönster som fenomen är relativt gammalt, det vill säga att det 
började diskuteras i slutet av 70-talet och att det fick stort genomslag i mitten av 90-talet då 
Gamma m.fl. (1994) skrev en bok om designmönster som blev framgångsrik. Sedan verkar 
det ha blivit lite av en inflation i designmönster, om man nu kan använda en sådan term i detta 
sammanhang. Dels verkade man inte riktigt förstå hur man skulle använda designmönster och 
försökte bygga system enbart med designmönster. Dels verkade personer utnyttja design-
mönster för att framhålla sig själva. Genom att personer sade att de kunde ett designmönster 
kallade de sig för IT-arkitekter och kunde ta mer ansvarsfyllda och välbetalda uppdrag även 
fast de kanske inte kunde så mycket. Efter IT-boomens fall 2001 har vi fått uppfattningen av 
att det inte används så mycket som det enligt vårt tycke kanske borde. Många har säkert blivit 
besvikna då de har haft en felaktig föreställning om vad designmönster är. Många verkar anse 
att designmönster har haft en hype, det vill säga något som får mer uppmärksamhet än det 
förtjänar. 

2.4. Forskningsansats 
En av en forskares uppgifter är att producera teorier som ger en så riktig kunskap om verklig-
heten som möjligt. För att göra detta består forskarens arbete av att relatera teori och verklig-
het. Forskaren kan använda tre alternativa sätt att göra detta, nämligen deduktion, induktion 
och abduktion. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Om forskaren arbetar deduktivt kännetecknas arbetet av att man utifrån allmänna principer 
och befintliga teorier försöker dra slutsatser om enskilda företeelser. Objektiviteten i forsk-
ningen anses bli starkare om ett deduktivt arbetssätt används eftersom utgångspunkten tas i 
redan befintlig teori. Nackdelen är att den befintliga teorin kommer att rikta och påverka 
forskningen så att eventuella nya och intressanta rön inte upptäcks. (Patel & Davidson, 2003) 
 
När forskaren studerar forskningsobjekt utan att först ha förankrat undersökningen i en tidig-
are vedertagen teori kan forskaren sägas arbeta induktivt, det vill säga följa upptäckandets 
väg. Risken med detta arbetssätt är att man då inte vet något om teorins generalitet och räck-
vidd eftersom den baseras på ett empiriskt underlag som är speciellt för den aktuella situa-
tionen i den aktuella tidsrymden. Att arbeta induktivt innebär dock inte att forskaren kommer 
att arbeta förutsättningslöst, eftersom forskaren har egna idéer och föreställningar som kom-
mer att färga de teorier som forskaren producerar. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Abduktion kan sägas innebära en kombination av induktion och deduktion. Det innebär att 
forskaren utifrån ett enskilt fall formulerar ett hypotetiskt mönster som kan förklara det en-
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skilda fallet. Arbetssättet kan indelas i två steg där forskaren i första steget är induktivt för att 
i steg två arbeta deduktivt. Fördelen med detta arbetssätt är att forskaren inte blir så låst vilket 
kan bli fallet i fall forskaren arbetar strikt induktivt eller deduktivt. Risken är att forskaren 
omedvetet väljer ett studieobjekt utifrån tidigare erfarenheter och dessutom formulerar en 
teori som exkluderar alternativa tolkningar. Är inte forskaren tillräckligt vidsynt riskerar man 
att den felaktiga hypotetiska teorin verifieras in abduktionens deduktiva fas.  (Patel & 
Davidson, 2003) 
 
Med tanke på att det enligt vår kunskapsinventering inte finns någon tidigare gjord forskning 
inom vårt aktuella studieområde, men att problemdomänen inte är okänd i litteraturen (se 
kapitel 3) menar vi att det är lämpligt att arbeta abduktivt.  

2.5. Metodteori 
Inom kunskapsteori finns det i huvudsak två olika vetenskapsteoretiska plattformar, nämligen 
positivismen och hermeneutiken. De synsätt som dessa vetenskapsteorier anammar anger ut-
gångspunkter för kvantitativ respektive kvalitativ metodteori. Dessa metodteorier används för 
att koppla vetenskapsteori med det praktiska utredningsarbetet enligt metodlärans anvisningar 
om hur kunskapsutvecklingen ska gå till. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Kvantitativ metodteori har sin utgångspunkt i den positivistiska vetenskapsteorin, och är in-
riktad på att mäta olika företeelser och kartlägga sambanden mellan dessa. Den kvalitativa har 
den hermeneutiska vetenskapsteorin som grund och handlar om hur man når en förståelse för 
hur människor upplever sin situation och sig själva. (Lundahl & Skärvad, 1999)  
 
Då vi i denna undersökning har anslutit oss till de tankegångar som finns inom hermeneutiken 
väljer vi att använda vi oss av en kvalitativ metodteori, vars drag ligger mer åt det herm-
eneutiska perspektivet. 

2.6. Undersökningsmetodik 
Inom kvalitativ metodteori finns två vanliga sätt att utforma kvalitativa undersökningar; ana-
lytisk induktion och grundad teori (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
En analytisk induktion genomförs i grova drag på följande sätt: 

1. Avgränsa och formulera problemet. I samband med problemformulering preciseras 
vem eller vilka man är intresserad av att studera samt vad man vill studera.  

2. Undersökningen styrs av problemformuleringen men man bör avstå från att formulera 
någon hypotes i formell mening. 

3. Hitta relevanta och tillförlitliga kunskapskällor. 
4. Hitta och välj ut det de individer, händelser, fall etc. som skall ingå i undersökningen.  
5. Samla fortlöpande in data så att relevant kunskap för problemställningen lagras.  
6. Analysera dessa data i två steg, kodning och tolkning.  

 Kodning innebär att hitta mönster, teman och begrepp som hjälper kunskapsutvecklaren att 
tolka och förstå de företeelser som man är intresserad av. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Företrädare för grundad teori menar att samhällsvetaren i betydligt högre grad borde ägna sig 
åt teoriutveckling, det vill säga förskjuta tyngdpunkten från teoriprövning till teoriutveckling. 
En viktig tankegång är att teorier ska genereras genom att begrepp, kategorier och egenskaper 
genereras utifrån data. Inom grundad teori sker datainsamling, begreppsutveckling och teori-
utveckling samtidigt och arbetet är iterativ. Den utvecklade teorin anses vara resultatet av en 
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process, vilket innebär något som ständigt utvecklas och som aldrig är en slutgiltig process. 
(Lundahl & Skärvad, 1999)  
 
Vi har i denna undersökning använts oss av analytisk induktion för att utforma vår kvalitativa 
undersökning.  

2.7. Datainsamlingsmetodik 
Valet av metod för datainsamling är vid alla empiriska undersökningar ett viktigt beslut 
(Lundahl & Skärvad, 1999). De källor som man som kunskapare har till förfogande kan 
indelas i två grupper, nämligen dokument och människor. Dokument kan exempelvis vara 
böcker, forskningsrapporter, tidningsartiklar och brev. Data som hämtats från människor 
insamlas vanligen via intervjuer, enkäter och observationer. Genom att samla in data från 
Internet använder man på sätt och vis en kombination av dokument och personkällor. Detta 
eftersom information via Internet kan inhämtas både från personer och dokument. (Lundahl & 
Skärvad, 1999) 
 
En intervju är en metod för datainsamling där en intervjuare ställer frågor eller för en dialog 
med en intervjuperson, som i vetenskapliga sammanhang kallas för respondent. Det finns någ-
ra huvudtyper av intervjuer, nämligen standardiserad, icke-standardiserad samt semistand-
ardiserad. Vid en intervju med en hög grad av standardisering är både frågeformuleringen och 
ordningsföljden mellan frågorna bestämd innan intervjun genomförs. I så fall ska samma for-
mulering och ordningsföljd användas vid intervju med olika personer i samma undersökning. 
Om intervjun är icke-standardiserad kan både frågeformuleringen och ordningsföljden mellan 
frågorna väljas fritt. Detta gäller så länge de frågor som ställs ger svar som tillfredsställer det 
informationsbehov som finns. Vid en semistandardiserad intervju är vissa frågor förutbestäm-
da som ges till alla respondenter, men man försöker även följa upp svaren på dessa frågor med 
uppföljningsfrågor. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
I fall man vill samla in hårda data, till exempel försäljningsvolymer eller marknadsandelar, är 
standardiserade frågor mest lämpliga. Denna typ av intervju är lämplig i fall man med studien 
vill pröva hypoteser eller teorier. Om man däremot vill samla in mjuka data, till exempel olika 
personers bedömning av en situation, är icke-standardiserade frågor att föredra. Ostandardi-
serade frågor är således vanliga vid kvalitativa undersökningar. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Eftersom vi i denna undersökning vill försöka förstå och beskriva hur företag kan hitta, 
dokumentera, katalogisera egna designmönster samt sprida dessa till medarbetare, det vill 
säga syftet är inte att pröva någon hypotes eller teori, har vi i denna undersökning inte använt 
oss av strukturerade intervjuer. Däremot har vi använt semistrukturerade intervjuer då vi har 
gett respondenterna en mall med frågor i förväg. Orsaken till att vi skickade frågorna i förväg 
var att ge respondenterna möjlighet att förbereda sig och få en uppfattning om vad intervjun 
kommer att handla om. I samband med detta informerade vi respondenterna att mallen bara 
kommer att användas som stöd under intervjuns gång.        

2.8. Motiv för val av företag och respondenter 
I en kunskapsutveckling är det viktigt för tillförlitligheten och validiteten att välja rätt res-
pondenter (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi bör beakta att vi väljer representativa personer för 
ändamålet och att vi vänder oss till rätt målgrupp av respondenter för kunskapsutvecklingen. 
Är de kunniga eller experter inom det vi avser att studera och undersöka? För att vi skulle få 
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åtkomst till kunniga respondenter inom området, valde vi först lämpliga företag som använder 
designmönster. 
 
Vårt främsta kriterium vid vårt val av företag var att företagen skriver egna designmönster. I 
och med att våra frågeställningar bottnar i en tidigare skriven rapport (Etzell & Pulgarin, 
2003), ville vi gärna att berörda företag i den undersökningen skulle vara med i vår under-
sökning. De företag som figurerade i den rapporten var Zenterio och IFS. 
 
IFS satsar mycket på att skriva egna designmönster, då de tycker att det inte finns så många 
designmönster som rör den typ av verksamhet som IFS håller på med. På Zenterio skrivs inte 
några egna designmönster i någon större utsträckning. Det är endast ett par personer inom det 
företaget som har skrivit egna designmönster. (Etzell & Pulgarin, 2003) 
 
Med detta i åtanke valde vi att inte kontakta Zenterio. IFS var dock fortsatt intressant för oss 
och efter en muntlig kontakt med dem stod det klart att det fanns ett ömsesidigt intresse. Uti-
från denna utgångspunkt var vi intresserade av att kontakta ett jämnstort företag till IFS, som 
skriver egna designmönster. Vi lyckades knyta Intentia till vår undersökning. Liksom IFS har 
Intentia ungefär 3000 anställda (IFS 1 (2004), Intentia 1 (2004)).  
 
Repstad (1999) menar att huvudkriteriet för val av respondenter är att de aktuella personerna i 
företagen kan ge viktig och relevant information för projektets frågeställningar. Vi lät de kon-
taktade personerna inom respektive företag välja lämpliga respondenter för intervjun. Vi tyck-
te att det låg i företagens intresse att låta passande personer representera deras företag. Vad vi 
kan göra är att se till att våra intervjufrågor har god validitet och sedan uppmärksamma att vi 
får svar på dessa frågor och just inga andra svar. 

2.9. Genomförande av undersökningen 
Nedan beskrivs hur undersökningen har genomförts. 

2.9.1. Problemformulering 
Det första steget i denna undersökning var att avgränsa och formulera det problem som vi 
ville behandla i denna undersökning. Vi hittade undersökningens problemområde med fråge-
ställningar i en tidigare gjord undersökning genomförd av Lena Etzell och Ruben Pulgarin 
(Etzell & Pulgarin, 2003).  

2.9.2. Litteraturstudie 
Efter att vi fastställt vår frågeställning gick vi vidare med att försöka hitta relevanta och till-
förlitliga kunskapskällor. Vi sökte dels litteratur som täckte vårt problemområde, dels sökte vi 
information om designmönster på Internet, där vi fann artiklar skriva av välkända och erkänt 
kompetenta författare inom ämnet. Den insamlade informationen om designmönster stud-
erades, bearbetades och sammanställdes till en teoretisk referensram (se kapitel 3) som 
användes för att dels formulera intervjufrågor, dels som jämförelsegrund för vår analys av 
undersökningen.  

2.9.3. Intervjuer 
För att genomföra datainsamlingsdelen av undersökningen kontaktade vi två företag IFS och 
Intentia. Kontakten med företagen inleddes med en telefonkontakt och via rekommendationer 
från dessa initiala kontakter fick vi kontakt med de personer som vi sedan intervjuade. Efter 
den första kontakten med respondenterna då vi kom överens om att genomföra intervjuerna 
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skedde sedan kontakten med e-post. Under denna kontakt förklarades syftet med undersök-
ningen, vilka frågeställningar vi hade och den mall med frågor som användes under intervju-
erna bifogades också. Syftet med att skicka intervjufrågorna till respondenterna var att ge 
respondenterna chans att förbereda sig samt att förhoppningsvis tydliggöra undersökningens 
syfte. Då intervjutiden var begränsad ville vi utnyttja tiden så effektivt som möjligt och inte 
behöva ödsla tid på saker som var ovidkommande för vår undersökning.  
 
Intervjun med IFS genomfördes den 3 maj 2004 i IFS lokaler i Mjärdevi Science Park. Vid 
det intervjutillfället medverkade två representanter. Intentias representant intervjuades den 10 
maj och intervjun genomfördes i Intentias lokaler i Mjärdevi Science Park. Intervjuerna 
varade i cirka en timme vardera och dokumenterades med hjälp av bandspelare med 
respondenternas tillåtelse.  
 
Efter att intervjuerna genomförts gjorde vi en transkription av intervjuerna och bearbetade 
materialet. Intervjuerna sammanställdes utifrån våra frågeställningar 

2.9.4. Analyser och slutsatser 
Efter att ha genomfört intervjuerna och sammanställt dessa analyserade vi dessa mot teorin i 
vår teoretiska referensram. 

2.10. Metodkritik 
Under genomförandet av en undersökning måste forskaren veta att det undersökta är det som 
avses undersökas, det vill säga forskaren måste veta att vi har god validitet. Dessutom måste 
forskaren veta att han/hon gör det på ett tillförlitligt sätt, det vill säga forskaren måste veta att 
undersökningen har god reliabilitet. (Patel & Davidson, 2003) 

2.10.1. Validitet 
Validitet kan i kvalitativa undersökningar betyda att ambitionen med undersökningen är att 
upptäcka företeelser, att förstå en kultur eller att beskriva uppfattningar. Validiteten gäller 
hela forskningsprocessen och är till skillnad från kvantitativa undersökningar inte enbart rel-
aterad till datainsamlingen. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Vi har i arbetet med undersökningen försökt att arbeta fördoms- och förutsättningslöst. 
Genom att försöka förstå och tolka våra insamlade data, det vill säga försöka sätta innehållet i 
relation till den rådande samhällssituationen, och beakta så många faktorer som möjligt, har vi 
ambitionen att ta fram ny kunskap som kan besvara våra frågeställningar. 
 
Respondenterna valdes av IFS respektive Intentia. Orsakerna till att vi inte själva valde 
respondenter är: 

1. Vi har inte tillräcklig kännedom om de personer som är anställda på respektive 
företag för att veta vilka personer som har rätt kompetens. Dock var valet av 
respondenter inte helt slumpmässigt då vi diskuterande med den person vi först kom i 
kontakt med vilka egenskaper och kunskaper respondenten bör ha. Denna person som 
den initiala kontakten togs med var inte den person som senare intervjuades.  

2. Vi utgick från att företagen inte har något att dölja då avsikten inte var att kritisera 
företagen utan enbart dokumentera hur två företag hittar, dokumenterar, katalogiserar 
samt sprider kunskap om designmönster.  

3. I förarbetet till denna undersökning genomförde vi en enkätundersökning där vi 
undersökte ca 400 företag. Det var meningen att denna del skulle ingå i 
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undersökningen men svarsfrekvensen blev för låg. Dock märkte vi att av de svar vi 
fick in använde en minoritet designmönster. Samma intryck fick vi också när vi 
ringde runt till olika företagare i Linköping och undrade i fall företaget använde 
designmönster och om vi i så fall fick intervjua dem. Intentia och IFS var de första 
företag som använde designmönster efter att vi hade ringt ett tiotal samtal. Därför 
kände vi att sannolikheten att designmönster är en vanlig företeelse i industrin är låg 
och vi blev därför väldigt glada när både IFS och Intentia använde designmönster och 
lät oss intervjua dem.      

 
Vi är medvetna om att enbart två intervjuer, ett på vardera företag, kan ge en skev bild av 
verkligheten. Samtidigt har avsikten med denna undersökning inte varit att ge rekommen-
dationer om hur designmönster exempelvis uppfångas utan syftet med undersökningen har 
enbart varit att beskriva hur två företag med liknande storlek, affärsområde och historia, 
hittar, dokumenterar, katalogiserar samt sprider kunskap om designmönster.   

2.10.2. Reliabilitet 
Reliabilitet har en annan innebörd i förhållande till den kvantitativa forskningsprocessen. I fall 
forskaren intervjuar samma person flera gånger, och får olika svar vid de olika tillfällena, 
kommer det i en kvantitativ undersökning tolkas som ett tecken på en låg reliabilitet. I en kva-
litativ undersökning behöver det inte innebära att undersökningen har låg reliabilitet. Den 
intervjuade personen kanske har ändrat uppfattning, lärt sig nya saker eller så är det ett annat 
stämningsläge. Om svaret lyckas fånga det unika i situationen och detta visar sig som vari-
ation i svaret, är fångandet av det unika viktigare än variationen. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Genom att dokumentera intervjuerna på band, lyssna uppmärksamt och ställa relevanta följd-
frågor hoppas vi kunna uppnå hög reliabilitet, det vill säga vår förhoppning och ambition är 
att försöka fånga det unika i situationen. 

2.11. Källkritik 
Om man ska kunna göra en bedömning i fall fakta eller upplevelser är sannolika, måste for-
skaren förhålla sig kritiskt till dokumenten. Till exempel måste man ta reda på när och var ett 
dokument har tillkommit, vilket syfte hade upphovsmannen, vem är eller var han/hon och 
vilken relation hade han/hon till händelsen? Var personen kunnig inom sitt kunskapsområde 
eller var han en lekman? (Patel & Davidson, 2003) 
 
Vi har under arbetets gång kontinuerligt kritiskt granskat våra källor, oavsett i fall de har varit 
tryckta källor eller om de har inhämtas från Internet. Grundkriterierna har varit att källan är 
relevant, det vill säga att informationen är användbar inom vårt forskningsområde samt att 
personen som skrivit materialet är en allmänt känd auktoritet inom området eller kommer från 
den akademiska världen. Vår förhoppning är därigenom att de källor vi har använt oss av 
speglar en bild av verkligheten som i någon mån är sann. 

2.12. Sammanfattning 
Vetenskapsteori handlar lite tillspetsat om huruvida vi över huvud taget kan veta något, eller 
om alla så kallade sanningar är relativa. Det är brukligt att tala om två vetenskapliga huvud-
inriktningar, positivismen och hermeneutiken. Begreppet positiv i positivismen stod då fram-
för allt för något precist, säkert och verkligt. Hermeneutiken har som huvudsyfte att tolka och 
förstå. 
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Att skriva en vetenskaplig rapport handlar om att vi som författare har ett bra förhållningssätt 
till undersökningen så att vår samt läsarens kunskapsutveckling håller en så hög kvalitet som 
möjligt. De egenskaper vi eftersträvar är att vi ska ha en öppenhet, tydlighet, ärlighet, nog-
grannhet, ansvarsfullhet och rationalitet.  
 
Förförståelsen påverkas i hög grad av våra värderingar och bygger därmed ofta på önsketänk-
ande. Våra föreställningar är att designmönster inte är så vanligt ute i industrin. Vi tror att det 
är ganska bra att använda komponenter fler än en gång. Många har säkert blivit besvikna då 
de har haft en felaktig föreställning om vad designmönster är.  
 
I denna undersökning arbetar vi abduktivt då det enligt vår kunskapsinventering inte finns 
någon tidigare gjord forskning inom vårt aktuella studieområde, men att problemdomänen 
inte är okänd i litteraturen (se kapitel 3). 
 
Med denna kunskapsutveckling försöker vi beskriva och förstå hur företag kan hitta egna 
designmönster, dokumentera, katalogisera dessa samt överföra kunskap om designmönster till 
andra medarbetare inom företaget. För att göra detta använder vi en deskriptiv strategi. 
 
Då vi i denna undersökning har anslutit oss till de tankegångar som finns inom hermeneutiken 
väljer vi att använda vi oss av en kvalitativ metodteori, vars drag ligger mer åt det hermen-
eutiska perspektivet. 
 
Vi har i denna undersökning använts oss av analytisk induktion för att utforma vår kvalitativa 
undersökning.  
 
Vi har i denna undersökning inte använt oss av strukturerade intervjuer. Däremot har vi an-
vänt semistrukturerade intervjuer då vi har gett respondenterna en mall med frågor i förväg. 
 
Vårt främsta kriterium vid vårt val av företag var att de skriver egna designmönster. 
 
Under genomförandet av en undersökning måste forskaren veta att det undersökta är det som 
avses undersökas, det vill säga forskaren måste veta att vi har god validitet. Dessutom måste 
forskaren veta att han/hon gör det på ett tillförlitligt sätt, det vill säga forskaren måste veta att 
undersökningen har god reliabilitet. 
 
Vi har under arbetets gång kontinuerligt kritiskt granskat våra källor, oavsett i fall de har varit 
tryckta källor eller om de har inhämtas från Internet. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Här redogörs för designmönsters 
ursprung och historia. Här redogörs också för några olika definitioner av designmönster. 
Vidare följer vilka delar som kan ingå i en beskrivning av designmönster, och hur dessa kan 
kategoriseras. Därefter följer beskrivningar av hur nya designmönster kan hittas, hur lämp-
ligaste designmönster kan väljas samt exempel på goda vanor som en designer kan använda 
när nya mönster ska hittas. Vi ska också beskriva utvecklingsverktyg innehållandes design-
mönster.  Slutligen avslutas kapitlet med ett exempel på ett designmönster, hur kunskap om 
designmönster kan överföras till medarbetare inom ett företag samt en sammanfattning av 
teorin.  
 
Syftet med den teoretiska referensramen är att ge dig som läsare kunskap om denna under-
söknings studieområde. Dessutom används referensramen som ett teoretiskt underlag mot 
vilket det empiriska resultatet jämförs i undersökningens analys.       

3.1. Historik 
Designmönster har sitt ursprung i byggnads ingenjörskonst och arkitektur. Under 1970-talet 
ansågs arkitektur vara något som krävde stor erfarenhet för att bli bra. Men arkitekten 
Christopher Alexander skrev två böcker (Alexander (1977), Alexander (1979)) som 
överraskade arkitektvärlden. Tanken med Alexanders arbete var att försöka göra arkitektur 
tillgänglig och användbar för människor som inte var väldigt välutbildade och som saknade 
den stora erfarenhet som arkitektvärlden ansåg att en arkitekt behövde besitta. Kortfattat kan 
man säga att Alexander hittade likheter mellan bra arkitektur, identifierade de gemensamma 
principerna och beskrev dem som lösningar till vanliga designproblem. Dessa lösningar 
kallade han sedan för mönster (patterns) inom arkitekturen. (Berry m.fl., 2002)   
 
1987 skrev Ward Cunningham och Kent Beck en teknisk rapport med titeln Using Pattern 
Languages for Object-Oriented Programs som de skickade till OOPSLA-87. OOPSLA står 
för Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications och är en årlig inter-
nationell konferens som i år kommer att hållas i Vancouver i USA (OOPSLA, 2004). I rap-
porten använde Cunningham och Beck Alexanders idéer för att utveckla fem mönster som 
handlar om hur man designar användargränssnitt. (Grand, 1999)   
 
Genombrottet för designmönster kom 1994 när Eric Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson 
och John Vlissides publicerade en bok om designmönster Design Patterns där författarna pre-
senterar 23 stycken vanliga, generella och användbara mönster samt kommentarer om hur och 
när man eventuellt kan tillämpa dessa (Cooper, 2000). Boken kallas allmänt för Gang of Four 
eller GoF och kommer i fortsättningen att benämnas som GoF i rapporten. 
 
Sedan 1994 har mönster utvecklats och idag finns ett antal läroböcker och samlingar med 
mönster, till exempel Patterns in Java (Grand, 1999) och J2EE Design Patterns Applied 
(Berry m.fl., 2002).  
 
Tallung (2004) menar att designmönster har varit ett förvirrat begrepp och inte minst i mitten 
av 1990-talet. En del designers trodde till exempel att man skulle stapla mönster på varandra 
och att mönster skulle användas till varje pris. Vlissides (1998) styrker att det finns många 
missuppfattningar kring mönster. En missuppfattning är bland annat att det går att bygga hela 
arkitekturer genom att använda olika mönster. Mönstren kan knappast täcka alla aspekter i en 
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arkitektur och att det är utvecklarens arbete att fylla luckan (whitespace) mellan mönstren. 
”Patterns are just another weapon in the developer’s arsenal.” (Vlissides, (1998), s. 7). 

3.2. Definitioner 
Alexander (1977) definierar ett mönster som en beskrivning av ett återkommande problem 
och som sedan beskriver kärnan i lösningen på problemet på ett sådant sätt att man kan 
använda lösningen många gånger utan att behöva göra samma sak två gånger.  
 
Gamma m.fl. (1994) definierar ett mönster som något med fyra grundläggande element: 

1. Ett namn. Ett mönster måste innehålla ett namn så att man kan beskriva designprob-
lemet, dess lösning och konsekvenser med ett eller två ord. Genom att sätta namn på 
mönster når designers en högre abstraktionsnivå och kan prata om dem med sina 
kollegor, i sin dokumentation och även med sig själv.  

2. En beskrivning av problemet. Ett mönster måste innehålla en beskrivning av pro-
blemet så att designern vet vilket mönster han eller hon ska använda i en given 
situation.  

3. Lösningen på problemet. Ett mönster måste också innehålla en lösning på problemet 
uttryckt genom design, relationer mellan designobjekt, ansvarsförhållanden och 
samarbete. Lösningen ska inte beskriva en specifik konkret design utan ska snarare ses 
som en mall vilken kan tillämpas i många olika situationer.  

4. Konsekvenserna av mönstret. Ett mönster måste innehålla en beskrivning av resultaten 
samt för- och nackdelar med mönstret. Genom att beskriva mönstrets konsekvenser får 
designern hjälp att förstå och utvärdera mönstret.  

 
I GoF beskrivs mönstren i boken som beskrivningar av objekt som kommunicerar med var-
andra och klasser som av anpassade för att lösa ett generellt designproblem i ett specifikt sam-
manhang. (Gamma m.fl., 1994)  
 
Cooper (2000) listar ett flertal definitioner av designmönster, till exempel: 

• ”Designmönster är återkommande lösningar på problem som man ser om och om 
igen.” 

• Ett mönster är inriktat på ett återkommande designproblem som uppkommer i 
specifika designsituationer och presenterar en lösning på det”  

3.3. Beskrivning av designmönster 
Att beskriva ett mönster är lika svårt som att definiera ett sådant (Berry m.fl., 2002). Att 
enbart beskriva ett mönster med grafiska metoder är inte tillräckligt eftersom de bara be-
skriver slutprodukten av designprocessen som relationer mellan klasser och objekt (Gamma 
m.fl., 1994). För att verkligen kunna återanvända designen måste designern också 
dokumentera beslut, alternativ och kompromisser som gav den slutgiltiga designen (Gamma 
m.fl., 1994). För att kunna tillämpa mönstret på ett korrekt sätt är det också viktigt med ett 
konkret exempel (Berry m.fl., 2002).  
 
Man kan beskriva mönster på ett formellt eller icke-formellt sätt, där det vanligaste sättet idag 
är att använda ett icke-formellt sätt att beskriva mönster. Problemet med detta sätt är att be-
skrivningssättet kan variera mellan olika författare, och troligtvis beror skillnaderna i beskriv-
ningarna av mönster på att problemen som de olika mönstren försöker beskriva inte är likar-
tade. Dock använder de flesta de icke-formella mönsterbeskrivningarna som finns i GoF 
(Berry m.fl., 2002). 
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Vlissides (1998) menar att det viktigaste med ett designmönster är att det fångar expertis. Det 
finns inte ett format för beskrivning av designmönster som passar alla beskrivningar, dock 
passar konceptet att ett designmönster ska fånga och överföra expertis in på alla beskriv-
ningar.  
 
Gamma m.fl. (1994) använder följande mall för att beskriva designmönster: 

• Namn på mönstret och klassificeringen. 
Varje mönster bör ha ett namn som kortfattat och koncist förmedlar innebörden av 
mönstret. 

• Avsikt 
Under denna rubrik bör en kort beskrivning stå som svarar på frågorna vad design-
mönstret gör, vad dess logiska grund och syfte är samt vilken specifik designfråga som 
den behandlar.  

• Också känt som 
Andra välkända namn för det specifika mönstret, det vill säga om de finns.  

• Motivation 
Här bör ett scenario stå som illustrerar designproblemet och förklarar hur klass- och 
objektstrukturen i mönstret löser designproblemet. Genom denna text får utvecklaren 
en förståelse för den mer abstrakta beskrivningen av mönstret som finns i de följande 
rubrikerna.  

• Tillämplighet 
I vilka situationer bör designmönstret användas och hur känns dessa situationer igen. 

• Struktur 
Här bör en grafisk representation av de klasser som ingår i mönstret finnas med. Det är 
en bra idé att använda UML för att beskriva mönstret grafiskt (Berry m.fl., 2002). 

• Deltagare (participants) 
Visar vilka klasser och objekt som ingår i mönstret och vilket ansvar de har.  

• Samarbete 
Visar hur de deltagande objekten samarbetar för att verkställa sina ansvarstaganden.  

• Konsekvenser 
Här bör en beskrivning stå som förklarar på vilket sätt mönstret stödjer syftet med 
mönstret, vilka kompromisser ger mönstret samt vad är mönstrets resultat. 

• Realisering 
Här bör en beskrivning stå som beskriver vilka fallgropar som kan finnas, olika tips 
eller vilka tekniker utvecklaren bör beakta när implementering av mönstret ska ske. 
Det kanske finns språkspecifika saker att tänka på.  

• Exempelkod 
Här bör det finnas fragment av källkod som illustrerar hur en eventuell implemen-
tering av mönstret kan se ut i något utvalt programmeringsspråk. 

• Välkänd användning 
Här bör exempel från verkligheten där mönstret använts finnas med.  

• Relaterade mönster 
Här bör information stå om vilka designmönster som är släkt med det aktuella mön-
stret, vilka skillnaderna är mellan de besläktade mönstren och det aktuella samt med 
vilket annat mönster det aktuella mönstret bör användas med.    
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3.4. Kategorisering av mönster 
Berry m.fl. (2002) definierar ett antal kategorier som man kan indela olika mönster i utifrån 
vilken typ av problem som mönstret avser att lösa. De olika typerna av mönster är: 

• Designmönster, vilka försöker lösa designproblem inom konstruktion av mjukvara. 
Dessa är troligtvis viktigast och är ofta objektorienterade. Designmönster inbegriper 
arkitektur (systemdesign), design (interaktion mellan objekt) och programmerings-
idiom (språkspecifika tekniker).  

• Analysmönster, vilka beskriver återanvändbara analysmodeller och som kan vara 
användbara när man analyserar vissa domäner. Exempel på domäner som analys-
mönster täcker är handel, mätsystem, kalkylering och organisatoriska relationer.  

• Processmönster vilka beskriver processen för att designa mjukvara, det vill säga 
mönster som beskriver använda och framgångsrika tillvägagångssätt för aktiviteter-
na som sker när mjukvara utvecklas.  

• Organisatoriska mönster, vilka beskriver strukturer och tillvägagångssätt inom orga-
nisationer och projekt.  

• Mönster för implementering, vilka beskriver begrepp som berör hur man implemen-
terar mjukvara.  

• Mönster för andra specifika domäner.  
 
Mönster kan också indelas i kategorier utifrån vilken aspekt av ett problem det specifika 
mönstret behandlar vilka kan vara skapande mönster, strukturella mönster och beteende-
mönster (Berry m.fl., 2002). Skapande mönster behandlar processen med att skapa objekt. 
Strukturella mönster behandlar sammansättningen av klasser eller objekt. Beteendemönster 
karaktäriserar hur klasser och objekt interagerar och fördelar ansvar (Gamma m.fl., 1994).   
 
Ett ytterligare sätt att klassificera olika mönster är utifrån omfattningen, det vill säga om mön-
stret huvudsakligen berör en klass eller ett objekt. Klassmönster behandlar relationen eller för-
hållandet mellan olika klasser och deras subklasser. Detta förhållande fastställs ofta genom 
arv och är statiskt, det vill säga att förhållandet fastställs vid kompilering. Objektmönster be-
handlar relationer mellan objekt och denna relation kan förändras dynamiskt under exekvering 
av programmet. (Gamma m.fl., 1994)   

3.5. Hur väljer man rätt designmönster 
Antalet mönster ökade snabbt under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Därför är 
det inte helt lätt att hitta det mest lämpade mönstret, speciellt om utvecklaren inte är bekant 
med designmönster. Det är också väldigt viktigt att välja rätt mönster, eftersom ett felaktigt 
val av mönster medför att utvecklaren inte kan dra nytta av de fördelar som ett specifikt 
mönster kan ge. (Berry m.fl., 2002)  
 
Det finns ett antal samlingar eller kataloger av designmönster som en utvecklare kan använda. 
Exempelvis kan utvecklaren välja något mönster från boken J2EE Design Patterns Applied av 
Berry m.fl. (2002) eller surfa in på Suns hemsida om mönster (Sun Microsystems, 2004). 
 
Berry m.fl. (2002) ger ett tillvägagångssätt som man kan använda när man ska välja rätt 
mönster.  

• Mönsterkataloger brukar gruppera mönster efter deras syfte eller avsikt. Genom att 
välja en lämplig grupp har man ett antal tänkbara kandidater till mönster.  

• För varje mönster bör utvecklaren identifiera vilket designproblem mönstret löser. 
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• Genom att studera vilket problem och lösning mönstret beskriver hittar man lämpliga 
kandidater.  

• Genom att strukturera relationerna mellan mönstren kan man hitta lämpliga mönster.  
• Ett sätt är att fundera på vilka parametrar som ska vara variabler i designen. Därefter 

bör utvecklaren fundera på vad han/hon vill ändra utan att behöva ändra designen. När 
utvecklaren vet detta kan han/hon välja det mest lämpliga mönstret utifrån detta val.  

• Ett annat sätt är att försöka identifiera orsaker till att man blir tvungen att design om. 
Därefter bör man välja det mest lämpliga mönster som hjälper oss att undvika dessa 
orsaker.  

 
Nedanstående bild illustrerar hur ovanstående tillvägagångssätt hänger ihop.  
 

 
Figur 3-1 Ett tillvägagångssätt som kan vara användbart om man ska välja bland olika mönster (Berry 
m.fl., 2002) 

3.6. Hur identifierar man ett mönster 
Mönster identifieras genom erfarenhet. Erfarna utvecklare vet att liknande problem åter-
kommer i olika projekt samt att lösningen på dessa problem också liknar varandra. Detta 
innebär att lösningen delar gemensamma begrepp. Genom att beakta detta har utvecklaren ett 
bra utgångsläge när han/hon ska identifiera mönster. (Berry m.fl., 2002) 
 
Utvecklaren går därefter igenom tidigare projekt och identifierar de problem som han/hon har 
stött på. Genom att dokumentera problemen och även lösningarna på dessa kan man därefter 
gruppera liknande problem och lösningar för att försöka förstå dess likheter. Troligtvis rep-
resenterar likartade lösningar ett unikt mönster. (Berry m.fl., 2002) Detta är den enskilt 
viktigaste aktiviteten när man ska skriva mönster (Vlissides, 1996). En blivande författare till 
designmönster bör avsätta tid då och då för att reflektera över vilka system han/hon har byggt, 
vilka problem han/hon har haft och hur dessa har blivit lösta (Vlissides, 1996). I dagsläget är 
det troligtvis omöjligt att anta att folk ska kunna sätta av tid för att reflektera, då korta utveck-
lingstider och krav på hög produktivitet är en realitet, men vad som kan göras är att anteckna 
problem, svårigheter och nya lösningar på problem medan man arbetar (Vlissides, 1996). 

Välj rätt grupp av mönster 

Identifiera vilket problem mönstret löser 

Studera vilket problem och lösning mönstret beskriver 

Strukturera relationerna mellan mönstren 

Bestäm vilka parametrar som ska vara variabler i designen Identifiera orsaker till omdesign 
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Även dåliga lösningar bör antecknas tillsammans med noteringar om varför lösningen inte 
fungerade (Vlissides, 1996). 
 
För att få fram ett mönster identifierar man inte mönster direkt utan identifierar kandidater 
som kan bli mönster. Dessa kandidater bör vara fristående lösningar med så få kopplingar till 
den verkliga världen som möjligt, eftersom designmönster handlar om återanvändning. När så 
kandidaterna är kartlagda bör dessa testas och valideras i så hög grad som möjligt, då ett fel-
aktigt mönster kan åstadkomma stor skada. Eftersom mönster handlar om återanvändning och 
samma mönster kanske kommer att återfinnas i många applikationer, kan ett felaktigt mönster 
skada många applikationer och därmed ge mönster ett dåligt rykte. (Berry m.fl., 2002)   
 
Det är också viktigt att bestämma vilken struktur mönstret ska ha, det vill säga hur det ska 
beskrivas. Ju mer information som finns i ett designmönster, desto viktigare är det med 
strukturen. Slutligen är det viktigt att intervjua både utvecklare och programmerare för att 
klargöra vilka omgivningsfaktorer som påverkade designen av mönstret, samt hur olika 
subsystem förhåller sig till varandra. (Vlissides,1996) 

3.7. Hur kan man göra när man ska dokumentera designmönster? 
Vlissides (1996) nämner sju vanor (habits) en utvecklare bör använda för att skriva effektiva 
mönster. Först bör utvecklaren försöka undvara tid att reflektera över tidigare arbeten han 
eller hon har gjort. Vilka system har utvecklaren byggt, vilka lösningar och problem som 
uppkommit. Om det inte finns tid till detta, bör utvecklaren åtminstone anteckna under tiden 
han eller hon arbetar. I stort sett alla människor har tid att lägga fem procent av sin tid till att 
anteckna erfarenheter. Det krävs bara disciplin.  
 
Därefter bör man försöka strukturera en lösning av mönstret. Det finns många sätt att struk-
turera mönster, inget mer rätt än något annat, men utvecklaren bör få en struktur på mönstret.  
 
En annan vana är att försöka vara konkret i sin beskrivning av mönstret. Genom att använda 
många exempel förstår läsaren av designmönstret problemet och lösningen. Vidare bör ut-
vecklaren vänja sig vid att göra beskrivningen av mönstret distinkt och kortfattat. Utvecklaren 
bör hela tiden fråga sig hur ett visst mönster skiljer sig från andra mönster. Om två mönster 
löser samma eller liknande problem kan dessa sammanfogas.  
 
Ytterligare en vana som utvecklaren av ett mönster bör använda är att presentera sina mönster 
effektivt. Två saker påverkar presentationen av ett mönster, dels kvalitén på layouten och dels 
skrivsättet. Utvecklaren bör använda så bra verktyg som möjligt, till exempel ordbehandlare 
och ritprogram. Vidare bör utvecklaren använda ett klart och opretentiöst språk. Ett språk som 
skulle kunna vara det samma som utvecklaren använder när han/hon pratar med en vän.  
 
Den näst sista vanan är att hela tiden omarbeta och skriva om mönstren. Designmönstret blir 
inte rätt första gången utvecklaren skapar mönstret. Troligtvis blir det aldrig helt rätt. Ska-
pandet av designmönster liknar all annan utveckling och sker därför iterativt. Utvecklaren bör 
inte heller eftersträva att mönstret ska vara perfekt innan arbetet med nästa mönster påbörjas.  
 
Den sista vanan är att samla in och införliva all feedback och återkoppling som har med 
designmönstret att göra. Det är först när mönstret testats och använts av någon annan än 
författaren av designmönstret som mönstret kan anses ha något förtroende. Vlissides (1996) 
avslutar med att påpeka att den verkliga utmatningen med designmönster är att försöka få 
andra att förstå mönstret även fast de inte har stött på problemet tidigare. 
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3.8. Kommersiella utvecklingsverktyg och designmönster 
Dagens utvecklingsverktyg har blivit mycket förfinade. En del kommersiella verktyg inne-
håller designmönster. Två exempel på sådana verktyg är Rational Rose från IBM och Toget-
her från Borland. De vanligaste designmönstren, exempelvis ett urval från GoF (Gamma m.fl. 
1994), finns i verktygen färdiga att använda. Du kan dessutom definiera egna designmönster 
som du kan återanvända. Förutom definieringen av egna designmönster går det också att få 
befintlig källkod granskad och analyserad utifrån designmönstren i verktyget. Det går också 
att utforma egna analystest. Borland (2004) menar att detta understödjer arbetet med att för-
bättra företags standarder och konventioner. I Togethers miljö kan utvecklaren välja specifika 
regler som sedan ska stämma överens med den källkod som testas. De specifika reglerna kan 
gälla allt från övergripande design till namngivningskonventioner i källkoden. Resultatet visar 
om reglerna bryts och i sådana fall var i källkoden och vad som behöver designas om. Resul-
tatet visar även vad som är bra och vad som kan göras ännu bättre. 

3.9. Exempel 
I GoF (Gamma m.fl., 1994) finns 23 stycken designmönster beskrivna. Ett av dessa kallas för 
Abstract Factory. Syftet är skapa ett gränssnitt som möjliggör skapandet av familjer av objekt 
som är besläktade eller beroende av varandra utan att därigenom specificera de konkreta 
klasserna. Till exempel kan detta vara användbart om man vill skapa grafiska objekt såsom 
knappar och textrutor som inte är beroende av operativsystem utan går att flytta mellan olika 
plattformar.  
 
Mönstret består av fem komponenter: 

• AbstractFactory, som deklarerar ett gränssnitt för metoder som skapar abstrakta objekt 
av olika produkter. 

• ConcreteFactory, som implementerar metoderna som skapar konkreta objekt av olika 
produkter. 

• AbstractProduct, som deklarerar ett gränssnitt för en viss typ av objekt av någon 
produkt.   

• ConcreteProduct, som dels är ett objekt av en produkt som ska skapas av motsvarande 
AbstractFactory, dels implementerar gränssnittet AbstractProduct. 

• Client, som enbart använder gränssnitten AbstractFactory och AbstractProduct.  
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Figur 3-2 Abstract Factory från GoF (Gamma m.fl., 1994), tolkat från OMT till UML av författarna 

 
En fördel med detta mönster är att det isolerar konkreta klasser. Klienter manipulerar instan-
ser av klasser genom gränssnitt. En nackdel är att det är svårt att lägga till nya typer av pro-
dukter. Denna konsekvens uppstår eftersom AbstractFactory fastställer vilka produkter som 
kan skapas. Om man ska lägga till nya produkter innebär det förändringar i AbstractFactory 
och alla dess subklasser. Vill du läsa om Abstract Factory i sin helhet, finns mönstret återgivet 
ordagrant från GoF (Gamma m.fl., 1994) i bilaga 1.   

3.10. Hur kan kunskap om designmönster spridas till medarbetare? 
Det finns flera sätt att sprida kunskap om designmönster. Ett vanligt sätt att sprida och 
introducera kunskap är att använda kurser. Både introduktionskurser ifall antalet utvecklare 
som behärskar designmönster är lågt samt internkurser i de fall där kunskapsnivån är högre. 
(Åsman & Engene 1999)  
 
Ett annat sätt är att starta studiegrupper inom företaget som kanske träffas en gång i veckan 
för att diskutera mönster. Genom dessa medlemmar kan kunskap spridas till andra medarbet-
are (Lea, 2000). Antalet medlemmar bör vara så få som möjligt, då antalet människor som 
inte säger något i en sådan grupp ökar kraftigt med antalet medlemmar i gruppen (Åsman & 
Engene 1999). 
 
Företagen kan också öka kunskapen om designmönster genom att dokumentera designen på 
ett sätt som liknar designmönster. Därigenom kan dokumentationen så småningom utvecklas 
och förvandlas till designmönster. (Lea, 2000) 
 
Företagen kan också skriva en handbok med designmönster och publicera detta på ett intranät. 
Genom detta kan företaget eller avdelningen introducera en gemensam terminologi och skapa 
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ett forum där användare kan kommentera mönster, söka efter detsamma och även kommentera 
när och på vilket sätt olika mönster kan användas. Dessutom kan detta forum användas för att 
till exempel sprida information om vad olika studiegrupper har kommit fram till, beskriva 
relevanta böcker samt sprida fakta om olika mönster (Åsman & Engene 1999).   
 
Företagen kan även anordna skrivarseminarier (writer's workshop) där de medverkande kan 
gå igenom existerande mönster (Lea, 2000).    

3.11. Sammanfattning 
Designmönster inom mjukvaruområdet har sitt ursprung i arkitekten Christopher Alexanders 
utgivna böcker om designmönster inom arkitekturen. Utvecklare av programvara insåg att 
Alexanders principer också kunde tillämpas inom systemutveckling. Ett viktigt genombrott 
skedde 1994 när GoF (Gamma m.fl., 1994)  publicerades. Därefter har antalet mönster ökat 
och numera finns det mönster för en mängd olika situationer.  
 
Att välja rätt mönster är inte lätt, då ämnet i sig är svårt, men också eftersom antalet mönster 
är många. Genom att dela in olika mönster i grupper utifrån användningsområde och typ av 
problem som mönstret löser kan utvecklaren hitta rätt mönster.  
 
Nya designmönster uppkommer genom erfarenhet. Därför är det viktigt att utvecklaren ibland 
reflekterar över tidigare system, lösningar och problem. Om det inte hinns med, bör utveck-
laren anteckna problem, lösningar och annan erfarenhet medan han eller hon arbetar. 
 
Dagens utvecklingsverktyg har blivit mycket förfinade. En del kommersiella verktyg inne-
håller designmönster. 
 
Ett sätt att sprida information om designmönster till företagets medarbetare är att dokumen-
tera och publicera kunskap om mönster på ett intranät.  
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4. IFS 
I detta kapitel redovisas vad som framkom i vår intervju hos IFS. Kapitlet inleds med en kort 
presentation av IFS och hur de använder designmönster. Därefter presenterar vi hur IFS gör 
för att hitta, dokumentera, katalogisera och sprida kunskap om designmönster. 

4.1. Företagspresentation 
IFS utvecklar och levererar komponentbaserade affärssystem för medelstora till stora företag 
och organisationer. IFS Applications är baserat på webb- och portalteknologi med mer än 60 
komponenter för tillverkning, hantering av företagets värdekedja, kundrelationer, service- och 
tjänsteproduktion, ekonomi, produktutveckling, underhåll samt personaladministration. IFS 
erbjuder kunderna ett enklare och öppnare alternativ som kan implementeras steg för steg. 
(IFS 2, 2004)  
 
IFS är en av de stora affärssystemsleverantörerna i världen och har 3000 anställda med 
försäljning i 45 länder och mer än 350 000 användare världen över. (IFS 2, 2004) 
 
Vi har intervjuat två representanter från IFS. Den ene är Fredrik Eklund, Principal Research 
Engineer och den andre är Håkan Etzell, Research Engineer.  

4.2. Användningen 
IFS har använt designmönster sedan hösten 2002 (Etzell & Pulgarin, 2003) och är nu i april 
2004, inne i ett projekt att ta fram nästa generations ramverk. Med ramverk avses en miljö 
som IFS Applications ska exekvera och fungera i. I en sådan miljö har de bland annat 
utvecklings- och designprocesser vilka ingår i IFS utvecklingscykel. En viktig del i detta 
projekt är att försöka fånga designmönster, det vill säga något som är bra och som kan åter-
användas och som de kan ha nytta av. Dessa designmönster vill de bygga in i sitt verktygs-
stöd. IFS är egenutvecklare av sina verktyg. Verktygsstödet genererar lösningsskelett utifrån 
bestämda designmönster som underlättar arbetet för utvecklaren. IFS designmönster består 
konkret utav källkod. IFS existerande ramverk stödjer en del mönster men på en betydligt mer 
begränsad nivå än vad det nya ramverket kommer att göra.  

4.3. Hur designmönster hittas 
IFS menar att arbetet med att hitta designmönster i deras kod är väldigt svårt. De har ett antal 
miljoner rader kod som de anser vara väldigt svårt att göra någon fullständig analys utav utan, 
”det handlar snarare om att erfarna utvecklare uttrycker ett behov av att det här är något 
som är bra. Här är något som vi kan göra något av och sedan försöker vi bygga verktygsstöd 
runt det, där det är möjligt”. 
 
IFS har ett forum för senior designers, vilket innebär att det är erfarna utvecklare som träffas 
regelbundet. Det är en grupp utvecklare som har varit med väldigt länge. De diskuterar app-
likationsövergripande design och därmed designmönster. De kan IFS Applications väldigt väl 
och är därför nyckelpersoner i arbetet att finna mönster, för de ser mönster i det som har gjorts 
tidigare och ”därmed sitter det oerhört mycket kunskap i deras huvuden som vi så att säga tar 
ner och bygger in i verktygen”. IFS affärssystem har en regelbundenhet, det vill säga att det 
finns många likheter. Det är dessa likheter som har upptäckts. 
 
Det finns även duktiga utvecklare utanför gruppen, senior designers, som genom erfarenhet av 
olika projekt och sitt kunnande om IFS Applications, skapar nya designer av olika slag och 
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nya sätt att arbeta på. Detta förmedlar de då till senior designers som bearbetar förslagen och 
ger dem återkoppling.   
 
IFS har historiskt sett inte varit så mönsterorienterat. Om man går tillbaka ett par generationer 
i deras applikation var det kod som gällde, subrutiner och så vidare. Allt utvecklingsarbete 
skedde på en mycket lägre abstraktionsnivå.  

4.4. Hur designmönster dokumenteras 
IFS skriver och beskriver inte designmönster med en uppspaltning med rubriker såsom det 
exempelvis görs i GoF (Gamma m.fl., 1994) (se kapitel 3.3). De har ingen uppslagsbok med 
designmönster som gör att de kan presentera designmönster på det sättet. De har heller ingen 
manual för användningen av designmönster. Istället har de byggt verksamhetsstöd för mön-
stren och IFS menar att ”det ska vara lätt att göra rätt”. De menar också att det inte finns 
något enkelt eller smidigt sätt att söka i en manual. Användningen av en manual med design-
mönster ställer höga krav på utvecklaren att veta vilket designmönster som är det rätta design-
mönstret. Vidare menar IFS att ”det enda sättet du kan lära och använda patterns på är att 
faktiskt att lära dig och använda dem och förstå dem. Du kan inte läsa och förstå dem. Du 
kan inte liksom söka i dem. Det finns liksom inget naturligt sätt att; ja, jag har ett problem 
här. Det ser ut så här ungefär och sedan att ta den här problembeskrivningen och försöka 
hitta vilken pattern du kan tillämpa. Utan det är tvärtom att du måste kunna dina patterns för 
att kunna tillämpa dem på dina problem”. 
 
IFS använder inte en formell beskrivning av sina designmönster. Detta beror på att de inte 
använder designmönster som en lösningsstrategi eller en lösningsabstraktion utan dessa ses i 
form av implementationer som genererar lösningsskelett. Designmönstret finns i källkods-
form, så det finns läsbart men inte så tydligt eller i ett format som gör att det förmedlas på ett 
bra sätt. Däremot kommer det att dokumenteras hur utvecklarna ska använda verktyget. Det 
kommer att finnas en processdokumentation och beskrivningar för vad de olika artefakterna i 
verktyget innebär. 
 
De tror att det enda som kommer att bli nedskrivet om just designmönster, när projektet med 
det nya ramverket är klart, är delar av ett utbildningsmaterial. I ett senare skede skulle deras 
designmönster även kunna bli beskrivna enligt Fowler (1996). Där är de mindre formellt be-
skrivna genom löpande text.  

4.5. Hur designmönster katalogiseras 
IFS har ingen katalogisering av designmönster i och med att de inte använder designmönster 
genom dokumentation. De ser sina designmönster i termer av implementationer. Men det kan 
vara så att de kommer att åstadkomma någon typ av kategorisering av designmönster som hör 
ihop på grund av deras funktionella tillhörighet. I vilket fall kommer det inte att bli en hier-
arkisk ordning av designmönster som i GoF (Gamma m.fl., 1994). 

4.6. Hur designmönster sprids till medarbetare 
Inom IFS finns det 5 till 10 utvecklare som verkligen behärskar designmönster. Utöver dessa 
finns det ungefär 20 utvecklare som förstår och vet vad designmönster är för något. Dessa 
personer har läst böcker och genomgått utbildningar för att lära sig designmönster.  
 
De utvecklare som är med i senior designers är några av dem som behärskar designmönster. 
De tillsammans med andra utvecklare formulerar mönster och sätt att arbeta på, för att sedan 
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se till att det finns verktygsstöd för detta. Så själva kunskapsöverföringen kan sägas ske i 
verktyget. Alla nyanställda går ett introduktionsprogram där de får lära sig behövliga begrepp 
och hur de använder verktyget. De har ett standardiserat program som alla genomgår och i 
och med att de lär sig verktyget lär de sig de koncept som finns däri. Däremot är det väldigt få 
som kallar dessa koncept för mönster. Detta ser dock inte IFS som någon nackdel utan ” man 
behöver inte veta om det är ett mönster eller om det är något annat”. Det viktiga är att de lär 
sig hur det fungerar och hur de använder det.  
 
IFS menar att kunskap fångas i deras verktyg. Denna kunskap går heller inte förlorad när till 
exempel en duktig utvecklare slutar utan dennes kunskapsbidrag till ramverket gör att ”[]… 
det är ju samtidigt någonting som man binder fast stenhårt i företagets know-how i någon 
mening”. De menar att det finns mycket kunskap inbyggd i verktyget. 
 
IFS menar att det bästa sättet att lära sig designmönster, är att tillämpa designmönster och att 
låta anställda utvecklas till erfarna utvecklare men ”Visst, det är klart att du kan fånga det i 
någon bok eller något och låta folk utvecklas och gå kurser och sådana här saker. Men det 
kostar också otroligt mycket både i tid och pengar att göra en sådan sak och så att det blir 
bra”! 
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5. Intentia 
I detta kapitel redovisas vad som framkom i vår intervju hos Intentia. Kapitlet inleds med en 
kort presentation av Intentia och hur de använder designmönster. Därefter presenterar vi hur 
Intentia gör för att hitta, dokumentera, katalogisera och sprida kunnandet om designmönster. 

5.1. Företagspresentation 
Intentia grundades 1983, och utvecklar och marknadsför ett affärssystem som heter Movex. 
Intentia är den största affärssystemsleverantören i Sverige och den näst största i Europa. 
Intentia har verksamhet i 40 länder. Den första Movexkunden körde den första utgåvan av 
Movex 1970 och Intentia köpte systemet 1983 och utvecklar det sedan dess. (Intentia 2, 2004) 
 
Vi har intervjuat Magnus Gustavsson från Intentia som arbetar som Chief Architect. 

5.2. Användningen 
Intentia har använt designmönster sedan slutet av 1990-talet och Intentia stödjer sina 
utvecklare genom att de har sina designmönster dokumenterade, vilka programmerarna läser 
och följer. Utvecklarna är vana att arbeta på det här sättet och programmerarna följer oftast 
beskrivningarna. Att de följer designmönstren kontrolleras genom en maskinell kodgransk-
ning. I de fall som källkoden skrivs utanför ramen för designmönstret rättas källkoden genom 
verktyg. Genom detta har Intentia ett standardiserat sätt att programmera vilket gör att alla 
Movex-funktioner ser lika ut.  
 
Detta sätt att arbeta på har inte upplevts som ett stort problem, men till sommaren kommer de 
att arbeta med att utveckla verktygsstöd för utvecklingen. Tanken är att bygga in vissa mön-
ster i utvecklingsmiljön som gör att utvecklarna får ett bättre stöd. Verktyget kommer att ge-
nerera kodskelett utifrån förbestämda val via en guide. Designmönstret styr att det blir rätt 
kodskelett vilket gör att utvecklarna blir mer produktiva samtidigt som applikationen likfor-
mas. Intentia kommer att använda designmönster mer och mer. 

5.3. Hur designmönster hittas 
Intentia som har utvecklat sitt affärssystem sedan i början av 1980-talet har under den här 
tiden haft många informella mönster. Dessa har blivit formulerade så att de kan använda dem 
explicit. Funktionerna i affärssystemet är väldigt lika varandra så många mönster bygger på 
andra mönster, det vill säga ursprungliga mönster.  
 
Intentia har ett team inom organisationen som bland annat tar fram standarder och ser över 
designmönstren. Personerna inom teamet är utvalda utvecklare ur organisationen. Personerna 
skiftar dock över tiden. Det är inga personer som håller på med teamarbetet på heltid utan de 
väljs ut för att de är duktiga på sitt område och för att ingå i teamet en tid. Det upprättas ett 
projekt och projektmedlemmarna får ett antal mantimmar på sig att bland annat fundera kring 
designmönster, testa designmönster och definiera designmönster. Det är främst inom den här 
gruppen och genom dess arbete som leder till att nya mönster hittas. I slutet av 1990-talet 
letade de mycket externa mönster, men i dagsläget söker de mönster internt. 
 
För att praktiskt hitta designmönster letar de i källkoden, som idag består av ungefär 40 000 
klasser, även om ”[]…vi inte explicit säger att vi gör det”. De ser över hur källkoden ser ut 
och funderar sedan på hur de skulle vilja ha den. För att sedan få den som de vill ha den an-
vänder de sig av verktyg. De letar även efter varianter av mönstren, det vill säga att skriven 
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källkod är skriven utanför ramen för det avsedda designmönstret. För att upptäcka varianter 
använder de verktyg och vid funnen variant översätter de varianten till det rätta mönstret 
maskinellt. 

5.4. Hur designmönster dokumenteras 
Intentia dokumenterar sina designmönster likt det sätt som förespråkas av GoF (Gamma m.fl., 
1994). Dock finns det inget standardiserat sätt hur designmönstret ska beskrivas. Vissa 
dokument är mer utförligt beskrivna än andra, beroende på vem som har dokumenterat mön-
stret. Ibland benämner de inte att det beskrivna är ett designmönster, utan det definieras då 
mer som en standard. I andra fall är det väl uppspaltat med de rubriker som används i GoF 
(Gamma m.fl., 1994). 
 
Intentia har flera manualer som finns tillgängliga on-line i deras intranät. Nu för tiden trycker 
Intentia nästan ingenting i pappersform men ”För några år sedan när jag började, då tryckte 
vi jättetjocka manualer varje år och band in dom, men nu är det bara online-dokumentation 
som finns.”   

5.5. Hur designmönster katalogiseras 
Dokumenten med mönsterbeskrivningar katalogiseras på ett intranät. Intentia har typifieringar 
av olika mönster. Service är en sådan typifiering. Vill utvecklaren ha ett designmönster inom 
Service provider finner han/hon den mest sannolikt under Service. Varje designmönster hör 
till en viss grupp av designmönster. De katalogiserar ett designmönster där liknande design-
mönster finns.  

5.6. Hur designmönster sprids till medarbetare 
1997 fick alla programmerare GoF (Gamma m.fl., 1994)  i anslutning till en utbildning om 
designmönster. För att lära sig designmönstren i boken blev var och en av dem tilldelade tre 
mönster som de skulle läsa extra noggrant. Dessa tre mönster fick de sedan beskriva för de 
andra deltagarna via en videokonferens under en lunchsession. Ett knep de tog till för att 
deltagarna skulle delta i konferensen var att bjuda på gratis lunch. Idag förutsätter Intentia att 
alla utvecklare inom Intentia kan designmönstren i den boken.  
 
Nyanställda genomgår kurser och de blir tilldelade en mentor som hjälper dem att förstå hur 
de ska arbeta och de beskriver de tillvägagångssätt som finns. Nyanställda brukar få börja 
med en liten del av designmönstret för att sedan öka storleksgraden successivt. Intentia tycker 
att det är viktigt med en textbeskrivning av mönstret så det blir enklare att förstå det.  
 
Intentia använder designmönster för att överföra kunskap mellan utvecklare. Intentia har 3 
tusen anställda, vilket gör att det finns en stor kunskapsspridning dem emellan. Framtagandet 
av designmönster är ett sätt för dem med högre kunskap att styra dem som har lägre kunskap 
inom området. Genom det lär sig mindre erfarna utvecklare hur de ska tänka. Intentia gör 
skillnad på utvecklare som har programmering som sitt  ”[]…modersmål och de som är funk-
tionella utvecklare som har ekonomi och den biten.” Designmönster används för att över-
brygga det gap som uppstår mellan dessa två grupper av utvecklare. De som är duktiga på det 
ena ska dela med sig av kunskapen till den andra gruppen. Det betyder mycket för Intentia att 
sätta namn på något så att utvecklare sinsemellan vet vad de pratar om. Intentia pratar dock 
oftast inte uttryckligen om designmönster, men begreppet börjar bli vedertaget. 
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Vidare är de utvecklare som är med i det team som bland annat tar fram standarder och ser 
över designmönstren, duktiga på att förmedla kunskap. Det är en anledning till att de just 
utnämns till att delta i den gruppen. Tanken är att deltagarna ska överföra uppkomna tankar 
och idéer till sina kolleger. 
 
Intentia menar att designmönster är något som används mer än vad det pratas om.  
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6. Analys och diskussion 
I detta kapitel presenteras undersökningens analys och diskussioner. Kapitlet är strukturerat 
utifrån undersökningens frågeställningar där det empiriska resultatet från intervjuerna 
analyseras utifrån den teoretiska referensramen.   

6.1. Hur kan designmönster hittas och dokumenteras?  
Syftet med frågan är att försöka besvara hur designmönster kan hittas och dokumenteras. 

6.1.1. Hur gör företagen för att hitta fungerande och för dem 
värdefulla designmönster som används av utvecklare inom 
organisationerna? 

Berry m.fl. (2002) säger att mönster identifieras genom erfarenhet, där erfarna utvecklare vet 
att liknande problem återkommer i olika projekt samt att lösningen på dessa problem ofta 
liknar varandra. Blivande författare av designmönster bör avsätta tid för att då och då ref-
lektera över vilka system som han eller hon har byggt, vilka problem som har dykt upp och 
hur dessa har blivit lösta (Vlissides, 1996).  
 
Både IFS och Intentia använder erfarna utvecklare för att hitta designmönster. Bägge före-
tagen låter mer erfarna utvecklare träffas regelbundet för att diskutera standarder och över-
gripande designfrågor och därmed designmönster. På denna punkt är företagens arbetssätt 
slående lika. När det faktiska framtagandet av designmönster sker arbetar företagen lite 
annorlunda. IFS hävdar att de omöjligen kan hitta nya mönster genom att manuellt granska 
och analysera källkoden till affärssystemet. För IFS del handlar det istället om att utvecklare 
ser ett behov för något som de anser vara bra och därefter försöker de bygga in stöd i verk-
tyget för det. Intentia däremot använder sig av sin källkod för att hitta nya mönster, även om 
de inte uttryckligen säger att de gör det. De hittar mönster genom att bestämma hur de vill att 
deras källkod ska se ut, och sedan manuellt bearbeta källkoden så att den ser ut som de vill. 
Bearbetningen sker maskinellt och hittar Intentia kod som inte följer deras standard, det vill 
säga hittar de en variant, försöker de ändra koden så att den följer den i förväg uppställda 
mallen eller mönstret om man så vill. Det finns kommersiella utvecklingsverktyg för dessa 
ändamål men Intentia använder egenutvecklade utvecklingsverktyg. 

6.1.2. Diskussion 
Bägge företagen arbetar enligt principen att erfarna utvecklare träffas regelbundet för att 
bland annat diskutera designmönster. Man kan således säga att företagen avsätter tid för att 
reflektera över de system de byggt, vilka problem de har stött på och hur dessa blivit lösta.  
Man kan även konstatera att IFS och Intentia använder källkoden på olika sätt när de försöker 
hitta nya mönster. IFS säger att de inte använder källkoden alls då antalet rader källkod är för 
stort. Intentia borde rimligtvis också ha ett stort antal rader källkod, men de använder käll-
koden för att hitta nya designmönster. En möjlig orsak till denna skillnad kan vara i det sätt 
som designmönster har använts i respektive organisation. På IFS användes inte designmönster 
då deras applikation var ett par generationer yngre. På Intentia har designmönster använts 
sedan slutet av 1990-talet. IFS Applications är således eventuellt inte lika mönsterorienterat 
som Intentias applikation Movex. Detta kan i så fall medföra att det är svårare att hitta nya 
mönster i källkoden då IFS Applications inte är uppbyggt på ett sätt som möjliggör maskinell 
bearbetning av källkod.   
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Intentia använder även maskinell bearbetning av källkoden för att rätta och likforma koden så 
att det inte går att se vilken programmerare som har programmerat en viss del av källkoden. 
Även i denna bearbetning använder de designmönster, vilket i det här fallet kan likställas med 
olika mallar för hur källkoden ska se ut, det vill säga att Intentia har utgått från den kunskap 
som finns i olika designmönster och konkretiserat den kunskapen i form av vissa givna de-
signval som är tillåtna. Faller källkoden utanför de ramar som dessa designval fastställer rättas 
koden. Detta tankesätt liknar Borlands (2004) visioner med deras verktyg Together. Together 
har funktioner för att kunna granska, analysera källkod och påvisa avvikelser i källkoden. 
Intentia verkar ha ett liknande egenutvecklat utvecklingsverktyg som upptäcker varianter. Det 
som skiljer dessa verktyg emellan är att Together även innehåller funktioner för att generera 
designmönster (i form av kodskelett), som sedan enkelt går att återanvända. Är det inte ett 
sådant verktyg Intentia saknar? Det är kanske det de ska egenutveckla i sommar?   
 
IFS har verktyg som genererar lösningsskelett utifrån bestämda designmönster som under-
lättar arbetet för utvecklaren. Vad IFS saknar som Intentia och Borland (2004) har verktyg för 
är rättningen av befintlig källkod. Men behöver de det? 

6.1.3. Hur dokumenteras dessa? 
Vlissides (1996) säger att när ett designmönster har hittats bör man försöka strukturera en 
lösning av mönstret. Han menar att det inte spelar så stor roll hur man strukturerar mönstret då 
det inte finns något sätt som är mer rätt än något annat, men en struktur bör framkomma. 
Vidare menar han att man bör vara konkret, distinkt och kortfattad i sin beskrivning av mön-
stret. Dessutom bör utvecklaren av mönster presentera sina mönster på ett effektivt sätt, 
genom att använda så bra verktyg som möjligt samt använda ett klart och opretentiöst språk 
(Vlissides 1996).  
 
Man kan beskriva mönster på ett formellt eller icke-formellt sätt, där det vanligaste sättet idag 
är att använda ett icke-formellt sätt att beskriva mönster. (Berry m.fl., 2002) 
 
IFS dokumenterar inte sina designmönster.  Intentia använder ibland en struktur som liknar 
den som används i GoF (Gamma m.fl., 1994), men det finns inget standardiserat sätt att 
dokumentera mönstren. Dock finns de flesta lätt tillgängliga för utvecklare via Intentias 
intranät. 

6.1.4. Diskussion 
Man kan eventuellt diskutera ifall IFS använder designmönster eftersom de inte dokumenterar 
sina designmönster. Huruvida de använder designmönster eller inte beror på hur man defi-
nierar designmönster. Om man använder definitionen som finns beskriven i GoF (Gamma 
m.fl., 1994) använder de inte designmönster, men om man definierar designmönster enligt 
Cooper (2000) (se kapitel 3.2) använder IFS designmönster. Dock ser vi ett problem i att IFS 
inte dokumenterar sina designmönster då de riskerar att förlora värdefull kunskap.  
 
Vi tycker inte att Intentia förlorar värdefull kunskap då de beskriver och dokumenterar sina 
designmönster. De har inget standardiserat sätt att beskriva mönstren, vilket tyder på att de 
har ett icke-formellt sätt att beskriva mönster. Berry m.fl. (2000) skriver att det är det 
vanligaste sättet att beskriva mönster och i det här fallet kan man säga att deras påstående 
styrks. 
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6.2. Hur kan designmönster katalogiseras? 
Syftet med frågan är att försöka svara på hur designmönster kan katalogiseras, grupperas och 
struktureras.  

6.2.1. Hur grupperas och struktureras designmönster?  
Det finns tre olika sätt att katalogisera olika mönster. Dels kan mönster indelas i kategorier 
utifrån vilken typ av problem som mönstret försöker lösa, exempelvis designmönster och 
organisatoriska mönster (Berry m.fl., 2002). Dels kan mönster indelas utifrån vilken aspekt av 
problemet som mönstret behandlar, exempelvis skapande mönster och beteendemönster 
(Berry m.fl., 2002). Det tredje sättet att klassificera mönster är utifrån omfattningen, det vill 
säga om mönstret i huvudsak behandlar en klass eller ett objekt, exempelvis klassmönster 
eller objektmönster (Gamma m.fl., 1994).  
 
Berry m.fl. (2000) menar att det är svårt att hitta det mest lämpade mönstret, speciellt om 
utvecklaren inte är bekant med designmönster. Det är också väldigt viktigt att välja rätt 
mönster, eftersom ett felaktigt val av mönster medför att utvecklaren inte kan dra nytta av de 
fördelar som ett specifikt mönster kan ge. 
 
IFS katalogiserar inte sina mönster i och med att de inte använder designmönster utifrån 
någon dokumentation, utan ser sina mönster i termer av implementationer. De tycker att det är 
svårt att söka rätt designmönster i exempelvis en manual. Eventuellt kan någon typ av 
kategorisering finnas då vissa mönster hör ihop på grund av deras funktionella tillhörighet. 
Intentia katalogiserar sina mönster på ett intranät genom att dela in dem i diverse typifier-
ingar, exempelvis Service. Vill en utvecklare använda ett mönster inom Service provider är 
det mest sannolikt att han eller hon hittar det under Service. 

6.2.2. Diskussion 
Det finns även här skillnader mellan företagen. IFS kategoriserar inte sina mönster och 
Intentia kategoriserar sina mönster utifrån typ av mönster. Eventuellt kan detta vara en effekt 
av att Intentia använt designmönster sedan slutet av nittiotalet medan IFS har använt mönster 
sedan hösten 2002 (Etzell & Pulgarin, 2003). En annan möjlig orsak är hur IFS respektive 
Intentia ser på kunskapsöverföring från utvecklare till utvecklare. Intentia ser designmönster 
som ett sätt att överföra kunskap från erfarna utvecklare till mindre erfarna utvecklare eller 
mellan utvecklare som har olika specialområden, till exempel programmering och ekonomi. 
IFS anser att kunskapsöverföringen sker genom deras utvecklingsverktyg där IFS bygger upp 
sin applikation genom skärmbilder. IFS tycker inte att det är någon mening med att 
kategorisera sina mönster utan de ingår i olika skärmbilder som sedan utvecklarna utgår ifrån.  
 
IFS menar att det är svårt att söka rätt designmönster i någon slags manual. Vi håller till en 
viss grad med, men samtidigt vet vi att det fungerar bra för Intentia. Deras utvecklare finner 
rätt designmönster. Vi tror att det beror på att de har en bra katalogisering. Är inte en logisk 
katalogisering och kategorisering nyckelfaktorn i detta avseende? Intentia verkar dela in 
mönstren i en logisk struktur som utvecklarna lär sig, vilket gör att de finner rätt design-
mönster.  

6.3. Hur kan designmönster spridas till medarbetare? 
Syftet med denna fråga är att försöka besvara hur företag som hittar och skriver design-
mönster kan sprida kunskap och information om designmönster till sina medarbetare.  
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6.3.1. Hur gör företagen för att sprida information och kunskap om 
designmönster?  

Det finns flertalet sätt att sprida information och kunskap om designmönster till medarbetare 
och andra utvecklare. Till exempel kan företagen använda kurser för att utbilda utvecklare, 
både introduktionskurser samt internkurser (Åsman & Engene, 1999). Företagen kan också 
starta studiegrupper som träffas någon gång i veckan för att diskutera mönster (Åsman & 
Engene, 1999). Alternativt kan företagen dokumentera designen så att den liknar design-
mönster (Lea, 2000). Företagen kan också skriva en handbok med designmönster och pub-
licera detta på ett intranät (Åsman & Engene, 1999). Genom detta kan företaget eller avdel-
ningen introducera en gemensam terminologi och skapa ett forum där användare kan kom-
mentera mönster, söka efter desamma och även kommentera när och på vilket sätt olika 
mönster kan användas. Dessutom kan detta forum användas för att till exempel sprida in-
formation om vad olika studiegrupper har kommit fram till samt sprida fakta om olika 
mönster (Åsman & Engene 1999).   
 
Inom IFS finns fem till tio utvecklare som verkligen kan designmönster. Utöver dessa finns 
även en grupp på cirka 20 personer som vet och förstår vad designmönster är för något. Dessa 
personer ingår i den grupp av erfarna utvecklare som hittar mönster och arbetssätt. Denna 
grupp ser sedan till att det finns stöd för detta i utvecklingsverktyget. IFS menar att kunskaps-
överföringen sker i själva verktyget, i kombination med ett introduktionsprogram där alla ut-
vecklare får kännedom om ett antal koncept som används i utvecklingsarbetet. Dessa koncept 
kallas dock inte för mönster, och IFS ser inte det som något problem eftersom utvecklaren 
inte behöver veta om det är ett mönster eller inte. Huvudsaken är att utvecklarna vet hur det 
fungerar och hur det används.  
 
Intentia har använt olika sätt under årens lopp för att sprida kunskap om designmönster till 
sina utvecklare. I början av deras systematiska användning av designmönster, det vill säga i 
slutet av 1990-talet, använde de något som eventuellt skulle kunna kallas för studiegrupp, där 
utvecklare deltog i lunchsessioner om designmönster samtidigt som en utvecklare föreberedde 
en presentation om tre designmönster. Idag sprids mönster dels genom manualer på deras 
intranät, dels genomgår alla nyanställda en utbildning och får en mentor. Det är även viktigt 
med en textuell beskrivning så att utvecklarna förstår. Intentia använder designmönster för att 
sprida kunskap mellan utvecklare, men de tror att designmönster används mer än det disku-
teras. Intentia menar även att de utvecklare som sitter i gruppen som hittar nya mönster är 
väldigt duktiga på att förmedla kunskap om designmönster till de utvecklare som är utanför 
gruppen av erfarna utvecklare.  

6.3.2. Diskussion 
IFS hävdar att kunskapsöverföringen sker genom verktyget och att utvecklaren inte behöver 
veta om han eller hon använder ett mönster eller inte. Man kan då eventuellt fråga sig om det 
verkligen är kunskap om designmönster som överförs eller om det snarare är ett sätt att över-
föra kunskap från utvecklare till utvecklare och styra dessa. Svaret beror nog på hur man de-
finierar designmönster, då det tyvärr inte finns någon enhetlig och entydig definition.  
 
Intentia använder ett intranät för att sprida kunskap om designmönster och företaget förväntar 
sig att utvecklarna använder de designmönster som finns. Med textbeskrivningen av mönstret 
bör också förståelsen för mönstret öka. Genom att sprida kunskap om designmönster överför 
de också den kunskap som finns i designmönster. Designmönster bidrar alltså till en kun-
skapsutveckling inom företag då erfarna utvecklare via designmönster delar med sig av sin 
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kunskap. De utvecklare som sitter i gruppen av erfarna utvecklare är duktiga på att förmedla 
kunskap. Vi antar att förmedlingen sker muntligen. Skulle de inte dessutom tjäna på att skapa 
ett forum som skriftligen sprider information om vad gruppen kommer fram till? 
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7. Slutsatser 
I detta kapitel redovisas undersökningens slutsatser. Syftet med detta kapitel är att besvara 
frågeställningarna hur designmönster hittas, dokumenteras, katalogiseras samt hur kunskap 
om designmönster kan spridas till medarbetare. Slutsatserna avser också uppfylla under-
sökningens syfte och kapitlet är indelat utifrån undersökningens frågeställningar.   

7.1. Hur kan designmönster hittas och dokumenteras?  
IFS använder erfarna utvecklare för att hitta nya mönster. Detta eftersom de har ett enormt 
antal rader kod vilket gör att det är svårt att hitta nya mönster utifrån koden. Istället träffas 
regelbundet en grupp erfarna utvecklare som kan IFS Applications väldigt väl och diskuterar 
applikationsövergripande designfrågor och därmed även designmönster.  
 
Designmönster kan också hittas och skapas av utvecklare utanför den ovan nämnda gruppen. 
Om så är fallet rapporteras det till den erfarna gruppen av utvecklare som bearbetar informa-
tionen och ger utvecklaren återkoppling.  
 
Intentia använder också en grupp av erfarna utvecklare för att hitta nya mönster. Denna grupp 
funderar bland annat på designmönster, definierar dessa och testar desamma. För att hitta nya 
designmönster tittar de i sin källkod.  
 
IFS dokumenterar inte sina designmönster på ett traditionellt sätt. Istället har de byggt in sina 
designmönster i sitt utvecklingsverktyg, och menar att det därigenom blir lätt att göra rätt.  
Dock tror IFS att de kommer att beskriva sina mönster, men då inte använda strukturen som 
presenteras i GoF (Gamma m.fl., 1994) utan kommer snarare att använda en mindre formell 
textuell beskrivning som troligtvis mer kommer att likna strukturen som Fowler (1996) 
använder.  
 
Intentia dokumenterar sina designmönster likt uppställningen som GoF (Gamma m.fl., 1994)  
använder. Dock finns inget standardiserat sätt att dokumentera sina designmönster, utan det 
beror på utvecklaren som skrivit designmönstret. Designmönstren finns sedan tillgängliga 
online via deras intranät.  

7.2. Hur kan designmönster katalogiseras? 
IFS använder ingen katalogisering eller kategorisering av sina designmönster. Eventuellt 
kommer vissa designmönster att kategoriseras utifrån sin funktionella tillhörighet. Men 
kategorisering kommer inte att bli strikt hierarkisk på det sätt som GoF (Gamma m.fl., 1994) 
är upplagd.  
 
Intentia kategoriserar sina designmönster utifrån vilken typ av designmönster det är fråga om 
och katalogiserar dem på ett intranät.  

7.3. Hur kan designmönster spridas till medarbetare? 
Några av de utvecklare som sitter i den grupp av erfarna utvecklare vilka har till uppgift att 
diskutera övergripande applikationsfrågor och designmönster, behärskar även designmönster. 
Dessa utvecklare inom IFS utarbetar nya sätt att arbeta och designmönster som de sedan im-
plementerar i deras utvecklingsmiljö. Sålunda hävdar IFS att själva kunskapsöverföringen 
sker genom sin utvecklingsmiljö.  
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Intentia spred till en början kunskap om designmönster från GoF (Gamma m.fl., 1994)  via 
lunchföreläsningar, men idag förväntas alla utvecklare kunna de designmönster som finns i 
GoF (Gamma m.fl., 1994). Designmönster används för att sprida kunskap mellan utvecklare, 
och för att de med mycket erfarenhet ska kunna styra de med mindre erfarenhet. Det viktiga-
ste i spridningen av designmönster är att Intentia sätter namn på något så att utvecklare sin-
semellan vet vad de pratar om.  
 



Reflektioner och framtida forskning 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

37 

8. Reflektioner och framtida forskning 
I detta kapitel reflekterar vi över hur IFS och Intentia tar sig an arbetet som inbegrips i våra 
frågeställningar. Vi reflekterar även över den genomförda undersökningen samt ger rekom-
mendationer till kunskapare om framtida forskning. 

8.1. Våra frågeställningar 
Inför undersökningen undrade vi hur två jämlika företag finner egna designmönster, hur de 
dokumenterar och katalogiserar dem. Vi var även intresserade av att veta hur designmönstren 
spreds till medarbetarna. Vi ville beskriva och förstå hur de tog sig an dessa göromål. Vi tyck-
er att vi har fått en bra bild över hur dessa två företag använder designmönster och hur de 
genomför arbetet kring våra frågeställningar. Vi hoppas att vi har lyckats förmedla det genom 
denna rapport.  
 
Bägge företagen uppger att det är erfarna utvecklare som främst finner designmönster. För att 
främja framtagandet av nya designmönster har bägge företagen organiserat grupper eller team 
innehållande kunniga utvecklare. Bägge företagen och litteraturen understryker att det är svårt 
att finna nya designmönster. Det var också vad vi trodde och att det just var erfarna utvecklare 
som skulle finna dem. Därför var vi nyfikna på om företagen hade en metodik eller ett 
arbetssätt för att finna designmönster. Bägge företagen hade en metodik, men vi skulle gärna 
vilja ha fått mer konkreta tillvägagångssätt än vad vi fick. 
 
Vi fann IFS användningssätt av designmönster högst intressant, då de bygger in designmön-
stren i sin utvecklingsmiljö i form av verktyg som ger stöd för utvecklaren. I och med att de 
gör det, dokumenterar eller katalogiserar de inte sina mönster på ett typiskt sätt. Intentia dok-
umenterar sina designmönster och katalogiserar dem på ett typiskt sätt. Hur Intentia exakt 
katalogiserar sina mönster skulle vi ha kunnat utröna ytterligare. IFS anser vi ha kommit ett 
steg längre i sin användning av designmönster än Intentia. Vi tycker dock att Intentia har en 
bättre dokumentering av designmönster och vi ser en fara i att inte dokumentera och beskriva 
sina designmönster vilket dokumenteringen innebär. Det ramverk IFS bygger kommer att 
genomgå diverse generationsskiftningar. Vi tänker på skiftningar inom tekniken såväl som 
inom personalen. Ett nytt ramverk kommer sinom tid att behöva byggas. Vi ser då tydliga 
problem i vilka designmönster som ska fortsätta tjäna verksamheten om de inte finns väl 
beskrivna med syften och bakomliggande tankar. Det skulle underlätta arbetet för de personer 
som ska avgöra vilka som fortfarande är bra eller vilka som kommer att vara bra för framtida 
utveckling, det vill säga vilka designmönster som ska behållas. 
 
Man kan diskutera huruvida IFS använder designmönster. Innan intervjun började sade en av 
respondenterna något i stil med att vi nu skulle få se hur det ser ut i verkligheten avseende 
designmönster. Vi upplevde att IFS förmedlade ett budskap att de inte använde designmönster 
per definition men att de ändå använder designmönster. Det vill säga, de använder tankarna 
med designmönster utan att använda de beskrivningstekniker som är förknippade med design-
mönster. Detta budskap förstärktes under intervjun och i slutet konstaterade vi gemensamt att 
IFS använder designmönster för att överföra kunskap mellan utvecklare men att sättet att 
överföra kunskap inte stämmer med den beskrivning som till exempel finns i GoF (Gamma 
m.fl., 1994). Vlissides (1998) säger att det viktigaste med designmönster är att överföra 
expertis mellan utvecklare. IFS verkar ha förstått det eftersom de har byggt in designmönster i 
ett verktyg som alla utvecklare måste lära sig att använda. Även Intentia har insett att design-
mönster ska överföra expertis mellan utvecklare. Intentia använder designmönster för att styra 
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mindre erfarna utvecklare, det vill säga överföra kunskap om vad som fungerar bra respektive 
dåligt. Intentia använder också designmönster för att överbrygga kunskapsglappet mellan de 
utvecklare som har programmering som sin expertisdomän och de utvecklare som kommer 
från andra kunskapsdomäner, till exempel ekonomi.  
 
Intentias sätt att överföra kunskap om designmönster mellan utvecklare stämmer väl överens 
med den bild vi hade om hur kunskap om designmönster sprids mellan utvecklare innan vi 
påbörjade undersökningen. Vi antog att designmönster spreds från en grupp erfarna utveck-
lare till andra utvecklare genom vidarebefordring och genom kurser för nyanställda. Intentia 
menar dock att de arbetar mer med designmönster än vad det pratas om det, så det är svårt för 
oss att veta vilket fokus begreppet designmönster präglar Intentias lärande för effektivare och 
mer produktiv utveckling. IFS använder inte begreppet designmönster. De menar att utveck-
larna inte behöver veta att det just är ett designmönster utan att de endast behöver förstå och 
kunna använda det, vilket de får hjälp med via verktygsstöd. Deras utbildning för nyanställda 
fokuserar på verktygshantering, vilket vi ser som ett indirekt lärande av designmönstren. Just 
avsaknaden av fokuseringen på designmönster som ett begrepp inom företagen, kan förklara 
varför vi inför undersökningen inte uppfattade designmönster som särskilt vanligt ute i indu-
strin. Vi tror nu det är vanligt ute i industrin att använda arbetssätt som liknar det arbetssätt 
man kan använda om man använder designmönster, då vi har fått kunskap om att det är just 
begreppet designmönster som är ovanligt.  
 
Vi har sett att utvecklarna inom respektive företag styrs av designmönstren. De styrs i sin 
utveckling genom att följa dokumentationen inom Intentia och genom verktygsstödet hos IFS. 
Är detta bra, att de styrs i ett arbete som kräver en stor portion kreativitet? Ja, vi tycker det när 
det gäller programmeringsindustriell utveckling, vilket det mest handlade om i bägge företa-
gen. Erfarna utvecklare upprättar ramar för utvecklingen som andra arbetar efter. Vi ser det 
som att det ger en trygghet för utvecklarna och en viss kvalitetsförsäkran för företagens 
utveckling. Sedan tror vi att det alltid kommer att finnas utveckling som sker utanför dessa 
ramar, vilket ger utrymme för kreativitet och duktiga utvecklare.  

8.2. Undersökningen 
När det gäller vår undersökning har vi beaktat att våra kunskaper inom lärande och pedagogik 
är minimala. Detta begränsar våra förutsättningar att förstå kunskapsspridning i en djupare 
mening. Så kallad tyst kunskap är svårgripbart för noviser inom det ämnet. Vi får nog kalla 
oss noviser inom det ämnet.  
 
Vidare hade vi förväntat oss att undersökningen skulle ge oss fler konkreta besked hur före-
tagen tog sig an uppgifterna i våra frågeställningar. Vi har fått tillräckliga besked men inte så 
detaljerade besked. Detta tror vi skulle kunna bero på att designmönster inbegriper kärnan i 
företagens verksamhet. Designmönster utger principiella arbetssätt som företagen har upp-
täckt vara tillräckligt nyttigt för att återanvända och standardisera. Det är också just därför vi 
tycker att designmönster är så intressant. 

8.3. Framtida forskning 
Vi tycker att det skulle vara intressant att arbeta utifrån samma frågeställningar mot fler före-
tag för att se om man skulle kunna utforma en normativ standardisering av användningen av 
designmönster. Eller finns det ett bästa sätt? Går det att dokumentera praxis?  Vad skulle vara 
normativt? Skulle det gå att nå en standardisering? Eller kan man det? Beror inte arbetssätten i 
våra frågeställningar och användningen av designmönster på hur stort företaget är, hur många 
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anställda de har, hur länge företaget har varit verksamt eller inom vilket område företaget 
verkar inom? Vi tycker att det skulle vara intressant att göra en studie av mindre företag, det 
vill säga med en annan storlek än våra undersökta företag. Hur använder de designmönster? 
Hur fångar de kunskap? Är det endast stora företag som måste använda designmönster för att 
utpräglat fånga kunskap? 
  
Att överföra kunskap emellan utvecklare finner vi intressant och vi skulle gärna vilja över-
lämna den delen av vår frågeställning, det vill säga hur designmönster kan spridas till med-
arbetarna, till mer inom det området kvalificerade kunskapare.   
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Bilagor 
I den första bilagan återger vi det material som vi skickade till IFS och Intentia inför inter-
vjun, för att delge dem vår uppfattning av designmönster och vår intervjumall. I den andra 
bilagan framställs designmönstret Abstract Factory i sin helhet. Detta gör vi för att du ska 
kunna bilda dig en uppfattning om vad mönster är och för att visa hur ett typiskt mönster 
beskrivs. Mönstret är hämtat från GoF(Gamma m.fl., 1994). 

Bilaga 1: Intervjufrågor om designmönster 
Detta dokument är en kopia av det dokument som vi skickade till respondenterna i förväg.  
 
Definition av designmönster: 
Alexander definierar ett mönster som en beskrivning av ett återkommande problem och som 
sedan beskriver kärnan i lösningen på problemet på ett sådant sätt att man kan använda 
lösningen miljontals gånger utan att behöva göra samma sak två gånger. (Alexander, 1977) 
Gamma med flera definierar ett mönster som något med fyra grundläggande element: 

5. Ett namn. Ett mönster måste innehålla ett namn så att man kan beskriva 
designproblemet, dess lösning och konsekvenser med ett eller två ord. Genom att sätta 
namn på mönster når designers en högre abstraktionsnivå och kan prata om dem med 
sina kollegor, i sin dokumentation och även med sig själv.  

6. En beskrivning av problemet. Ett mönster måste innehålla en beskrivning av 
problemet så att designern vet vilket mönster han eller hon ska använda i en given 
situation.  

7. Lösningen på problemet. Ett mönster måste också innehålla en lösning på problemet 
uttryckt genom design, relationer mellan designobjekt, ansvarsförhållande och 
samarbete. Lösningen ska inte beskriva en specifik konkret design utan ska snarare ses 
som en mall vilken kan tillämpas i många olika situationer.  

8. Konsekvenserna av mönstret. Ett mönster måste innehålla en beskrivning av resultaten 
samt för- och nackdelar med mönstret. Genom att beskriva mönstrets konsekvenser får 
designern hjälp att förstå och utvärdera mönstret. (Gamma, 1994) 

 
I GoF beskrivs mönstren i boken som beskrivningar av objekt som kommunicerar med 
varandra och klasser som av anpassade för att lösa ett generellt designproblem i ett specifikt 
sammanhang. (Gamma, 1994).  
 
Cooper (2000) listar ett flertal definitioner av designmönster till exempel: 

• ”Designmönster är återkommande lösningar på problem som man ser om och om 
igen.” 

• Ett mönster adresserar ett återkommande designproblem som uppkommer i specifika 
designsituationer och presenterar en lösning på det”  

Beskrivning av designmönster 
Att beskriva ett mönster är lika svårt som att definiera ett mönster (Berry, 2002). Att enbart 
beskriva ett mönster med grafiska metoder är inte tillräckligt eftersom de bara beskriver slut-
produkten av designprocessen som relationer mellan klasser och objekt (Gamma, 1994). För 
att verkligen kunna återanvända designen måste designer också dokumentera beslut, alternativ 
och kompromisser som gav den slutgiltiga designen (Gamma, 1994). För att kunna tillämpa 
mönstret på ett korrekt sätt är det också viktigt med ett konkret exempel (Berry, 2002).  
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Man kan beskriva mönster på ett formellt eller icke-formellt sätt, där det vanligaste sättet idag 
är att använda ett icke-formellt sätt att beskriva mönster. Problemet med detta sätt är att be-
skrivningssättet kan variera mellan olika författare, och troligtvis beror skillnaderna i beskriv-
ningarna av mönster på att problemen som de olika mönstren försöker beskriva är inte likart-
ade. Dock använder de flesta icke-formella mönsterbeskrivningarna beskrivningen av mönster 
som finns med i Design Patterns (Berry, 2002). 
 
Gamma (1994) använder följande mall för att beskriva designmönster: 

• Namn på mönstret och klassificeringen. 
Varje mönster bör ha ett namn som kortfattat och koncist förmedlar innebörden av 
mönstret. 

• Avsikt 
Under denna rubrik bör en kort beskrivning stå som svarar på frågorna vad design-
mönstret gör, vad är dess logiska grund och syfte samt vilken specifik designfråga som 
den behandlar.  

• Också känt som 
Andra välkända namn för det specifika mönstret, det vill säga om de finns.  

• Motivation 
Här bör ett scenario stå som illustrerar designproblemet och förklarar hur klass- och 
objektstrukturen i mönstret löser designproblemet. Genom denna text får designern en 
förståelse för den mer abstrakta beskrivningen av mönstret som finns i de följande 
rubrikerna.  

• Tillämplighet 
I vilka situationer bör designmönstret användas och hur känns dessa situationer igen. 

• Struktur 
Här bör en grafisk representation av de klasser som ingår i mönstret finnas med. Det är 
en bra idé att använda UML för att beskriva mönstret grafiskt (Berry, 2002). 

• Deltagare 
Visar vilka klasser och objekt som ingår i mönstret och vilket ansvar de har.  

• Samarbete 
Visar hur deltagarna samarbetar för att verkställa sina ansvarstaganden.  

• Konsekvenser 
Här bör en beskrivning stå som förklarar på vilket sätt mönstret stödjer syftet med 
mönstret, vilka kompromisser ger mönstret samt vad är mönstrets resultat. 

• Realisering 
Här bör en beskrivning stå som beskriver vilka fallgropar som kan finnas, olika tips 
eller vilka tekniker designern bör beakta när implementering av mönstret ska ske. Det 
kanske finns språkspecifika saker att tänka på.  

• Exempelkod 
Här bör det fragment av källkod som illustrerar hur en eventuell implementering av 
mönstret 

• Välkänd användning 
Här bör exempel från verkligheten där mönstret använts finnas med.  

• Relaterade mönster 
Hur bör information stå om vilka designmönster som är släkt med det aktuella 
mönstret, vilka skillnaderna är mellan de besläktade mönstren och det aktuella samt 
med vilket annat mönster det aktuella mönstret bör användas med.  

 



Bilagor 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

45 

Intervjufrågor 
1. Hur många behärskar designmönster inom ert företag? 
2. Hur prioriterat är designmönster?  
3. Vilken plats i organisationen har designmönster? 
4. Hur mycket tid ägnar ni er åt designmönster? 
5. Hur har ni lärt er designmönster? 
6. Hur hittar man designmönster? 
7. När hittas designmönster? Är det något som sker genom arbetets gång eller 

behandlas det på något möte? 
8. Finns det någon metod för att hitta designmönster? 
9. Använder ni något verktyg för att finna designmönster? 
10. Vem är ansvarig för att ett eventuellt mönster fångas upp och studeras?  
11. Hur nedtecknar man dessa mönster? 
12. Är några sätt att nedteckna egna mönster bättre än andra, och i så fall varför? 
13. Kan man använda några särskilda verktyg? 
14. Är vissa verktyg bättre än andra och i så fall varför? 
15. Hur grupperar man olika designmönster? 
16. Hur kan man katalogisera olika designmönster? 
17. Skiljer sig sättet att katalogisera mönstret åt beroende på vilken typ av mönster 

det är frågan om? 
18. Hur sprids designmönster till användarna, det vill säga utvecklarna? 
19. Var finns mönstren dokumenterade? Intranät, i en pärm eller på något annat 

sätt? 
20. Hur kommer användarna åt era designmönster? 
21. Kan designmönster användas för att överföra kunskap mellan användare? 
22. Anser du att designmönster sprider kunskap bland era medarbetare? 
23. Hur sker den kunskapsöverföringen? 
24. När sker kunskapsöverföringen? 
25. Kan någon vara ansvarig för kunskapsöverföringen?  
26. Har vi missat något? 
27. Är det något annat vi inte har tänkt på som kan vara relevant? 
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Bilaga 2: Abstract factory 
Detta exempel är en direkt avskrift från GoF (Gamma m.fl., 1994) och återges här i sin 
helhet. 
 
Intent 
Provide an interface for creating families of related or dependent objects without specifying 
their concrete classes 
 
Also Known As 
Kit 
 
Motivation 
Consider a user interface toolkit that supports multiple look-and-feel standards, such as Motif 
and Presentation Manager. Different look-and-feels define different appearances and beha-
viors for user interface "widgets" like scroll bars, windows, and buttons. To be portable across 
look-and-feel standards, an application should not hard-code its widgets for a particular look 
and feel. Instantiating look-andfeel-specific classes of widgets throughout the application 
makes it hard to change the look and feel later 
 
We can solve this problem by defining an abstract WidgetFactory class that declares an 
interface for creating each basic kind of widget. There's also an abstract class for each kind of 
widget, and concrete subclasses implement widgets for specific look-and-feel standards. 
WidgetFactory's interface has an operation that returns a new widget object for each abstract 
widget class. Clients call these operations to obtain widget instances, but clients aren't aware 
of the concrete classes they're using. Thus clients stay independent of the prevailing look and 
feel 
 
There is a concrete subclass of WidgetFactory for each look-and-feel standard. Each subclass 
implements the operations to create the appropriate widget for the look and feel. For example, 
the CreateScrollBar operation on the MotifWidgetFactory instantiates and returns a Motif 
scroll bar, while the corresponding operation on the PMWidgetFactory returns a scroll bar for 
Presentation Manager. Clients create widgets solely through the WidgetFactory interface and 
have noknowledge of the classes that implement widgets for a particular look and feel. In 
other words, clients only have to commit to an interface defined by an abstract class, not a 
particular concrete class. 
 
A WidgetFactory also enforces dependencies between the concrete widget classes. A Motif 
scroll bar should be used with a Motif button and a Motif text editor, and that constraint is 
enforced automatically as a consequence of using a MotifWidgetFactory 
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Applicability 
Use the Abstract Factory pattern when  

• a system should be independent of how its products are created, composed, and 
represented 

• . a system should be configured with one of multiple families of products. 
• a family of related product objects is designed to be used together, and you need to 

enforce this constraint. 
• you want to provide a class library of products, and you want to reveal just their 

interfaces, not their implementations. 
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Participants 
• AbstractFactory (WidgetFactory) 

o declares an interface for operations that create abstract product objects. 
• ConcreteFactory (MotifWidgetFactory, PMWidgetFactory) 

o implements the operations to create concrete product objects. 
• AbstractProduct (Window, ScrollBar) 

o declares an interface for a type of product object. 
• ConcreteProduct (MotifWindow, MotifScrollBar) 

o defines a product object to be created by the corresponding concrete factory. 
o implements the AbstractProduct interface. 

• Client 
o uses only interfaces declared by AbstractFactory and AbstractProduct classes 

Collaborations 
• Normally a single instance of a ConcreteFactory class is created at run-time. This 

concrete factory creates product objects having a particular implementation. To create 
different product objects, clients should use a different concrete factory. 

• AbstractFactory defers creation of product objects to its ConcreteFactory subclass 
 

Consequences 
The Abstract Factory pattern has the following benefits and liabilities: 

1. It isolates concrete classes. The Abstract Factory pattern helps you control the classes 
of objects that an application creates. Because a factory encapsulates the responsibility 
and the process of creating product objects, it isolates clients from implementation 
classes. Clients manipulate instances through their abstract interfaces. Product class 
names are isolated in the implementation of the concrete factory; they do not appear in 
client code. 

2. It makes exchanging product families easy. The class of a concrete factory appears 
only once in an application-that is, where it's instantiated. This makes it easy to change 
the concrete factory an application uses. It can use different product configurations 
simply by changing the concrete factory. Because an abstract factory creates a 
complete family of products, the whole product family changes at once. In our user 
interface example, we can switch from Motif widgets to Presentation Manager widgets 
simply by switching the corresponding factory objects and recreating the interface. 

3. It promotes consistency among products. When product objects in a family are 
designed to work together, it's important that an application use objects from only one 
family at a time. AbstractFactory makes this easy to enforce. 

4. Supporting new kinds of products is difficult. Extending abstract factories to produce 
new kinds of Products isn't easy. That's because the AbstractFactory interface fixes the 
set of products that can be created. Supporting new kinds of products requires exten-
ding the factory interface, which involves changing the AbstractFactory class and all 
of its subclasses. We discuss one solution to this problem in the Implementation 
section. 
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Implementation 
Here are some useful techniques for implementing the Abstract Factory pattern. 

1. Factories as singletons. An application typically needs only one instance of a 
ConcreteFactory per product family. So it's usually best implemented as a Singleton 
(127). 

2. Creating the products. AbstractFactory only declares an interface for creating 
products. It's up to ConcreteProduct subclasses to actually create them. The most 
common way to do this is to define a factory method (see Factory Method (107) for 
each product. A concrete factory will specify its products by overriding the factory 
method for each. While this implementation is simple, it requires a new concrete 
factory subclass for each product family, even if the product families differ only 
slightly. 
 
If many product families are possible, the concrete factory can be implemented using 
the Prototype (117) pattern. The concrete factory is initialized with a prototypical 
instance of each product in the family, and it creates a new product by cloning its 
prototype. The Prototype-based approach eliminates the need for a new concrete 
factory class for each new product family. Here's a way to implement a Prototype-
based factory in Smalltalk. The concrete factory stores the prototypes to be cloned in a 
dictionary called partCatalog. The method make: retrieves the prototype and clones it: 
 
make: partName 
    ^(partCatalog at: partName) copy 
 
The concrete factory has a method for adding parts to the catalog 
addpart: partTemplate named: partName 
    partCatalog at: partName put: partTemplate 
 
Prototypes are added to the factory by identifying them with a symbol: 
 
aFactory addpart: aPrototype named: #ACMEWidget 
 
A variation on the Prototype-based approach is possible in languages that treat classes 
as first-class objects (Smalltalk and Objective C, for example). You can think of a 
class in these languages as a degenerate factory that creates only one kind of product. 
You can store classes inside a concrete factory that create the various concrete prod-
ucts in variables, much like prototypes. These classes create new instances on behalf 
of the concrete factory. You define a new factory by initializing an instance of a con-
crete factory with classes of products rather than by subclassing. This approach takes 
advantage of language characteristics, whereas the pure Prototype-based approach is 
language-independent. 
 
Like the Prototype-based factory in Smalltalk just discussed, the class-based version 
will have a single instance variable partCatalog, which is a dictionary whose key is the 
name of the part. Instead of storing prototypes to be cloned, partCatalog stores 
the classes of the products. The method make: now looks like this: 
 
make: partName 
^(partCatalog at: partName) new 
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3. Defining extensible factories. AbstractFactory usually defines a 
different operation for each kind of product it can produce. The kinds of products are 
encoded in the operation signatures. Adding a new kind of product requires changing 
the AbstractFactory interface and all the classes that depend on it. A more flexible but 
less safe design is to add a parameter to operations that create objects. This parameter 
specifies the kind of object to be created. It could be a class identifier, an integer, a 
string, or anything else that identifies the kind of product. In fact with this approach, 
AbstractFactory only needs a single "Make" operation with a parameter indicating the 
kind of object to create. This is the technique used in the Prototype- and the class-
based abstract factories discussed earlier. 
This variation is easier to use in a dynamically typed language like Smalltalk than in a 
statically typed language like C++. You can use it in C++ only when all objects have 
the same abstract base class or when the product objects can be safely coerced to the 
correct type by the client that requested them. The implementation section of Factory 
Method (07) shows how to implement such parameterized operations in C++. 
But even when no coercion is needed, an inherent problem remains: All products are 
returned to the client with the same abstract interface as given by the return type. 
The client will not be able to differentiate or make safe assumptions about the class of 
a product. If clients need to perform subclassspecific operations, they won't be 
accessible through the abstract interface. Although the client could perform a 
downcast (e.g., with dynamic-cast in C++), that's not always feasible or safe, 
because the downcast can fail. This is the classic trade-off for a highly flexible and 
extensible interface. 

 

Sample Code 
We'll apply the Abstract Factory pattern to creating the mazes we discussed at the beginning 
of this chapter 
Class MazeFactory can create components of mazes. It builds rooms, walls, and doors 
between rooms. It might be used by a program that reads plans for mazes from a file and 
builds the corresponding maze. Or it might be used by a program that builds mazes randomly. 
Programs that build mazes take a MazeFactory as an argument so that the programmer 
can specify the classes of rooms, walls, and doors to construct. 
 
class MazeFactory { 
  public: 
    MazeFactory(); 
 
       virtual Maze* MakeMaze() const 
 { return new Maze; } 
       virtual Wall* MakeWall() const 
 { return new Room(n); } 
       virtual Door* MakeDoor(Room* rl, Room* r2) const 
 { return new Door(rl, r2); } 
} ; 
 
Recall that the member function CreateMaze (page 84) builds a small maze consisting of 
two rooms with a door between them. CreateMaze hard-codes the class names, making it 
difficult to create mazes with different components.  
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Here's a version of CreateMaze that remedies that shortcoming by taking a 
MazeFactory as a parameter: 
 
Maze* MazeGame::CreateMaze (MazeFactory& factory) { 
 Maze* aMaze = factory.MakeMaze(); 
 Room* r2 = factory.MakeRoom(2); 
 Door* aDoor = factory.MakeDoor(rl, r2); 
 
 aMaze->AddRoom(rl) ; 
 aMaze->AddRoom(r2); 
 
 rl->SetSide(North, factory.MakeWall()); 
 rl->SetSide(East, aDoor); 
 rl->SetSide(South, factory.MakeWall()); 
 rl->SetSide(West, factory.MakeWall()); 
 r2->SetSide(North, factory.MakeWall()); 
 r2->SetSide(East, factory.MakeWall()); 
 r2->SetSide(South, factory.MakeWall()); 
 r2->SetSide(West, aDoor); 
 
 return aMaze; 
} 
 
We can create EnchantedMazeFactory, a factory for enchanted mazes, by subclassing 
MazeFactory. EnchantedMazeFactory will override different member functions 
and return different subclasses of Room, Wall, etc. 
 class EnchantedMazeFactory : public MazeFactory ( 
 public: 
  EnchantedMazeFactory() ; 
   
  virtual Room* MakeRoom(int n) const 
 ( return new EnchantedRoom(n, 
CastSpell()); 
  
  virtual Door* MakeDoor(Room* rl, Room* r2) 
const 
  ( return new DoorNeedingSpell(rl, r2); } 
 
  protected 
  Spell* CastSpell() const; 
 }; 
 
Now suppose we want to make a maze game in which a room can have a bomb set in it. If the 
bomb goes off, it will damage the walls (at least). We can make a subclass of Room keep 
track of whether the room has a bomb in it and whether the bomb has gone off. We'll also 
need a subclass of Wall to keep track of the damage done to the wall. We'll call these 
classes RoomWithABomb and BombedWall. 
The last class we'll define is BombedMazeFactory, a subclass of MazeFactory that 
ensures walls are of class BombedWall and rooms are of class RoomWithABomb. 
BombedMazeFactory only needs to override two functions: 
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 Wall* BombedMazeFactory::MakeWall () const ( 
  return new BombedWall; 
 } 
 
 Room* BombedMazeFactory::MakeRoom(int n) const ( 
  return new RoomWithABomb(n); 
 } 
 
To build a simple maze that can contain bombs, we simply call CreateMaze with a 
BombedMazeFactory. 
 
 MazeGame game; 
 BombedMazeFactory factory; 
 
 game.CreateMaze(factory); 
 
CreateMaze can take an instance of EnchantedMazeFactory just as well to build 
enchanted mazes. 
 
Notice that the MazeFactory is just a collection of factory methods. This is the most 
common way to implement the Abstract Factory pattern. Also note that MazeFactory is 
not an abstract class; thus it acts as both the AbstractFactory and the ConcreteFactory. This is 
another common implementation for simple applications ofthe Abstract Factory pattern. 
Because the Ma z eF act ory is a concrete class consisting entirely of factory methods, it's 
easy to make a new MazeFactory by making a subclass and overriding the operations that 
need to change. 
CreateMaze used the SetSide operation on rooms to specify their sides. If it creates 
rooms with a BombedMazeFactory, then the maze will be made up of RoomWi 
thABomb objects with BombedWall sides. If RoomWi thABomb had to access a 
subclass-specific member of BombedWall, then it would have to cast a reference to its 
walls from Wall * to BombedWall *. This downcasting is safe as long as the argument is 
in fact a BombedWall, which is guaranteed to be true if walls are built solely with a 
BombedMazeFactory. 
Dynamically typed languages such as Smalltalk don't require downcasting, of course, but they 
might produce run-time errors if they encounter a Wall where they expect a subclass of 
Wall. Using Abstract Factory to build walls helps prevent these run-time errors by ensuring 
that only certain kinds of walls can be created. 
Let's consider a Smalltalk version of MazeFactory, one with a single make operation 
that takes the kind of object to make as a parameter. Moreover, the concrete factory stores the 
classes of the products it creates. 
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First, we'll write an equivalent of CreateMaze in Smalltalk: 
 
createMaze: aFactory 
 | room1 room2 aDoor | 
 room1 = (aFactory make: #room) number: 1 
 room2 = (aFactory make: #room) number: 2. 
 aDoor = (aFactory make: #door) from: room1 to: room2. 
 room1 atSide: #north put: (aFactory make: #wa11). 
 room1 atSide: #east put: aDoor. 
 room1 atSide: #south put: (aFactory make: #wa11). 
 room1 atSide: #west. put: (aFactory make: #wa11). 
 room2 atSide: #north put: (aFactory make: #wa1l). 
 room2 atSide: #east put: (aFactory make: #wall). 
 room2 atSide: #south put: (aFactory make: #wa1l). 
 room2 atSide: #west put: aDoor. 
 ¨Maze new addRoom: r1; addRoom: r2; yourself 
 
As we discussed in the Implementation section, Ma z eF act ory needs only a single instance 
variable partCatalog to provide a dictionary whose key is the class of the component. Also 
recall how we implemented the make: method: 
 
 make: partName 
  ^(partCata1og at: partName) new 
 
Now we can create a MazeFactory and use it to implement createMaze. We'll create 
the factory using a method createMazeFactory of class MazeGame. 
 
 CreateMazeFactory 
  ^(MazeFactory new 
   addpart: Wall named: #wall; 
   addpart: Room named: #room; 
   addpart: Door named: #door; 
   yourself) 
 
A BombedMazeFactory or EnchantedMazeFactory is created by associating 
different classes with the keys. For example, an EnchantedMazeFactorycould be 
created like this: 
 
 CreateMazeFactory 
  ^(MazeFactory new 
   addpart: Wall named: #wall; 
   addpart: EnchantedRoom named: #room; 
   addpart: DoorNeedingSpell named: #door; 
   yourself) 
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Known Uses 
InterViews uses the "Kit" suffix [Lin92] to denote AbstractFactory classes. It defines 
WidgetKit and DialogKit abstract factories for generating look-and-feelspecific user interface 
objects. InterViews also includes a LayoutKit that generates different composition objects 
depending on the layout desired. For example, a layout that is conceptually horizontal may 
require different composition objects depending on the document's orientation (portrait or 
landscape). 
ET ++ [WGM88] uses the Abstract Factory pattern to achieve portability across different 
window systems (X Windows and SunView, for example). The WindowSystem abstract base 
class defines the interface for creating objects that represent window system resources 
(MakeWindow, MakeFont, MakeColor, for example). Concrete subclasses implement the 
interfaces for a specific window system. At run-time, ET ++ creates an instance of a concrete 
WindowSystem subclass that creates concrete system resource objects. 
 

Related Patterns 
AbstractFactory classes are often implemented with factory methods (Factory Method (107)), 
but they can also be implemented using Prototype (117). 
A concrete factory is often a singleton (Singleton (127)). 


