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Sammanfattning  

CASE är en förkortning för Computer Aided Software Engineering. Syftet med CASE-verktyg 

är att öka produktiviteten för dem som utvecklar mjukvarusystem genom att datorisera pro-

cesser i deras arbete.  

Det finns dock problem med CASE-verktyg. Tidigare forskning pekar på att dessa ofta är 

komplexa i sitt utförande, att de lätt ifrågasätts om de visar sig ha buggar och att inlärnings-

tröskeln är ofta hög till följd av den höga komplexiteten. Man frågar sig också hur kompo-

nenter ska vara utformade i verktygen för att fler ska använda dem. Vidare saknas nyare 

undersökningar med fokusering på användbarhet för CASE-verktyg och framförallt där man 

utgår från användaren.  

Vad gäller CASE-verktyg har det skett en del begreppsbyten inom området. Ett ganska vanligt 

begrepp idag är IDE. Det som är inbegripet i IDE utgörs till stor del av det som räknas till 

CASE i de äldre texterna. I den här studien har vi valt att använda begreppet CASE-verktyg 

för att få en tydlig koppling till de äldre studierna. Studien avser att klargöra vilka fördelar 

och brister utvecklare upplever beträffande användbarhet i CASE-verktyg. Målet med studi-

en är att bidra till en större förståelse för vad CASE-verktyg är och i synnerhet hur de bör 

vara utformade för att ge ett bra stöd till användaren.  

Då CASE-verktyg och användbarhet är begrepp med många olika definitioner kommer de 

teoretiska grunderna diskuteras. Den användbarhet som undersöks baseras på kriterier som 

kan användas för att avgöra vad som får utvecklarna att ta verktyget i bruk. I studien har vi 

utarbetat en anpassad definition för CASE-verktyg genom att slagit ihop två definitioner. 

Vidare har vi visat att det specifika verktyget Visual Studio som undersöks i studien kan klas-

sas som ett CASE-verktyg genom att jämföra verktyget med vår valda definition för CASE-

verktyg.  

 

I teoriavsnittet har vi beskrivit systemutvecklingsprocessen och systemutvecklingsmodeller 

för att förstå täckningsgraden hos CASE-verktyg och ge en grundläggande kunskap för att 

förstå den miljö som dessa används i. 

 

Två matriser med faktorer för Visual Studio och kriterier för användbarhet har använts som 

hjälpmedel för att kategorisera och analysera data under studiens analys.  

 

Studien åskådliggör vilket förbättringspotential ett CASE-verktyg som Visual Studio har och 

lyfter fram konkreta förslag på hur CASE-verktyg bör utformas för att tillgodose användares 

krav på användbarhet. Resultatet visar bland annat; att supporten som verktyget erbjuder 

bör vara stabil och stödja användarnas behov, att CASE-verktyg bör vara intuitiva och enkla 

att lära sig samt att dokumentationskopplingen till kompileringsfel bör vara bättre. Vidare 

visar resultatet att den främsta fördelen är stödet för support som ges av dessa verktyg och 

den främsta bristen är att versionshanteringen är svag.  
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1. Inledning 

Det första kapitlet beskriver varför vi utför studien. I kapitlet behandlas det problemområde 

som studien har och vilka frågor undersökningen vill svara på. Vidare skildras studiens per-

spektiv, avgränsningar, förkunskaper och målgrupp. 

1.1 Bakgrund 

Under 80-talet dök de första CASE-verktygen upp. Idén bakom dessa var att programmerare 

borde kunna bygga bättre program om de själva hade mjukvaruprogram som kunde stödja 

dem under arbetet. CASE-verktyg används fortfarande av utvecklare, men som Whittaker 

och Voas (2002) uttrycker det så är det de traditionella editorerna, kompilatorerna och de-

buggprogrammen som är ”häftklamrarna” för utvecklarna. En anledning till varför CASE-

verktyg inte har fått fullt genomslag är att de lätt ifrågasätts om de visar sig ha buggar. Ett 

verktyg som dels har i syfte att öka kvalitén, dels självt inte fungerar korrekt blir lätt inte om-

tyckt av utvecklarna (Whittaker & Voas, 2002).        

CASE står för Computer Aided Systems/Software Engineering. CASE-verktyg (eng. CASE-

tools) är alltså verktyg skapade för att vara behjälpliga vid systemutveckling. Då systemut-

veckling är en omfattande process som täcker samtliga steg ifrån analys till förvaltning, finns 

det CASE-verktyg som avser att hjälpa till i olika faser under systemutvecklingsprocessen. 

Verktygen kan därför skilja sig markant då de har i syfte att stödja olika delar i projekt vid 

framtagande av en mjukvara eller vid underhåll av mjukvara (Cronholm, 1994). Vad man 

dock gemensamt kan säga om dessa verktyg är att de bidrar till att olika delar av utveck-

lingsarbetet blir automatiserade (Cronholm, 1994). Vi har i denna studie bland annat gjort en 

anpassad definition för CASE-verktyg. Definitionen är nödvändig för att avgöra vad som i 

studien är ett CASE-verktyg. Tolkningen av begreppet CASE-verktyg är bred och det är därför 

viktigt att tydliggöra vilket typ CASE-verktyg som vi har valt att undersöka. Av den typ vi valt 

har vi avgränsat oss till ett specifikt verktyg, nämligen Visual Studio (se underkapitel 3.5). 

Det har varit svårt att hitta teori skriven efter millenniumskiftet inom området. Vad detta 

beror på kan vi bara spekulera i. En trolig orsak skulle kunna vara begreppsbyten. Vi tror 

många verktygsmakare har valt att kalla sina verktyg för något annat än CASE-verktyg. Trots 

att det sannolikt skett en del förändringar inom problemområdet, som t.ex. begreppsbyten 

och nya arbetssätt, så vill vi lyfta fram den bild av CASE-verktyg som forskare hade för tio år 

sedan för att kunna göra en rättvis och förståelig bedömning för vilken förändring som skett.  

Även om begreppet CASE idag kan uppfattas som förlegat hos utvecklarna och de tycks prata 

mer om IDE (Integrated Development Environment), så har vi valt att lyfta fram begreppet 

CASE för att få en tydligare koppling till de tidigare studier som gjorts på området. De tidiga-

re studierna använder begreppet CASE och vi vill därför också göra det.    
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Tidigare studier har pekat på att CASE-verktyg ofta är komplexa i sitt utförande. Detta med-

för att de upplevs som svåra att använda, vilket i sin tur lett till en minskad uppskattning av 

verktygens fördelar. Till följd av den höga komplexiteten är också inlärningströskeln ofta 

hög. Något som medför att det kan dröja innan användare av CASE-verktyg blir produktiva i 

sitt arbete. Iivari (1996, sid 102) skriver bland annat; ”CASE-tools are often complex, and 

when their complexity is perceived to be high it is difficult to appreciate their advantages.” 

och Cronholm (1998, sid 21); ”Metodverktygen skall ha låga inlärningströsklar så att verk-

tygsanvändarna snabbt blir produktiva”.  

   De flesta tidigare studier om CASE-verktyg och deras användbarhet är mer än 10 år gamla 

och vi vill bidra med en mer uppdaterad studie inom området. Vi vet inte hur utvecklare ser 

på CASE-verktyg idag vad gäller användbarhet. Kanske har komplexiteten minskat? Den an-

vändbarhet som undersöks baseras på kriterier som kan användas för att avgöra vad som får 

utvecklarna att ta verktyget i bruk (se underkapitel 3.3). Tidigare studier uttrycker också ett 

behov av vidare studier inom området. Karlsson & Strömberg (2003, sid 37) skriver; ”Hur ska 

CASE-verktygens kodgenerering utformas så att fler kan använda dem? Är det egentligen 

möjligt att konstruera kodgeneratorer som är lätta att använda men samtidigt är kraftfulla 

och flexibla? Detta är några frågor som kanske skulle kunna vara förslag för framtida utred-

ningar”. Cronholm (1998, sid 247) uttrycker följande; ”I förslag till fortsatt forskning ser jag 

behov av fördjupade studier om andra SU-metoder och metodverktyg”. Cronholm beskriver 

att ett metodverktyg är en avgränsad delmängd av ett CASE-verktyg (se underkapitel 3.2.1).   

1.2 Problemformulering 

Vi upplever att det saknas nyare undersökningar med fokusering på användbarheten för 

CASE-verktyg och framförallt där man utgår från utvecklarnas perspektiv. Vi vill lyfta fram de 

positiva egenskaper som finns vad gäller CASE-verktygs användbarhet. Med tanke på att ti-

digare studier också har visat att CASE-verktyg är komplexa vill vi undersöka användbarheten 

för att ta reda på vilka svårigheter som finns i verktygen idag. Vad kan egentligen göras för 

utformningen av CASE-verktyg för att fler utvecklare ska acceptera dem?  

Exempel på frågeställningar som belysts tidigare av andra forskare: 

 Vilka motiv finns för att använda CASE-verktyg? (Cronholm, 1994) 

 Varför används inte CASE-verktyg? (Iivari, 1996) 

Dessa frågeställningar har varit bredare än den riktning vi har tagit. Forskning som gjorts 

inom problemområdet har inte fokuserat på specifika aspekter som användbarhet för CASE-

verktyg. Cronholm skriver bland annat om hur CASE-verktyg borde vara anpassade till den 

verksamhet man tänker använda verktyget i. Iivari påpekar komplexiteten som finns i CASE-

verktyg och hur den förhåller sig till andra variabler som till exempel effektivitet. 

Vi har haft de tidigare studierna som utgångspunkt då vi gjort våra avgränsningar och valt 

problemområde. Cronholm påpekar ett behov av att man behöver utveckla en förbättrad 
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teori över hur CASE-verktyg bör vara utformade (Cronholm, 1994), något som influerat oss 

att undersöka utformningen av CASE-verktyg.  

Problemet är att det saknas en kartläggning över hur ett CASE-verktyg bör vara utformat för 

att tillgodose de krav som ställs från utvecklare beträffande användbarhet. Genom att göra 

en kartläggning kommer vi att fånga de brister och fördelar som dagens utvecklare ser hos 

CASE-verktyg.   

1.3 Syfte 

Med anledning av att tidigare undersökningar framhäver problem med komplexitet, utform-

ning och användbarhet har den här studien utförts.  

   Syftet med den här studien är att klargöra hur CASE-verktyg bör vara utformade för att ge 

ett bra stöd till användarna. Vilka brister och fördelar utvecklare upplever beträffande an-

vändbarhet i CASE-verktyg kommer kartläggas. Med undersökningen vill vi bidra till en större 

förståelse för CASE-verktyg.  

 

Med ovanstående resonemang som grund vill vi besvara följande frågeställning: 

1.4 Frågeställning 

- Hur bör ett CASE-verktyg som Visual Studio vara utformat för att det ska vara mer använd-

bart?  

- Vilken är den främsta fördelen samt bristen som användarna (utvecklarna) ser med 

CASE-verktygs användbarhet? 

1.5 Perspektiv 

För att fånga användbarheten på ett så bra sätt som möjligt har vi fokuserat oss på utveck-

larna. Vi har gjort studien ur deras perspektiv då det är de som är direkt i kontakt med CASE-

verktyg och jobbar med att bygga program i dessa. Då vi skriver utvecklare menar vi alltså de 

som bygger datorprogram och är användare av CASE-verktyg. Användarna har också en cen-

tral roll vad gäller studier av användbarhet (se underkapitel 3.3.1). Ett perspektiv där vi foku-

serar på utvecklarna tror vi också fångar sanningen kring användbarhet bättre än om vi hade 

valt ett perspektiv där vi fokuserar på dem som bygger själva CASE-verktygen. Att involvera 

dessa ”konstruktörer” av CASE-verktyg har också varit på tapeten. Det hade varit intressant 

att utföra studien med ett perspektiv där man tittar på både användare (utvecklarna) och de 

som bygger CASE-verktyg, då hade vi även kanske kunnat upptäcka samband mellan utveck-

lingsprocessen av CASE-verktyg och upplevd kvalité baserad på användarnas uppfattning. Vi 

tror dock ett sådant ”dubbelt” perspektiv lätt skulle bli alltför omfattande och resurskrävan-

de för den tidsram som är avsatt för studien. Genom att vi höll fokus på användarna av 
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CASE-verktyg kunde vi avgränsa studien så att den blev smalare och samtidigt också mer 

djupgående.   

1.6 Avgränsningar 

Preliminärt var målet med studien att klargöra varför vissa utvecklare väljer att använda 

CASE-verktyg och andra inte. Vi tyckte senare att detta var alldeles för ambitiöst med tanke 

på den begränsade tid som vi hade. Det skulle troligen inte vara tillräckligt att titta på an-

vändbarheten för att svara på en sådan fråga. Vi ser en risk vad gäller trovärdigheten för en 

sådan studies resultat om man bortser från till exempel ekonomiska aspekter. Detta har varit 

en anledning till att vi avgränsat oss till att undersöka endast användbarheten i CASE-

verktyg. Det är samtidigt användbarheten som intresserar oss och det är främst den som i 

sammanhanget passar den inriktningen vi läser på Linköpings Universitet.  

 

Fyra större avgränsningar har gjorts: 

1. En avgränsning till en viss typ av CASE-verktyg. 

2. En avgränsning till det specifika verktyget Visual Studio. 

3. Avgränsning till användbarhet.  

4. Fokus på utvecklarnas perspektiv.  

1.7 Förkunskap 

Våra förkunskaper är de som vi har utvecklat under studierna på det systemvetenskapliga 

programmet med inriktning mot IT-systemutveckling vid Linköping Universitet. Vi har också 

egna erfarenheter ifrån arbetslivet. Innan vi påbörjade våra studier jobbade vi båda med IT. 

Alla dessa faktorer hjälper i stor grad att uppfylla målet med studien.  

Ingen av oss har jobbat med CASE-verktyg ute i näringslivet. Den tidigare kontakt som vi haft 

med dessa verktyg är den som vi fått under vår utbildning. Vi har bland annat läst kurser där 

vi använt Visual Studio. 

1.8 Målgrupp 

Målgruppen är företag som redan idag arbetar med CASE-verktyg som Visual Studio, men 

också företag som funderar på att börja använda CASE-verktyg. Vidare hoppas vi att perso-

ner på högskolor och universitet som forskar inom området kan ha intresse för rapporten. 

Troligtvis kan också de som bygger CASE-verktyg finna undersökningen intressant. Samtidigt 

har vi själva ett stort personligt intresse för problemområdet. 

Vi avser att framföra innehållet på ett så pass lättförståeligt sätt att läsarens förkunskaper 

endast behöver vara ytliga inom problemområdet. Förkunskap inom IT anser vi dock är nöd-

vändiga för att få en större förståelse för de teorier, resonemang och resultat som rapporten 

bearbetar.  
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2. Metod 

Ordet metod kommer från grekiskans meta (efter) och hodos (väg). Att använda en metod 

innebär att använda ett planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå ett visst resultat 

(Bohgard, o.a., 2008). 

I kapitel 2 beskrivs den metodik som har använts för att utföra studien, samt så presenteras 

argumenten för på vilket sätt vi har valt ut teori och litteratur. I underkapitlet 2.1 beskrivs det 

tillvägagångssätt som undersökningen utförts på. Här beskrivs vilken undersökningsdesign vi 

valt för studien, samt hur vi har samlat in data till undersökningen och hur vi har analyserat 

data. Senare i kapitel 2 beskrivs olika vetenskapliga metoder och perspektiv. Här tas grun-

derna upp för hur man kan utföra en vetenskaplig undersökning. Tillsammans med denna 

teori har vi varvat diskussioner för vilka val vi har gjort i den här studien angående dessa 

aspekter. Dispositionen är att först presentera metod och sedan utförs ett val i samma un-

derkapitel.        

2.1 Tillvägagångssätt 

Vi inledde vår studie med att förbättra förståelsen för ämnet CASE-verktyg och läste tidigare 

studier inom problemområdet. Studien av tidigare forskning inom ämnet var nödvändig för 

att säkra relevansen för vår egen studie och avgränsning. Samtidigt anser vi att en sådan 

start på studien gav oss en elementär bild för vad CASE-verktyg är och vilka brister och för-

delar annan forskning sett hos verktygen.  

   Vi ser användbarhet för CASE-verktyg som central i studien då denna ifrågasätts i många 

andra studier (Whittaker & Voas, 2002 ; Karlsson & Strömberg, 2003). Användbarheten har 

därför använts som en måttstock i studien då vi utfört vår bedömning av brister och fördelar 

med CASE-verktygen. Hur vi definierar användbarhet kan läsas i den teoretiska referensra-

men.   

   I teorin har vi även tydliggjort kringliggande begrepp för problemområdet. Det kan vara 

begrepp som framkommit under litteraturgranskningen eller under de intervjuer vi utfört. 

Förtydliganden av begrepp görs för att den mindre insatta läsaren ska få en kunskapsgrund 

för att kunna förstå studien.  

2.1.1 Undersökningsdesign 

När det gäller undersökningsdesign (benämns även forskningsdesign) handlar det om kriteri-

er som används när man ska bedöma eller utvärdera samhällsvetenskapliga undersökningar 

(Bryman, 2008). En undersökningsdesign utgör en ram för insamling och analys av data 

(Bryman, 2001). 
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Det finns olika slags undersökningsdesigner, av dessa kommer de fyra vanligaste att beskri-

vas nedan:  

 Experimentella undersökningen, den betyder att forskaren har möjligheter till kon-

troll av att han kan uttala sig om kausalitet. Kontrollen gäller främst tidsförhållandet 

mellan variabler, individfaktorer, situationer samt effekter av experimentens upp-

läggning (Patel & Tebelius, 1987). Denna typ av experimentet har en tendens att på-

visa en mycket hög intern validitet (Bryman, 2008). 

 

 Laboratorieexperimentet, det ideala experimentet bör äga rum under så kontrollera-

de förhållanden som möjligt. Oftast används den typen av experiment för att under-

söka hypoteser (Patel & Tebelius, 1987). I ett laboratorieexperiment har forskaren 

större kontroll över det man studerar och kan på så sätt också förstärka intern validi-

tet. Det är också troligt att laboratorieexperiment är enkelt att replikera, då kopp-

lingen till en specifik miljö är svagare. Med laboratorieexperiment menas att det är 

något som genomförs i ett laboratorium eller en annan tillgjord miljö (Bryman, 2001).  

 

 Survey-undersökning är en term som kan ha olika betydelse. Vid vissa tillfälle kan det 

innebära att forskaren gör en undersökning på en större avgränsad grupp individer 

och vid andra tillfällen kan det betyda att forskaren endast använder sig av enkät el-

ler intervju (Bryman, 2008). Inom forskning används för det mesta Survey-

undersökningar vid deskriptiva studier. Survey-undersökningar ger möjlighet att sam-

la information om ett stort antal variabler likaväl som de kan ge en stor mängd in-

formation om varje variabel (Patel & Tebelius, 1987). Målet med Survey-

undersökning är att ta fram data som är kvantitativa eller kvantifierbara och som rör 

två eller fler variabler, för att sedan analysera dessa med syftet att hitta olika sam-

bandmönster (Bryman & Bell, 2005).  

 

 Fallstudie betyder en undersökning på en mindre grupp. Det kan vara en individ, en 

grupp individer, en organisation osv. Syftet med fallstudier är för det mesta att stu-

dera processer och förändringar (Patel & Tebelius, 1987). Dessa fallstudier sker i en 

verklig situation (Bryman, 2001) och används av både kvantitativa och kvalitativa me-

toder (Bryman, 2008). För att samla information behöver forskaren använda sig av 

flera olika metoder, t ex intervjuer, observationer, självrapporteringar och dokument 

(Patel & Tebelius, 1987). 
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Vi fokuserade oss på att undersöka CASE-verktyg på flera företag så Survey-undersökning var 

en passande forskningsdesign då den riktar sig mot studier där flera fall undersöks. Även om 

intervjuerna hade en kvalitativ karaktär så analyserades delvis empirin på ett kvantitativt 

sätt. Under analysen användes matriserna (se underkapitel 2.1.3) för att kvantifiera data. 

Med hjälp av matriserna togs en bild fram över vilka fördelar och brister som olika utvecklare 

belyste vad gällde användbarhet i Visual Studio. Vi räknade bland annat samband i matriser-

na då vi utförde analys och diskussion om dessa.    

2.1.2 Datainsamling 

Vi har kontaktat drygt 20 företag som jobbar med Visual Studio för att fråga om de kunde 

ställa upp på intervju. Tre företag i Linköping har gett oss positiva svar och vi har utfört in-

tervju hos dessa. Företagen heter Syntronic SSI, Ipendo Systems AB och IFS R&D.  

Vi började med att formulera preliminära frågor för att precisera vad vi ville uppnå med in-

tervjuerna. De användbarhetskriterier som identifierades som viktiga i studien (se underka-

pitel 3.3) fick en betydelsefull roll då vi formulerade frågor till intervjuerna. Användbarhets-

kriterierna syns inte i frågorna (se intervjuguide) som ställdes till respondenterna. Men vi 

avsåg att i respondenternas fria och spontana svar söka efter indikationer på ställningsta-

ganden, som går att koppla till Cronholms användbarhetskriterier för CASE-verktyg. Det är 

också det som har skett och redovisats.  Med frågorna har vi täckt hela systemutvecklings-

processen för att få fram den information som behövs för att kunna svara på studiens fråge-

ställning. I och med den begränsade kännedom vi hade för problemområdet såg vi de tre 

intervjuerna som hjälpmedel för att även visa vilken teori som var viktig i sammanhanget. 

Den första intervjun sågs som en viktig milstolpe och ett bra riktmärke för bekräftelse om vi 

hade valt rätt kurs i vår teoretiska referensram. Ni kan läsa mer om intervjuerna i underkapi-

tel 2.3, där har vi valt att skriva mer detaljerat om dessa. 
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2.1.3 Analys av data 

Då denna studie tog riktning mot att undersöka hur CASE-verktyg bör vara utformade för att 

möta utvecklares krav på användbarhet krävdes någon form av bedömningsmall där vi kun-

de koppla fenomen som framkom i empirimaterialet till användbarhet. Vi har själva utformat 

två matriser (Tabell 1) som innehåller utvalda kriterier för användbarhet, samt de faktorer i 

verktyget som uppdagats som viktiga vad gäller utvecklarnas användning av verktyget.  

 

Matris1: 
Användbarhetskriteriers koppling 
till faktorers positiva egenskaper 

Kriterier för användbarhet 

Kriteri nr.1 Kriteri nr.2 … 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 … 

 

Visual Studio 
(faktorer) 

Faktor nr.1 4       

Faktor nr.2        

…        

 

Matris2: 
Användbarhetskriteriers koppling 
till faktorers negativa egenskaper 

Kriterier för användbarhet 

Kriteri nr.1 Kriteri nr.2 … 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 … 

 

Visual Studio 
(faktorer) 

Faktor nr.1        

Faktor nr.2        

…        

 

Tabell 1: Matriser för att kategorisera data 

 

Skeletten för matriserna är lika. Men den ena matrisen innehåller kopplingar till användbar-

hetskrieterierna för de positiva egenskaper som framkommer för varje faktor under studiens 

analys (se underkapitel 5.2). Medan den andra innehåller kopplingar till användbarhetskrie-

terierna för de negativa egenskaper som framkommer för varje faktor. Vi har gjort denna 

uppdelning för att visa på ett tydligt sätt hur Visual Studios faktorer förhåller sig positivt 

och/eller negativt till användbarhetskriterierna.  

Kriterierna för användbarhet (Kriteri nr.1, Kriteri nr.2, o.s.v.) är de kriterier som vi har valt 

från Cronholm (1998) om användbarhet. Varje användbarhetskriterium har tre uppdelningar 

och dessa visar de företag som vi intervjuade. Uppdelningarna har fått benämningarna F1, 

F2, F3 i matriserna. Där F1 motsvarar Syntronic SSI, F2 motsvarar Ipendo Systems AB och F3 

motsvarar IFS R&D.  

   De faktorer som nämns i varje rad (Faktor nr.1, Faktor nr.2, o.s.v.) är faktorer i Visual Stu-

dio som visat sig vara viktiga för utvecklarna. Varje faktor kan ha en eller flera egenskaper. 

Det tillvägagångssätt vi använde för att plocka fram dessa faktorer var att i empirin ringa in 
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nyckelord och välja ut faktorer som utvecklarna berättade mycket om och som utgjorde den 

största delen av studiens empiriska material.   

 

Under analysprocessen granskade vi varje faktor för sig. Vi gick igenom faktorerna och dess 

egenskaper för att analyserade vad varje enskilt företag sa om dem. Sedan motiverade vi hur 

egenskaperna kunde kopplas till användbarhetskriterium, gav kopplingarna nummer och 

placerade in numren på passande platser i matriserna. I Tabell 1 illustreras ett exempel för 

detta där vi placerat in en koppling och gett den numret ”4” (se den grå rutan i Matris1).   

Genom att på det här sättet kategorisera insamlad data i matriserna skapade vi en struktur 

för analysprocessen och kunde sedan visa en översiktlig bild av vilka fördelar och brister som 

utvecklarna klarlade vad gäller användbarhet i Visual Studio. Vi anser att detta tillvägagångs-

sätt förenklade det för oss att senare analysera samband och motsägelser vad beträffar Vi-

sual Studios användbarhet.  

 

Slutligen utformade vi förslag för vad ett CASE-verktyg bör uppfylla ur användarnas perspek-

tiv. Studiens förslag till utformning av CASE-verktyg har basera sig på analysen av det empi-

riska materialet och det matriserna visade. En dimension i analysen är generaliseringsgra-

den, denna kan kopplas till hur många företag som utformningsförslaget grundar sig på. 

Samtidigt tycker vi det är viktigt att ta hänsyn till att vi endast intervjuat tre företag och att 

generaliseringsgraden för studien därför inte är stark. Men vi anser att resultaten för studien 

är trovärdigt då de grundas på utvecklarnas fleråriga erfarenhet och kunskap med att jobba 

med dessa verktyg.  

 

En sammanfattning för den disposition som studien följt finner ni på nästa sida i Figur 1. 
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Nedan visas dispositionen för det tillvägagångssätt vi använt för studien:

 

Figur 1: Tillvägagångssätt för studien 
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2.2 Metodval 

I detta avsnitt beskriver vi vilken metod vi har valt för studien. Vi beskriver och väljer forsk-

ningsstrategi, vetenskapligt angreppsätt och vetenskapsteoretisk plattform. 

2.2.1 Forskningsstrategi 

Med kvantitativ forskning menas en forskningsstrategi som lägger vikten på kvantifiering när 

det gäller insamling och analys av data (Bryman, 2001). Å andra sidan ses kvalitativ forskning 

som en forskningsstrategi som vanligtvis lägger vikten på ord istället och inte kvantifiering 

under insamling och analys av data (Bryman, 2001). 

När kvantitativ inriktning väljs vill forskaren antingen söka kunskap för att mäta, beskriva och 

förklara fenomenen i vår verklighet eller så söker han kunskap för att inventera, tolka och 

förstå fenomenen (Patel & Tebelius, 1987). Det innebär att datainsamling sker i någon form 

av mätning (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Den kvalitativa bygger på förståelse. Med ordet ”kvalitativ” menas att mätningen inte spelar 

så stor roll utan man är intresserad av människornas förståelse för ämnet i fråga (Lundahl & 

Skärvad, 1999). När man gör kvalitativa undersökningar sker detta i avgränsade och specifika 

miljöer, målet är då att få fram en helhetsbeskrivning av processer och egenheter i dessa 

miljöer (Repstad, 2007). 

 

Det finns några skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning (Bryman, 2001): 

Kvantitativ Kvalitativ 

Siffror  Ord 

Forskarens uppfattning Deltagarnas uppfattning 

Distans Närhet 

Teoriprövning Teorigenerering 

Statisk Processinriktad 

Strukturerad Ostrukturerad 

”Hårda”, reliabla data Kontextuell förståelse 

Makroinriktning Rika och fylliga data 

Beteende Mening 

Konstlade miljöer Naturliga miljöer 

 

Tabell 2: Skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning 

 

Kvantitativa resultat presenteras ofta i direkta siffror från en mätning eller observation, och 

kommer då oftast från objektiva metoder (Bohgard, o.a., 2008). För kvantitativa resultat kan 

statistiska metoder användas för att testa samband och skillnaden mellan variabler. Fråge-
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ställningar som behandlas rör kvantitet. Ofta finns det behov av att generaliserar resultaten, 

vilken kan göras om datamängden är tillräckligt stor (Bohgard, o.a., 2008) 

Kvalitativa resultat leder till en beskrivning och förståelse av omvärlden och sammanhang i 

form av ord och bilder. Resultaten är icke-analytiska och inga exakta siffror presenteras. Kva-

litativa resultat besvarar frågor av typen vad, vem, hur, när och var. Metoden som ger kvali-

tativa resultat används ofta för studier av få fall, men många olika variabler kan undersökas. 

Här är det mer intressant att få förståelse för hur det ligger till i enskilda fall och mindre in-

tressant att generaliserar resultat (Bohgard, o.a., 2008). 

Vi har utfört en kvalitativ studie där vi undersökte utvecklares uppfattning vad berör CASE-

verktyg. Vi kopplade utvecklares synpunkter till Cronholms användbarhetskriterier. Vårt mål 

var att genom detta tillvägagångssätt fånga utvecklares erfarenhet vad gällde användbarhet i 

CASE-verktyg för att sedan sammanställa, analysera och kartlägga hur situationen ser ut 

idag. Det vi undersökte var inte direkt mätbart eller möjligt att observera.   

2.2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

De tre frekventaste angreppssätten är deduktion, induktion och abduktion.  

Enligt Bryman & Bell (2005) finns det två olika tolkningar om relationen mellan teori och em-

piri, nämligen deduktion och induktion.  

En deduktiv ansats betyder att forskaren utifrån teori genererar hypoteser som sedan grans-

kas empiriskt. Den deduktiva ansatsen associeras med den kvantitativa strategin, med beto-

ning på prövning av teorier (Bryman & Bell, 2005). Det finns olika processer som ingår vid 

deduktion, dessa är: teori, hypotes(er), datainsamling, resultat, hypoteserna bekräftas eller 

förkastas, omformulering av teori (Bryman, 2001). 

Däremot utgår en induktiv ansats från empirin d.v.s. erfarenhet för att framställa en teori. 

Angreppssättet innebär att undersökaren med så lite teoretisk förståelse som möjligt kom-

mer närmare empirin och komparera den sedan med teori (Bryman & Bell, 2005). Vid ett 

induktiv angreppsätt är teorin resultatet av en forskningsinsats. Den induktiva processen 

innebär således att man drar generaliserbara slutsatser på grundval av observationer (Bry-

man, 2001). 

Det sista angreppssättet är abduktion, detta är en växelverkan mellan deduktion och induk-

tion (Olsson & Sörensen, 2011). 

Angreppsättet för denna studie är abduktion. Genom att använda utvecklares erfarenheter-

har vi gett uttryck åt mönster i värderingar. Vidare har ställt delar av tidigare studiers resul-

tat mot denna studies resultat och diskutera dessa. Vi har alltså använt en växelverkan mel-

lan deduktion och induktion.     
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2.2.3 Vetenskapsteoretisk plattform  

Det finns två vetenskapsteoretiska plattformar, dessa är positivism och hermeneutik  

(Lundahl & Skärvad, 1999). Konkret kan man säga att positivismen är grunden för kvantitativ 

metodteori, medan hermeneutiken ligger till grund för kvalitativ metodteori (Lundahl & 

Skärvad, 1999). 

Positivism fungerar som en kunskapsteoretisk ståndpunkt för att använda sig av naturveten-

skapliga metoder vid undersökningar av den sociala verklighet och alla dess aspekter (Bry-

man, 2001). 

Från början var hermeneutik ett synsätt som skapades för tolkning eller förståelse av texter, 

framförallt teologiska texter (Bryman, 2001). Det innebär att en hermeneutisk process hand-

lar om tolkningar, där man läser in allmänna egenskaper och sammanhang i de konkreta 

observationerna (Repstad, 2007). 

Vi har valt ett hermeneutiskt angreppsätt för studien. Vi har utfört en kvalitativ studie där vi 

har lagt vikten på att tolka, förstå och förklara det som framkommit under intervjuerna. Det-

ta går väl i hand med ett hermeneutiskt angreppssätt.  
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2.3 Metod för datainsamling - Intervju 

Intervju är den mest grundläggande metoden för att samla information kring vad människor 

tycker och tänker (Bohgard, o.a., 2008). Intervju kan genomföras på många olika sätt. De kan 

vara såväl kvantitativa som kvalitativa beroende på syftet de används för (Angelöw & 

Jonsson, 1999). 

 

Själva syftet med intervjun är det som avgör vilken intervjuform som ska användas. Innan 

intervjuformen väljs ska den som intervjuar ta ställning till viken typ av kunskap som är viktig 

och lämplig i det specifika sammanhanget. Intervjuer måste planeras noggrant så att de frå-

gor som kommer att tas upp är relevanta i förhållandet till de frågor som utreds. Det man 

måste tänka på är att intervjuer är mycket resurskrävandet om de genomförs i stor skala. 

(Bohgard, o.a., 2008) 

 

Kvalitativa intervjuer är vanliga vid kvalitativ forskning. Flexibiliteten som möjliggörs med 

denna typ av intervju kan sägas vara den främsta anledningen till vad som gör den så attrak-

tiv. I kvalitativa intervjuer sätts den intervjuades ståndpunkt i fokus, medan strukturerade 

intervjuer mer speglar forskarens intressen. Kvalitativa intervjuer är öppna för att röra sig i 

olika riktningar. På så sätt kan de fånga vad intervjupersonen anser vara relevant och viktigt. 

I kvantitativ forskning anses ofta ett sådant mönster som en störning och något som bör 

undvikas. Här har forskarna istället en tydligt formulerad samling av frågor som ska ställas till 

intervjupersonen. 

(Bryman, 2001) 

 

Det finns olika typer av intervjuformer: 

 

 Strukturerad intervju - Under denna intervju får intervjupersonen svara på frågor, 

dessa kan vara antingen fria eller genom att välja svar från en förutbestämd grade-

ring. Resultat för denna typ av intervju ger kvantitativa data som är lätt att analyse-

ras. För att det ska vara möjligt att på förhand definiera frågorna och olika svarskate-

gorier måste intervjupersonalen ha god domänkunskap och vara väl insatt i ämnet, 

och även ha en klar bild av vilka områden som ska analyseras. Det är viktigt också att 

frågorna är entydigt formulerade. Strukturerade intervjuer utförs ofta som telefonin-

tervjuer eller som korta intervjuer. 

 (Bohgard, o.a., 2008) 

 

 

 Ostrukturerad intervju - Då brukar intervjuaren bara ha en lista som kan innehålla en 

eller flera uppsättning tema. Själva formuleringen av frågorna och deras ordnings-

följd skiljer sig ofta åt mellan intervjuarna (Bryman, 2001). I en ostrukturerad intervju 

ställer intervjuaren öppna frågor, så att intervjupersonen kan prata fritt om sina åsik-

ter. Intervjupersoner får på så sätt möjlighet att styra diskussionen mot de områden 
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som han/hon tycker är viktiga  (Bohgard, o.a., 2008). Det kan hända att intervjuaren 

bara ställer en enda fråga till intervjupersonen, då kan denna svara utan några be-

gränsningar. Om intervjuaren anser att det finns vissa punkter som är värda att följas 

upp kan han ställa ytterligare frågor (Bryman & Bell, 2005).  

 

 Semi-strukturerad intervju - Det finns en viss flexibilitet i hur frågorna ställs vid semi-

strukturerade intervjuer, man följer ingen strikt ordning (Bryman, 2001). Frågornar 

brukar också vara formulerade på ett mer allmänt sätt, till skillnad från strukturerade 

intervjuer. Vid en semi-strukturerad intervju har intervjuaren också möjlighet till att 

ställa ytterligare frågor (uppföljningsfrågor) till det som uppfattas vara viktiga svar 

(Bryman, 2001). En halvstrukturerad intervju, även kallad semi-strukturerade inter-

vju, är en blandning mellan strukturerad och icke strukturerad intervju  (Bohgard, 

o.a., 2008). I förhand finns det en struktur som man har tagit fram på vilka områden 

som ska behandlas, men intervjuaren kan fritt välja ordning på områdena och ställa 

följfrågor. Intervjuformen består av både förutbestämma och öppna frågor. En semi-

strukturerade intervju är mindre formell än en strukturerad. Denna typ av intervju-

form kan ge både kvalitativa och kvantitativa svar (Bohgard, o.a., 2008).  

Vid semi-strukturerad intervju kan en intervjuguide användas (Bryman & Bell, 2005).  

   Bryman (2001) beskriver att det finns grundläggande råd vid förberedelsen och ut-

formningen av en intervjuguide: 

 

1. Skapa ett visst mått och ordning i de teman som är aktuella så att frågorna som 

rör dessa teman följer på varandra på ett bra sätt. 

2. Formulera intervjufrågor eller teman på en sätt som underlättar svar på under-

sökningens frågeställnigen 

3. Använd begripligt språk som passar intervjugrupperna. 

4. Ställ inte ledande frågor. 

5. Kom ihåg att notera eller fråga om bakgrundsfakta 

6. Se till att ha en bra bandspelare. Kvalitativa forskare brukar alltid spela in inter-

vjuer på band och sedan skriva ut den. 

7. Man ska säkerställa att intervju genomförs i en lugnt och stöd miljö. 

(Bryman, 2001)  

 

Den forskningsstrategi som vi valde att använda var att samla in informationen via kvalitativ 

datainsamling. Vi intervjuade olika företag som använder CASE-verktyg och utifrån intervju-

erna kunde vi precisera vilken typ av data som skulle analyseras. I och med detta har våra 

respondenters erfarenheter av att arbeta med CASE-verktyg getts stort utrymme i studien. 

Den forskningsstrategi som vi valde att använda var att samla in informationen via kvalitativ 

datainsamling. Vi intervjuade olika företag som använder CASE-verktyg och utifrån intervju-
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erna kunde vi precisera vilken typ av data som skulle analyseras. I och med detta har våra 

respondenters erfarenheter av att arbeta med CASE-verktyg getts stort utrymme i studien. 

Vi tror det är viktigt att inte bara förlita sig på olika mätbara värden, som vid kvantitativ stra-

tegi. Vi menar alltså att utvecklarnas synpunkter och tankar behöver ges ett stort utrymme 

för att stärka relevansen för data och i slutändan bidra till ett så korrekt och verklighetsan-

knutet resultat som möjligt. Om vi endast hade utfört kvantitativa mätningar anser vi att vi 

hade gått miste om viktiga aspekter, kanske till och med avgörande aspekter. 

 

Innan det att intervjuerna utfördes tittade vi på flera intervjualternativ och diskuterade des-

sa, men insåg snart att det bästa alternativet för studien var att använda semi-strukturerade 

intervjuer. Det som vi ville uppnå var att använda intervjuerna som ett verktyg för att få en 

bild av vilka brister och fördelar utvecklarna ser hos CASE-verktyg, för att sedan koppla detta 

till Cronholms användbarhetskriterier.  

Flexibilitet var en viktig del under intervjuerna, vi ansåg att de borde genomföras på ett öp-

pet sätt där frågorna som ställdes inte fick vara alltför ledande. Vi ville att respondenters 

åsikter skulle vara de mest centrala. Detta var en av orsakerna till att vi valde semistrukture-

rade intervjuer, för att fånga den erfarenhet och kunskap som utvecklarna har om CASE-

verktyg. Att ha möjlighet till att ställa ytterligare frågor till saker som uppfattades vara viktiga 

var något som vi också betraktade som positivt då vi hade bristande kunskap för vilken bild 

utvecklare hade beträffande CASE-verktyg. Följdfrågorna var viktiga för att vi skulle kunna 

skapa oss en helhetsbild som speglar hur det verkligen ser ut, hur arbetet fungerar hos ut-

vecklarna och vilka brister och fördelar de ser med dessa verktyg.  

Vi valde att använda en intervjuguide som gav stöd och hjälp under intervjuerna. Vi tycker 

att samtliga av de egenskaper Bryman beskriver är viktiga. Om vi tar till exempel det här med 

att man inte bör ställa ledande frågor, så är det något som vi har tagit hänsyn till då vi utförd 

intervjuerna. Vi försökte även dela upp frågorna i en viss ordning så att teman skulle följa på 

varandra. Vi valde att dela in frågorna efter de systemutvecklingsfaser som Cronholm (1994) 

använde då han beskriver täckningsgraden för CASE-verktyg(se Figur 5, underkapitel 3.2.1). 

Dessa var analys, design, realisering, test och förvaltning. 

Att utföra semi-strukturerade intervjuer med en intervjuguide var ett sätt för oss att fånga 

kvalitativa aspekter utan att vi som forskare färgade intervjun i allt för stor utsträckning sam-

tidigt som vi minskade risken för att intervjuerna ”svävade iväg”. Intervjuerna spelades in på 

diktafon och sedan transkriberades dem.  Vi har respekterat intervjupersonernas anonymi-

tet, genom att skydda deras identitet om så önskades. Alla uppgifter som vi samlat in har 

behandlats med en hög grad av säkerhet, så att obehöriga inte kommit åt personliga uppgif-

ter på de som intervjuats. 
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2.4 Etiska aspekter 

Huvudprinciper för etiska frågor består av frivillighet, integritet, konfidentialitet och anony-

mitet. Dessa gäller för de personer som är inblandade i undersökningen. Det är forskarens 

ansvar att informera respondenten om undersökningens syfte. Då ska även de berörda per-

sonerna få veta att deras deltagande är frivilligt samt att de kan ändra sig i sitt beslut och 

hoppa av när så önskas. Deltagarna måste lämna samtycke till undersökningen innan de in-

tervjuas. De måste också få veta om krav på konfidentialitet, vilket innebär att alla uppgifter 

behandlas med en hög grad säkerhet, så att obehöriga inte kommer åt personliga uppgifter 

på de som intervjuas. 

(Bryman, 2008) 

 

Personen som ska intervjuas måste ha fått garanti, så som muntligt och skriftligt, på att all 

information som samlas in under intervjun hålls under anonymitet, forskaren har tystnads-

plikt  (Repstad, 2007). Personen i frågan måste också få veta varför man valt just honom eller 

henne för en intervju. Allt detta ska ske före intervjutillfället (Repstad, 2007). 

En viktig del tycker vi är anonymitet, detta har vi täckt under vår undersökning genom att 

respektera respondenter och skydda deras integritet. Vi har frågat respondenter om medgi-

vande till de uppgifter som presenteras i uppsatsen.   

 

Vi har spelat in intervjusamtalen för att sedan utföra transkriberingar. Därefter raderade vi 

den inspelade empirin. Detta gjordes för att skapa en hög grad av säkerhet, så att ingen 

obehörig kunde komma åt informationen. Det inspelade materialet från intervjuerna har 

endast använts i denna studie. Respondenter har fått möjligheter att ta del av uppsatsen 

innan den publiceras för att förstärka respondenters förståelse för vad de deltagit i och visa 

på att det en seriös uppsats. 

2.5 Sekundärdata 

Man skiljer på primär- och sekundärdata. Primärdata är den informationen som samlas in för 

att besvara en bestämd frågeställning, detta kallas för rådata som ännu inte är bearbetad 

(Angelöw & Jonsson, 1999). 

Med sekundärdata menas att information som inte är sammanställd primärt för den egna 

studien, exempelvis böcker, tidningsartiklar och även medier som radio- och tv program, 

bandinspelningar eller information som finns tillgänglig på internet (Lundahl & Skärvad, 

1999). 

I studien har vi att använt teorier från tidigare studier där litteraturen behandlar ämnet från 

olika perspektiv. Vi använde böcker och artiklar för att få stöd i problemställningen och av-

gränsningarna. Vidare använde vi litteraturen som ett hjälpmedel under analysen. Vi tycker 

att bra sekundärdata är en hörnsten i studien för att skapa trovärdighet för de resultat un-

dersökningen presenterar.   
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2.6 Metodkritik 

Vi har valt en kvalitativ metod med intervjuer för att uppnå vårt syfte. Vi sökte inte efter siff-

ror för att tillämpa några statistiska metoder för att testa samband och skillnader. Detta val 

medför att generaliseringen av resultatet är något svag, då karaktären av insamlad empirin 

är kvalitativ och de samband som uppdagas under analysen är våra egna tolkningar och slut-

satser av denna empiri. 

Vad gäller temana i intervjuguiden kan vi vara efterkloka och anse att den uppdelningen vi 

utförde hade kunnat göras på ett bättre sätt, men det var samtidigt mycket svårt att avgöra 

vilka teman vi istället skulle välja då förkunskaperna för hur utvecklarna såg på CASE-

verktygs användbarhet var i princip obefintliga.  

Det är möjligt att situationen för hur ett företag använder Visual Studio kan vara unik och 

avvika från hur den stora massan använder verktyget. Detta medförde en risk då vi generali-

serade studiens resultat. En potentiell risk fanns även under själva intervjun. Respondenter 

kan minnas fel eller glömma något helt. Någon fråga kan kanske också missuppfattas och ett 

svar ges på något som inte efterfrågades. Här var det viktigt att vi var uppmärksamma på vad 

de intervjuade sa och hur de tolkade våra frågor. 

Tidsramen och storleken för undersökningen har tvingat oss till vissa begränsningar. Det 

skulle ha varit önskvärt att ha ett större empirisk material än tre intervjuer för att få en mer 

beskrivande bild av verkligheten. Detta visade sig dock vara komplicerat att uppnå då det har 

varit mycket svårt att finna personer som jobbar med Visual Studio och som haft tid att ställa 

upp för intervju.  

2.7 Källkritik 

Vi har sökt information via Linköpings universitets bibliotek. Sökningarna har lett oss till flera 

böcker och vetenskapliga artiklar om CASE-verktyg, systemutveckling och användbarhet. 

Denna litteratur innehåller de begrepp som vi behövt för att förstå det problemområde vi 

behandlar. Några av de begrepp som vi använder i vår studie anser vi tolkas på olika sätt. Till 

exempel så är användbarhet ett begrepp som kan innefatta mycket och dess definition kan 

variera ordentligt. 

Vi anser att förutsättningarna vad gäller datorers prestandard har förändrats om man tittar 

på hur det ser ut idag jämfört med några år bakåt i tiden. Det sker en ständig utveckling av 

datorns prestandard och nya tekniker kommer som gör att vi måste ställa hos kritiska till en 

del av de tekniska begränsningar som uttrycks i teori som skrevs för längre än 10 år sedan. 

Repstad (2007) beskriver också att skriftliga källor från förr i tiden lätt kan tolkas fel, om man 

inte är medveten om hur dessa kom till och i vilket sammanhang. Det är något som vi tagit i 

beaktande.   
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De sekundärdata som vi har använt oss av vid analysen är relevant i förhållande till syftet och 

problemställningen. Det är teori som ger oss stöd för att utforma studien. Stöd vid specifika-

tion för avgränsningar och hjälp vid framtagning av kriterier som kommer användas för be-

dömning av CASE-verktygens användbarhet. Materialets tillförlitlighet bedömer vi som god 

då vi har använt oss av böcker och vetenskapliga artiklar tagna ur de databaser som Linkö-

ping universitet hänvisar till i sin bibliotekskatalog. 

En stor del av den information vi använt då vi beskrivit Visual Studio har varit hämtad från 

Microsofts produktdokumentation på internet. Vi anser att den här dokumentationen är 

trovärdig då Visual Studio är en seriös och etablerad produkt. Vi har svårt att föreställa oss 

att Microsoft inte beskriver sin produkt på ett korrekt sätt. Samtidigt har vi granskat den här 

produktdokumentationen på ett kritiskt sätt då det är en kommersiell produkt som Micro-

soft lanserar. Det hade varit önskvärt att kunnat läsa om Visual Studio skrivet av en tredje 

part, men sådana källor har varit svåra att finna.     
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3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen kommer vi beskriva begreppet CASE-verktyg och definiera vad 

för typ av CASE-verktyg studien avser att behandla. För de definitioner vi har granskat har vi 

sett ett mönster. Definitionerna anger vilken täckningsgrad verktyget har för systemutveck-

lingsprocessen samt så anges komponenter som verktygen bör innehålla. Det här är två vari-

abler som vi tagit i beaktande då vi anger vilken definition för CASE-verktyg vi kommer an-

vända i den här studien. Det är nödvändigt att förstå systemutvecklingsprocessen och sy-

stemutvecklingsmodeller för att kunna förstå täckningsgraden för olika CASE-verktyg. Vidare 

har vi beskrivit Visual Studios komponenter och innehåll för att kunna påvisa att verktyget är 

ett CASE-verktyg enligt den definition som vi har valt.  

I teoretiska referensramen beskriver vi även användbarhetskriterier. Avseendet med detta är 

att plocka fram kriterier som vi kan använda för att bedöma användbarhet hos CASE-verktyg. 

Dessa kriterier har en koppling till hur vi formulerat våra frågor inför intervjuerna och kriteri-

erna kan även hittas i vår matris som används under analysen av empirin. 

 

Karaktären för studien är en kartläggning av användbarhet i CASE-verktyg. Kopplingen mel-

lan teorin och analysen utgörs därför främst av de användbarhetskriterier som plockas fram i 

teorin. Syftet med teorin om CASE-verktyg och Visual Studio har främst varit att påvisa att 

Visual Studio är ett CASE-verktyg. Vidare finns teorin om systemutvecklingsprocesserna där-

för att kunna förstå täckningsgraden och den miljö som verktygen verkar i.    

 

Den teoretiska referensramen kommer inledas med att beskriva systemutvecklingsprocessen 

och systemutvecklingsmodeller för att tillgodo se kravet på förståelse av täckningsgrad hos 

CASE-verktyg. Sedan beskrivs CASE-verktyg och vilken definition för CASE-verktyg som vi valt. 

Därefter beskrivs användbarhet och vilken definition av användbarhet som vi valt. Kapitlet 

kommer att avrundas med beskrivningen om varför Visual Studio kan placeras in som ett 

CASE-verktyg.  
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3.1 Introduktion till systemutvecklingsprocessen 

Denna del av uppsatsen handlar om systemutvecklingsprocessen. Syftet med underkapitel 

3.1 är att det ska generera den kunskap som krävs för att förstå täckningsgraden hos CASE-

verktyg. Underkapitlet handlar inte om att ta fram ett underlag för diskussion eller analys i 

studien. Istället handlar det om att skapa en bättre förståelse för de termer som är relatera-

de till CASE-verktyg. Underkapitlet kommer visa hur systemutvecklingsprocessen är struktu-

rerad och ge en inblick i några olika systemutvecklingsmodeller. Det finns traditionella mo-

deller som Vattenfall och RUP, men också nyare agila metoder. Vid de intervjuer som utför-

des under studien framkom det att samtliga respondenter använde någon form av agil me-

tod. Vidare var dessa metoder också variationer på en agil metod som heter Scrum. På IFS 

R&D använde man till exempel en metod man kallade för AQUA och denna hade stora likhe-

ter med Scrum. Vi ser det därför lämpligt att beskriva agila metoder och i synnerhet Scrum 

då det vid kommer analysera står i relation till denna agila metod.  Men först måste några 

begrepp förklaras för att förstå innebörden av systemutvecklingsprocessen i helhet. Dessa 

begrepp är: Informationssystem och systemutveckling. Sedan beskrivs en traditionell modell 

(Vattenfallsmodellen) för att ge en bakgrund och skapa grundläggande kunskap för att grep-

pa de agila arbetsätt som studiens respondenter använder. 

3.1.1 Informationssystem 

När man pratar om informationssystem (IS) menar man vanligtvis ett datorbaserat informa-

tionssystem. Sammanlagt innebär det att ett IS hanterar information, genom att ta emot, 

behandla, lagra och ge ifrån sig information. Information definieras här som meddelanden, 

som genom tolkning ur dessa kan människor få kunskap som underlag för beslut eller annan 

handling. 

(Goldkuhl, 1992) 

3.1.2 Systemutveckling 
Systemutveckling är en aktivitet som består av ett antal delaktiviteter  (Larsson, 2004). Dessa 

används för att utreda förutsättningarna för att utforma, konstruera och införa ett dator-

stött informationssystem. Systemutvecklingens syftet är att förbättra verksamheten genom 

att praktisk använda ett IT-stöd (Larsson, 2004). 

Livscykelmodeller är grunden för de processer och aktiviteter som definieras av utvecklings-

metoder och standarder  (Lindegren, 2003). En livscykelmodell beskriver vad som kommer 

att hända med ett programvaruprojekt över tiden (Lindegren, 2003). 

Livscykelmodeller är, som namnet antyder, modeller som behandlar hela livscykeln för in-

formationssystem (Karlsson, 1992). 
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Figur 2: Livscykelmodellen enligt Palm och Wallin  

 

Förändringsanalys: Under denna fas klarläggs problem och möjligheter i verksamheten. Här 

är syftet att granska om ett informationssystem kan lösa de problem som finns i verksamhe-

ten och i så fall vilka utvecklingsåtgärder som är aktuella.  

Analysfasen: Denna fas fastställer vilka som är informationssystemets huvuduppgifter.  

Utformningsfasen: Bestämmer bland annat vilken teknisk lösning som ska väljas. Detta val 

grundar sig på de strategier som bevisats i tidigare faser.  

Realiseringsfasen: Innebär själva uppbyggandet av systemet, det vill säga programmeringen. 

Vilka instruktioner som ska skrivas och hur det ska göras baseras på material som utarbetas i 

utformningsfasen.  

Implementeringsfasen: Det kännetecknas av starten på det nya informationssystemet. I 

samband med denna fas är utvecklingsarbete avslutat. 

Driftsfasen: Under denna fas är den dagliga användningen av informationssystemet som 

övervakas. 

 (Palm & Wallin, 2000).  

3.1.3  Systemutvecklingsmodeller 

Systemutvecklingsmodeller har i första hand varit inriktade på att göra det enklare för pro-

jekt att utveckla rätt produkt, effektivisera arbetet, hålla nere antalet fel och hålla god kvali-

té på leveranser (Sjöholm & Beckman, 2011).  

   Det finns ett flertal systemutvecklingsmodeller men vi har valt att ge en introduktion till 

Vattenfallsmodellen för att ge en backgrund till den komponentbaserade systemutvecklings-

processen. Vattenfallsmodellen ligger till grund för de nyare systemutvecklingsprocesserna 

(Russell, 2002) och vi ser det därför som en nödvändighet att beskriva den då den står i rela-

tion till agila metoder.  
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Vattenfallsmodellen 

Vattenfallsmodellen eller System Development Life Cycle (SDLC) är den äldsta och mest kän-

da i systemutvecklingsprocessen (Russell, 2002).  Den används än idag och är också grunden 

för många andra metoder. Denna metod är det dominerande tillvägagångssättet vid system-

utveckling fram till 1980-talet (Lindholm, 2000). 

Utvecklingsarbetet delas in ett antal tydliga och klarat avgränsade steg. Varje steg ska avslu-

tas innan nästa får påbörjas och resultaten från det förra steget används i nästa (Sjöholm & 

Beckman, 2011). 

Figur 3 nedan, visar hur Vattenfallsmodellen är uppbyggd enligt  (Palm & Wallin, 2000): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Vattenfallsmodellen 

 

 Kravanalys och definition - Beskriver systemets funktion, avgränsningar och mål till-

sammans med användarna. Detta dokumenteras på ett sätt som både användare och 

utvecklare kan förstå. 

 Systemdesign och mjukvarudesign - Man utvecklar hård- och mjukvarukrav och en 

systemarkitektur. Mjukvarukraven framställs på ett vis som sedan kan omvandlas till 

exekverbara program.   

 Implementation och deltest - Man genomför mjukvarudesign till program eller pro-

gramdelar som sedan testas. 

 Integration och systemtest - Man integrerar programmen eller programdelarna till 

ett helt system, vilket också testas. Efter att testet är genomfört, levereras systemet 

till kund. 
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 Drift och förvaltning: i denna fas installeras systemet och kommer igång. Därefter på-

går en kontinuerlig förvaltning, denna innebär att man rättar alla fel och gör förbätt-

ringar allt eftersom nya krav uppstår. 

 

 (Palm & Wallin, 2000) 

 

Agila metoder 

Den agila metoden har funnits i en eller annan form under ett decennium eller två, men 

termen agil metod myntades först i februari 2001 (Koch, 2005). Representanter från flera 

olika agila metoder hade ett möte för att diskutera olika alternativ till de traditionella och 

dokumentstyrda utvecklingsmetoderna (Iséni, Jiawook & Rasoul, 2010). 

Dessa representanter kom fram till det s.k. The Agile Development Manifesto, som är en 

deklaration där alla deltagare skrev under (Agile manifesto, 2001). Under mötet kom de fram 

till följande ståndpunkter: 

 Individer och interaktioner är viktigare än processer och verktyg 

 Fungerande programvara är viktigare än omfattande dokumentation 

 Kundsamarbete är viktigare än kontraktsförhandling 

 Anpassning till förändring är viktigare än att följa en plan 

I samband med att dessa fyra punkter framkom, gjorde det också tolv stycken principer som 

kallades för Agile manifesto  (Agile manifesto, 2001): 

1. Högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom att tidigt och kontinuer-

ligt leverera värdeskapande programvara. 

2. Välkomna förändrade krav även sent i utvecklingsprocessen. Utnyttja för-

ändringar till kundens fördel. 

3. Leverera körbar programvara med korta tidsintervaller från ett par veckor till 

några månader. 

4. Verksamhetsrepresentanter och utvecklare måste jobba tillsammans dagli-

gen i projektet. 

5. Ansvarstagande individer är den viktigaste tillgången. Ge de ansvar för att 

lösa uppgiften och stöd dem på vägen. 

6. Det bästa sättet att utbyta information på är via personliga möten. 

7. Fungerande programvara är det viktigaste måttet på framsteg i projektet. 
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8. Agila processer förordar uthållig utveckling. Utvecklingsteamet ska ha en 

jämn arbetsbelastning så länge som det är möjligt. 

9. Kontinuerlig uppmärksamhet på teknisk elegans och bra design stärker för-

mågan till anpassning. 

10. Enkelhet. Konsten att göra rätt saker på rätt nivå är nödvändig. 

11. De bästa lösningarna för arkitektur, krav och design kommer från självorga-

niserade grupper. 

12. Gruppen ska regelbundet utvärdera om hur den kan arbeta effektivare 

 (Agile manifesto, 2001) 

När man väljer att använda den agila metoden, innebär det att man accepterar faktumet att 

användarna inte alltid vet vad de vill ha och därför måste man kunna vara flexibel vad gäller 

kravspecifikationer och förändringar under arbetets gång  (Hedberg, 2011). Skillnaden mel-

lan den agila metoden och vattenfallsmodellen är, att kunden hos ett företag som använder 

den sistnämnda upptäcker fel först vid leverans, men då är det ofta försent för att korrigera 

något, situation kan bli för dyr eller tidskrävande (Hedberg, 2011). 

   I den agila metoden förstår man att kunden vid leverans kanske inte vet vad den vill ha, 

men det är just då den får veta vad den inte vill ha. Inom metoden prioriterar man därför 

många och snabba leveranser till kunden för att se vad som är bra och dåligt, exempelvis 

genom prototyping, beta-versioner och snabba iterationer (Hedberg, 2011). 

 

De agila metoderna är designade för att agera snabbt på förändrade situationer för att kun-

na styra i rätt riktning utan att förlora balans och fokus, man vill så tidigt som möjligt få fram 

en prototyp eller ett koncept, vilket står i kontrast med de mer traditionella systemutveck-

lingsmetoderna (Iséni, Jiawook & Rasoul, 2010). 

 

Scrum 

Ordet Scrum är en beteckning som är hämtad från rugbyspelet. Den grupp som spelarna 

bildar när bollen sätts i spel kallas för ”scrum” (Eriksson, 2010). Inom IT är Scrum en agil me-

tod som innebär ett iterativt arbetssätt som finns för att leverera objektorienterad mjukvara 

(Johansson, Lagerstedt & Nilsson, 2009). 

Scrum består av processer som underlättar systemutvecklarens arbete (Acs & Rengemo, 

2009). Scrum är en av de mest använda agila metoderna idag (Andersson & Gumbel, 2009). 

Scrum består av tre faser: pre-game fasen, utvecklingsfasen och post-game fasen. 

Under pre-game fasen skapas en Product backlog som innehåller alla kända krav som finns 

hittills. Dessa krav klassificeras för att sedan göra en tidsuppskattning av hur lång tid det kan 
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ta att implementera. Detta görs iterativt, så att när mer information kommer fram kan en 

mer detaljerad uppskattning göras (Georgsson, 2010). Under hela tiden uppdateras Product 

backlog med nya prioriteringar och nya krav som är i behov av att utvecklas. I den här fasen 

formar man också teamet, man bestämmer vilka verktyg som ska användas och om det 

eventuellt behövs någon utbildning (Georgsson, 2010). 

Nästa fas kallas utvecklingsfasen och är den verkliga agila fasen. ”Här förväntar man sig det 

oväntade”, man försöker under hela tiden och inte bara vid projektstarten att kontrollera 

det som händer för att på ett smidigt sätt kunna vara flexibel och hantera de förändringar 

som uppstår. Här utvecklas systemet under ett antal sprintar (Georgsson, 2010). 

En sprint är en tidsperiod på mellan en vecka och en månad, vanligtvis 30 dagar, erfarenhe-

ten visar att det är lämplig med ca 1000 timmar. Under den här tiden utvecklas och förbätt-

ras systemets funktionalitet, och den innehåller kravinsamling, analys, design, utveckling och 

leverans.  Det är under dessa sprintar som arkitekturen och designen växer fram (Georgsson, 

2010). 

Den tredje och sista fasen, så kallad post-game fasen, inledes när systemet är klart för leve-

rans. Då kan inga nya funktionaliteter läggas till, istället påbörjas arbetet med att integrera 

systemet, att utföra systemtester samt dokumentation (Georgsson, 2010). 

 Scrum innehåller fem olika roller: Scrummästare (Scrum Master), Produktägare (Product 

Owner), Scrumteamet (Scrum Team), Kunden (Customer) och Ledningen (Management) 

(Georgsson, 2010). 

 

Figur 4: Processchema för Scrum 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Scrum_process.svg
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3.2 CASE-verktyg 

CASE är en förkortning för Computer Aided Software Engineering. CASE-verktygs syfte är att 

öka produktiviteten för dem som utvecklar mjukvarusystem (Cronholm, 1998). Tekniken 

innebär datorisering av en process i arbetet. Begreppet CASE har kommit att omfatta de fles-

ta typer av datorstöd, vilket gjort att precisionen för vad begreppet innebär har brister 

(Cronholm, 1998). I och med att begreppet CASE är så omfattande ser vi det som nödvändigt 

att i studien definiera vad vi menar är ett CASE-verktyg. Vi har endast tittat på en delmängd 

av CASE-verktygen och det är därför av vikt att tydliggöra vilka egenskaper som vi sett som 

utmärkande för just dem. 

3.2.1 Definition för CASE-verktyg 

Vi börjar med att presentera den definition som Cronholm (1994) gör i sin studie Varför 

CASE-verktyg i systemutveckling?. Cronholm (1994) beskriver att CASE-verktyg ger stöd för 

en eller flera metoder för systemutvecklingsarbete (SU-arbete). Det finns tre olika typer av 

CASE-verktyg: 

 Upper-CASE - Stödjer det tidiga faser i systemutvecklingsprocessen, det vill säga ana-

lys och design. 

 Lower-CASE - Fokuserar på de senare delarna av systemutvecklingen, såsom kodning 

och tester. 

 I-CASE - Står för integrated-CASE och verktyg som stöder hela systemutvecklingspro-

cessen. 

 

 

 

 

 

Figur 5: Täckningsgraden hos CASE-verktyg 
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Vidare påpekar Cronholm (1994) att det finns ett antal olika komponenter ett CASE-verktyg 

bör innehålla:  

Grafiska editorer, designdatabas, funktioner för olika analyser och kontroller av dokumenta-

tion, transformationsfunktioner, sök- och rapporteringsfunktioner, funktioner för import 

från/export till andra verktyg, projektadministrativa stödfunktioner Cronholm (1994).  

 

Cronholm gör ytterligare en definition för en viss typ av CASE-verktyg som han kallar för me-

todverktyg. Cronholm beskriver att precisionen för begreppet CASE-verktyg inte är så stark 

då de kommit att inbegripa de flesta typer av datorstöd. Han föredrar därför att använda 

begreppet metodverktyg. Metodverktyg definierar han likt följande: ”Metodverktyg ser jag 

som en avgränsad delmängd av den större och mer odefinierbara mängden CASE-verktyg” 

(Cronholm 1998, sid 13). Det som är utmärkande för dessa verktyg är att de innehåller ett 

metodstöd, har en tillfredställande användbarhet, ger möjlighet till att definiera designdata 

och har grafiska editorer för visuella beskrivningar (Cronholm, 1998). 

   Med metodstöd menas att verktyget ger stöd åt en SU-metod (systemutvecklingsmetod) 

och har ett formellt arbetssätt inbyggt i sig. Om verktyget har ett metodstöd kan man kalla 

verktyget för ett metodverktyg. Metodverktygen stödjer en metodbaserad utveckling och 

skall till exempel tillhandahålla funktionalitet för att ta fram olika beskrivningar såsom grafer 

och notationer. Att kunna modellera i UML skulle till exempel vara en egenskap som talar för 

att CASE-verktyget kan klassas som ett metodverktyg (Cronholm, 1998). 

 

Metodstöd kan klassificeras i tre nivåer: 

 Dokumentationsstöd är endast till för att hjälpa användaren att få hjälp att ta fram 

en bra dokumentation, och även ge stöd att kontrollera dokumentationens syntax. 

Detta är den vanligaste av metodstöden. 

 

 Metodledning innebär att verktyget utöver dokumentationsstödet stödjer genom att 

ange riktlinjer för hur arbetet ska utföras under systemutvecklingsprocessen. 

 

 Expertstöd innehåller, förutom de båda lägre nivåerna, kunskap och själva systemut-

vecklingsprocessen. Detta leder till att verktyget på ett aktivt sätt kan stödja använ-

daren genom att ge råd och tips om möjliga åtgärder. 

 

(Cronholm, 1998) 

 

Att kunna definiera designdata i verktygen är som tidigare nämnt också en av de fyra egen-

skaperna som utmärker ett metodverktyg. Närmare bestämt handlar det om att verktyget 

erbjuder lagring av designdata som produceras under SU-processen (Cronholm, 1998). Sist 
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men inte minst bör verktyget innehålla en grafisk editor för att få mer handfasta beskriv-

ningar genom visualisering (Cronholm, 1998). 

 

En annan definition av CASE-verktyg är den som görs av Gilén. Man kan beskriva CASE som 

en kombination av mjukvaruverktyg för att stödja utvecklingen samt en metod för att struk-

turera programutvecklingen (Gilén, 2002). Enligt (Gilén, 2002) kan CASE-verktygen delas in i 

tre olika nivåer: Hög-, mellan- och lågnivå.  

Högnivå, riktar sig till program som stödjer planering i företag. CASE-verktyget på den här 

nivån beskriver planeringen för företagen. Med hjälp av grafiska diagram beskrivs de essen-

tiella aspekter i företag och bryts ned i delaspekter. Några viktiga aspekter som kan nämnas 

är: arbetssätt, mål, resurser och andra problem. Genom att dela upp verksamheten i del-

aspekter får man bättre förståelse för företagets aktuella status som den grafiska och textu-

ella informationen ger. De detaljer som följer planeringen beskriver de resurser som används 

och även de uppgifter som måste göras färdigt för att uppfylla planen. Strukturen har in-

byggda metoder för att indirekta relationer mellan komponenter i planen och det behov de 

har. Olika planer bildas genom att ändra dessa planeringsattribut. Man får en bättre upp-

fattning för hur viktiga vissa aktiviteter är och hur dessa aktiviteter kontrollerar och påverkar 

hela organisationen genom att använda högnivå-CASE för att bygga en modell av företag. 

Mellannivå: Under denna nivå analyseras problem och design när mjukvara skapas. Man 

använder metoder för att generera diagramstrukturer, dessa hjälper användaren att få igång 

en strukturerad analys samt har metoder som är enkla för att kunna ändra systemdesign. 

Detta underlättar kontrollen av om utvecklarna har förstått användarnas behov. När desig-

nen arbetas fram brukar en iterativ process användas. För det första resoneras över vilken 

information användarna behöver. Sedan dokumentera behoven genom att utvecklarna an-

vänder sig av diagrammen i CASE-verktyget. Användarna granskar sedan diagrammen och 

föreslår ändringar nödvändigtvis. Förändringen utförs av utvecklarna och processen startas 

om. 

Lågnivå: specifikationer från mellannivåsystem kan flyttas över till lågnivåsystemen. Där an-

vänds dessa för att skapa systemutvecklingsspecifikationer och i sin tur även kod och doku-

mentation. Lågnivåsystem innehåller sällan några grafiska komponenter, för att specifikatio-

nerna normalt sett är relaterade till program i systemet. Det är arbetskrävande att skapa 

utvecklingsspecifikationerna, av den orsaken att inte alla genereras från mellannivåsyste-

men. Nyttan av lågnivåsystemet kan öka med tiden om flera system utvecklas med lågnivås-

systemet och många av specifikationerna kan återanvändas. En annan stor fördel är att sy-

stem skapta av lågnivåsystem, är enklare att modifiera. Eftersom det mesta av koden är ge-

nererat av CASE-verktyget går inte åt så mycket tid till underhåll, då görs ändringar bara i 

den egenskrivna koden.  

(Gilén, 2002) 
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3.2.2 Val av definition för CASE-verktyg 

Den definition vi valt för CASE-verktyg i den här studien är en anpassad definition. Den be-

står av en sammanslagning av Cronholms definition för metodverktyg och Gilens definition 

av CASE-verktyg. Vi tycker båda kompletterar varandra bra. Det är betydelsefullt att kunna 

precisera den täckningsgrad som CASE-verktyg i studien bör uppfylla. Det är därför viktigt att 

ha ett bra underlag för att kunna utföra detta.  

Anledningen till varför vi valt Cronholms definition av metodverktyg är att vi vill att det verk-

tyg vi undersöker ska stödja en metodbaserad utveckling. Vi upplever att definitionen bely-

ser vikten av att CASE-verktygen stödjer metoder. I och med att vi valt Cronholms definition 

av metodverktyg medföljer hans definiton av CASE-verktyg då metodverktygen per defini-

tion är en avgränsad delmängd av CASE-verktygen.  

Gilens definition beskriver liksom Cronholms vikten av att strukturera utvecklingsprocessen. 

Vi tycker dock inte Gilens koppling till metoder är lika tydlig, men vi anser att hans beskriv-

ning för kopplingen mellan de olika täckningsgraderna är mer detaljerad samtidigt som han 

specificerar de aktiviteter som ingår. Vi anser att denna beskrivning av CASE-verktyg är mer 

anpassad till ett projekttänkande. Den ger en bättre bild för hur projekt utförs stegvis genom 

aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



32 
 

3.3 Användbarhet      

Det finns många olika definitioner på begreppet användbarhet (Karlsson & Strömberg, 2003; 

Cronholm, 1998; Hornbæk, 2006). Vi ser det därför nödvändigt att klargöra vilken definition 

vi har valt att använda och förklara vad den omfattar. Men som inledning till klargörandet 

ser vi det också nödvändigt att presentera samtliga av de definitioner vi avvägt att använda. 

Ett sådant angreppssätt ger en bild av hur vi resonerat och förhoppningsvis en större förstå-

else hos läsaren för de val vi gjort. Den definition vi i slutänden valt har också starka 

kopplingar till några av de som vi sett som alternativa definitioner. 

 

Den användbarhet som undersöks i studien bygger på Stefan Cronholms kriterier av använd-

barhet. Vi valde att använda de kriterier som Cronholm använde i sin studie om CASE-

verktyg på 90-talet. På så sätt anser vi att det finns en tydlig koppling till hans studie, då vi 

använder samma koncept för att bedöma användbarhet. Vi anser att Cronholms kriterier kan 

liknas ett koncept för att bedöma ”brukbarhet” hos CASE-verktyg och det är också det som 

gjorts. Vi ville finna användbarhetskriterier som kunde användas för att avgöra vad som får 

utvecklarna att ta verktyget i bruk (eller förkasta det). Funktionaliteten hos verktyget och 

graden av användartillfredställelse var det som vi såg som viktigast under studien. Vi var inte 

ute efter att bedöma gränssnittsdesign/-interaktion.  

 

De användbarhetskriterier som plockas fram i underkapitel 3.3  nyttjas för kartläggningen av 

användbarhet och är de kriterier som utgör studiens mest omfattande koppling till analysen. 

3.3.1 Definitioner för användbarhet 
En ofta refererad internationell standard inom området är ISO 9241:11 beskriver Goldkuhl 
och Cronholm (2010) i rapporten Handlingsbara IT-system – design och utvärdering (version 
4). Vidare skriver de att användbarhet definieras i ISO 9241:11 som ”till vilken grad specifice-
rade användargrupper anser att ett system är ändamålsenligt, effektivt och subjektivt till-
fredsställande för att utföra specifika uppgifter” (Goldkuhl & Cronholm 2010, sid 4). 
En annan definition på användbarhet är den Allwood (1998) gör. Han förklarar att det är i 

huvudsak fyra olika faktorer som tillsammans bestämmer ett datorprograms användbarhet. 

Nedan följer de fyra faktorerna med en kort introduktion till vad respektive innebär: 

 Anpassning – Handlar om att programmet ska vara utformat på bästa möjliga sätt för 

att följa den struktur som uppgiften kräver.   

 Användarvänlighet – Omfattar aspekter som åtkomlighet, stöd för människans men-

tala begränsningar (ex. stöd för korttidsminnet, programdialoger som är anpassade 

till användarens förkunskaper), individualisering och hjälpresurser. 

 Användaracceptans – Innebär att användaren bör vara motiverad och ha en positiv 

inställning till att använda programmet.  
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 Användarkompetens – Handlar om att användaren måste ha god förståelse och till-

räckliga färdigheter för att samspelet med datorn ska vara effektivt. Vikten av utbild-

ning på program diskuteras under användarkompetens.  

(Allwood, 1998) 

”Användbarhet är ett resultat av Relevance, Efficiency, Attitude och Learnability”, så skriver 

Löwgren (1993, sid 52). De fyra begreppen innebär följande: 

 Relevance – Hur väl datorsystemet stödjer de behov användaren har. 

 Efficiency – Hur effektivt arbetsuppgifter kan lösas med hjälp av datorsystemet. 

 Attitude – Användarnas personliga attityd och inställning till datorsystemet.  

 Learnability – Hur enkelt det är för användaren att lära sig datorsystemet och ur ett 

längre tidsperspektiv; hur enkelt det är att komma ihåg hur datorsystemet fungerar. 

(Löwgren, 1993)  

Cronholm (1998) skriver att användbara datorsystem är datorsystem som tillfredsställer an-

vändarnas behov. Vidare beskriver han att användbarhet är ett verktygs förmåga att förstås 

av personer på ett konstruktivt sätt då det används för att utföra syftesbestämda uppgifter. 

Vidare sammanställer Cronholm (1998) följande kriterier för begreppet användbarhet: 

 Relevans 

 Effektivitet 

 Användarnas attityd 

 Lärbarhet 

 Flexibilitet 

 Funktionalitet 

 Fleranvändarfunktionalitet 

 Mätbart 

 Lättanvänt 

De fem första kriterierna i listan; Relevans, Effektivitet, Användarnas attityd, Lärbarhet och 

Flexibilitet är kriterier fångade från den diskussion som Cronholm för där han jämför Löw-

grens (1993) definition på användbarhet med en definition som görs i Human-Computer In-

teraction (Preece et al, 1994). ”Definitionen av dessa kriterier är i stora drag gemensam även 

om vissa skillnader förekommer”, skriver Cronholm (1998, sid 74). Den kanske intressantaste 

skillnaden är den som Cronholm beskriver där han uttrycker att Preece et al i sin beskrivning 

av flexibilitet betonar vikten av att datorsystemet kan förändras om användarnas behov för-

ändras över tiden. En infallsvinkel som inte hittas i Löwgrens definition (Cronholm, 1998). 

Vidare finns det fyra återstående punkter i listan; Funktionalitet, Fleranvändarfunktionalitet, 

Mätbart och Lättanvänt. Med funktionalitet menas att verktyget ska stödja det man vill utfö-

ra, det ska vara funktionellt. Fleranvändarfunktionalitet kan ses som funktionalitet riktad till 
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flera användare. Kriteriet mätbart handlar om att användarnas interaktion med verktyget 

ska kunna mätas. Det sista kriteriet handlar inte helt oväntat om att verktyget ska vara lätt 

att använda. Saker som att användaren känner sig bekant med menyernas utformning eller 

att kortkommandon finns tillgängliga bidrar till att verktyget blir mer lättanvänt (Cronholm, 

1998).  

3.3.2 Val av definition för användbarhet 

Den definition Cronholm använder är också den definition vi har valt att använda för vår stu-

die. Kriterierna som lyfts fram i denna definition beskriver användbarheten ur ett mer mång-

sidigt perspektiv än till exempel den definition Allwood (1998) gör där fokus hålls på det mer 

psykologiska. Då Cronholm stödjer sig på både Löwgrens och Allwoods definitioner fångar 

han likheterna samtidigt som han tar hänsyn till skillnaderna. Något som vi ser som mycket 

positivt då definitionen bemöter de eventuella brister som finns i de tidigare definitionerna. 

Från den teoretiska granskning tar vi också med oss den insikten om att användaren är cen-

tral när man studerar användbarhet. Något som påpekas i nästan all litteratur som vi tagit 

del av. Detta har vi också sett återspeglas i definitioner av användbarhet, till exempel inne-

håller den tidigare nämnda ISO standarden orden användargrupper anser. 
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3.4 Visual Studio 

Vi har skrivit om Visual Studio därför att det är det verktyg som har representerat CASE-

verktyg i studien.   

Visual Studio är en utvecklingsplattform som har skapats av Microsoft för att ge utvecklarna 

en utvecklingsmiljö för Windows och .NET plattformar. Visual Studio kan användas för att 

skriva konsolprogram, Windows-program, Windows tjänster, Windows Mobile applikationer, 

ASP.NET-program, ASP.NET-webbtjänster, C + +, C #, VB.NET, J# och mycket mer (Avery, 

2005). 

Microsoft Visual Studio är en utvecklingsplattform för hela applikationens livscykel. Om du 

utvecklar applikationer för SharePoint, webben, Windows, Windows Phone eller andra mil-

jöer är Visual Studio en helhetslösningen (Microsoft Visual Studio (MS), 2012). 

Det finns för närvarande 2 olika typer av Visual studio produkter, Commercial och Express:  

Commercial: det är ett köp alternativ för privatpersoner, företag och organisationer av alla 

storlekar (Microsof Visual Studio, 2011). 

Visual studio Commercial (2010) finns i många olika versioner: 

 Visual Studio 2010 Ultimate med MSDN 

 Visual Studio 2010 Premium med MSDN 

 Visual Studio 2010 Professional med MSDN 

 Visual Studio Test Professional med MSDN 

 Visual Studio Team Foundation Server 2010 

 Visual Studio Team Explorer Everywhere 2010 

(Microsoft Visual Studio Produkter, 2011). 

Express: det är en gratis och lättare version av programmeringsverktyget.  Syfte med Micro-

soft Visual Studio Express är att hålla samma funktionaliteten som hos den kommersiella 

versionen. Det är rätt val för nybörjare som inte vill handskas med en komplex programme-

ringsmiljö och ändå ha tillgång till kraftfulla kodningsalternativ och verktyg (dator8.info, 

2011). 

De Express versioner (2010) som finns är: 

 Visual Web Developer 2010 Express 

 Visual Studio 2010 Express for Windows Phone 

 Visual Basic 2010 Express 

 Visual C++ 2010 Express 

(Microsoft Visual Studio Produkter, 2011). 
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Det finns olika funktioner i Visual Studio beroende på vilken version man har. Om vi tittar på 

Visual Studio nyaste version Professional med MSDN (2012), finns de följande funktioner: 

 

 Felsökning och diagnostik 

 

o Grafisk debuggning 

o Avancerad web debuggning 

o Statisk kodanalys 

o Debugger 

o Windows 8 Simulator 

o Profilering 

o Windows Phone Emulator 

 Testverktyg 

 

o Extensible Test Framework 

o Enhetstestning 

 Integrerad utvecklingsmiljö  

 

o Refactoring 

o Business Application Development  

o One-Click Web Deployment 

o Extensible WPF-Based Environment 

o Model Resource Viewer 

o Multi-Targeting 

o Blend 

o Stöd för JavaScript och jQuery 

o Tidigare projekts kompatibilitet med Visual Studio 2010 

SP1  

o Stöd för flera bildskärmar 

 Stöd för utvecklingsplatt-

form  

 

o Windows Desktop Development 

o Windows Store Applcation Developement (stöd för ARM) 

o Web Development 

o Windows Phone Development 

o Office and SharePoint Development 

o Cloud Development 

o Möjlighet att anpassa programmet efter grad av erfa-

renhet  

 Arkitektur och modellering 

 

o Visualisera koden med Dependency Graphs (Genom 

montering, namnrymd och klass)   

o Code Maps 

 Team Foundation Server o Agile Task boards 

o Exception Analytics (PreEmptive Analytics for TFS CE) 

o SharePoint Integration (Team Project Portal)  

o Rapportering och BI 

o Project & Project Server integration  

o System Center Integration 

o Version Control 

o Work Item Tracking 

o Build Automation 
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 Samarbete  

 

o Team Explorer 

o Team Explorer Everywhere for TFS (3-Party Development 

Tools Support) 

 Programvara och tjänster 

för produktion 

o Visual Studio Updates 

 

 Programvara för utveckling 

och testning 

 

o Windows, Windows Server 

o Microsoft SQL Server 

o Windows Embedded 

 Övrigt 

 

o Windows Phone Developer konto 

o Windows Store utvecklare konto 

 

Tabell 3:  Visual Studio Product comparison 

 

Tabell 3 ger en bild över hur omfattande Visual Studio är och visar en översikt på de funktio-

ner som verktyget erbjuder. Meningen med att visa denna tabell är att ge läsaren en upp-

fattning om hur omfångsrikt verktyget är. 

3.4.1 Arkitektur 

För att förstå Visual Studio som utvecklingsplattform så insåg vi att vi måste förstå pro-

grammets arkitektur. Mycket av den funktionalitet som kan hittas i programmet Visual Stu-

dio stöds inte av verktyget självt. Verktyget får detta stöd genom olika tillägg. Dessa tillägg, 

eller plugins som Microsoft benämner dem, kodas som VSPackage och när de sedan installe-

ras så är de tillgängliga som tjänster i programmet (Microsoft Visual Studio, 2012). Ett 

VSPackage kan ses som en modul som utökar IDE:ens funktionalitet (Creating a VSPackage, 

2012). I grunden har Visual Studio tre tjänster: 

 SVsSolutions – Tjänst som ger möjlighet att räkna lösningar och projekt 

 SVsUIShell – En tjänst som bygger upp gränssnittet. Den ger fönster- och UI-

funktionalitet. 

 SVsShell – Tjänst för att hantera registrering av VSPackage.  

 

(Microsoft Visual Studio, 2012) 

Den möjlighet som finns i Visual Studio att programmera i flera olika språk ges av t.ex. ett 

VSPackage som kallas för Language Service. Visual Studio 2010 kommer i sitt grundutbud 

med stöd för flera olika språk; C, C++, C#, VB och F#. I och med den modulbaserade arkitek-

turen är det rätt så enkelt att lägga till stöd för ytterligare funktionalitet, så som t.ex. ett ex-

tra programspråk (Microsoft Visual Studio, 2012). 
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3.4.2 Debugg 

Visual Studio har en inbyggd debuggfunktion. Vidare har Visual Studios debugger en hel del 

tillämpningar. En sak som erbjuds är att ändra kod ”on-the-fly”, vilket innebär att man kan 

stega sig genom koden och ändra i den samtidigt som programmet körs i debuggläge (De-

bugger Roadmap, 2012; Microsoft Visual Studio Debugger, 2012). Visual Studios debugger 

ger också stöd för att kontrollera värden som sätts på variabler och för att i koden följa flö-

det i programmet när det exekveras (Debugger Roadmap, 2012). För att ta ännu ett exempel 

så är en tillämpning att skapa så kallade breakpoints i koden. Dessa markerar ut var i koden 

debuggen ska stanna körningen av programmet (Debugger Roadmap, 2012). Detta var en 

funktionalitet som vi själva använde i Visual Studio under de kurser vi läste om Csharp.  

3.4.3 Refactoring 

Ett annat stöd som kommer med Visual Studio rör sig om Refactoring (Ritchie, 2010), vilket 

innebär hur kod omstruktureras (Görling, 2009). Refactoring kan vara uttryck för när en ut-

vecklare ändra ett namn på en variabel i koden eller kanske delar upp en klass i flera klasser. 

Idén bakom begreppet är att man utför refactoring när man ändrar den inre designen för att 

skapa förbättringar i den, utan att påverka det yttre beteendet hos programmet (Ritchie, 

2010).  

   Om ett program fortsätts utvecklas kring en fast arkitektur riskerar man få så kallad legacy-

kod. När man börjar diskutera legancykod hos en programvara så är det ett tecken på att 

programvaran börjat bli rörig eller otymplig. I takt med att man utvecklar en programvara 

och lägger till nya funktioner så minskas medvetenheten om strukturen för programmet 

(Görling, 2009). Görling skriver: ”Istället för att försöka hitta vägar runt att lägga till nya funk-

tioner i en befintlig struktur handlar refactoring om att löpande stöpa om strukturen så att 

den passar de förutsättningar programmet har idag” (Görling, sid 146, 2009). 

 

Idag är det vanligt att verktyg används för att stödja/utföra refactoring (Ritchie, 2010). Verk-

tygen kommer i lite olika former. En del är så kallade stand-alone, andra plugg-ins till andra 

utvecklingsverktyg eller så kan en del egenskaper vara inbyggda i verktyg vars huvuduppgift 

inte är att utföra refactoring. De nyare versionerna av Visual Studio har en del inbyggt stöd 

för refactoring (Ritchie, 2010). Men Visual Studio stödjer också add-ins (benämns även ad-

dons) från tredje part. Några add-ins till Visual Studio är Resharper, Visual AssistX, Refactor 

Pro, Coderush mm. (Ritchie, 2010; Code refactoring, 2012).   

3.4.4 Versionshantering 

Versionshantering är en viktig pusselbit vid systemutveckling (Görling, 2009; Gunnarsson, 

Samuelsson & Svensson, 1999). Att versionshantera innebär att skapa kontroll över all den 

elektroniska information som finns vid systemutvecklingen. Detta görs med en typ av pro-

gram som kallas för versionshanterare. Programmet är ett verktyg för att flera programme-

rare ska kunna jobba tillsammans med en gemensam samling av källkod och data-filer. Syftet 
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är också att det ska vara möjligt att återskapa ett tillstånd för elektroniska data och informa-

tion som fanns tidigare under utvecklingscykeln (Gunnarsson, Samuelsson & Svensson, 

1999). En versionshanterare hjälper utvecklaren att hantera olika versioner av filer (Görling, 

2009). 

Ett versionshanteringssystem bygger på att man skapat en samling av alla filer tillsammans 

med information om varje enskild fil för när och hur de har förändrats. Samlingen av alla filer 

görs i en databas, vanligen benämnd ”repository” (Görling, 2009). Ur denna databas kan se-

dan enskilda utvecklare hämta kopior av de filer de behöver för att jobba vidare med utveck-

lingen av den applikation de bygger. När en utvecklare hämtar filer från databasen så kallas 

detta för att utvecklaren utför en checkout. Om utvecklaren däremot sparar ner ändrade 

filer till databasen, så har denne utfört en så kallad checkin (Görling, 2009). Populärt kallas 

detta för att man checkar in och checkar ut filer(Gunnarsson, Samuelsson & Svensson, 1999). 

Information om vem som utfört en ändring i en fil kan loggas av versionshanteraren. Sådan 

information kan vara bra att ha om man vid senare testning upptäcker buggar och behöver 

prata med den som är insatt. Vidare kan vissa revisorer kräva att kod dubbelkontrolleras av 

personer som själva inte skrivit den, då kan sådan information vara värdefull att ha loggad 

(Görling, 2009). 

 

Det finns flera olika verktyg för versionshantering man kan välja att använda. Visual Studio 

har dessutom stöd för olika typer (Görling, 2009).  Det kan dock vara klokt att använda ett 

versionshanteringssystem som har bra integration med den plattform och system man arbe-

tar i, också att det passar den utvecklingsmetod man arbetar med. Ett alternativ till ett integ-

rerat versionshanteringssystem är att använda ett separat program för versionshantering 

(Görling, 2009).  

 

Det finns mycket att skriva om versionshantering, så som arbetsflöden med träd, förgrening-

ar, buggfixning och olika releaser, men vi har valt att avrunda här. Syftet med det vi skrivit 

om versionshantering har varit att ge dig som läsare en bild av vad det handlar om i stort. 

Vid empirigranskning visade det sig att samtliga respondenter tog upp ämnet versionshan-

tering, vi såg det därför som viktigt att klargöra vad detta begrepp innebär, både för vår 

egens skull och för dig som läsare.     
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3.5 Visual Studio är ett CASE-verktyg 

Tidigare i den teoretiska referensramen har vi beskrivit Visual Studios egenskaper och vad 

som vi ser som en definition av CASE-verktyg. Syftet med underkapitel 3.5 är att förklara 

varför Visual Studio är ett CASE-verktyg. 

Som vi tidigare har beskrivit har vi valt en sammanslagning av de definitioner som behandlas 

i underkapitlet 3.2 om CASE-verktyg. Det innebär att CASE-verktyget vi har valt måste uppfyl-

la de krav som ställs i Cronholms och Gilens definitioner. För att vi skulle kunna göra detta 

möjligt har vi också redovisat hur Visual Studio är uppbyggt, vad det innehåller och beskrivit 

att det stödjer hela applikationens livscykel. 

Beroende på vilken version av Visual Studio man använder varierar täckningsgraden för livs-

cykeln. En premium version täcker mer än standard versionen o.s.v. Detta gör att Visual Stu-

dio som utvecklingsplattform blir flytande vad gäller täckningsgraden. Men om man ser till 

”Visual Studio sviten” så täcks hela systemutvecklingsprocessen och alla faser i livscykelmo-

dellen. 

Vi kommer nu lista de komponenter som tas upp i Cronholms och Gilens definitioner och 

mappa dessa med matchande komponenter i Visual Studio. Detta gör vi för att få en sam-

manfattning av vilka komponenter som bör finnas i ett CASE-verktyg och på så sätt visa att 

de faktiskt finns i Visual Studio. 

 

Komponenter i CASE-verktyg Visuals Studios  motsvarande komponenter 

Grafisk editor I Visual Studio finns det bland annat en grafisk editor 
som ger stöd till att skapa bilder och ”toolbar bit-
maps” (Graphics editor, 2013). 
 

Designdatabas Database Designer är ett verktyg som finns i Visual 
Studio som ger stöd till att designa och visualisera den 
databas man kopplar projektlösningen till. Database 
Designer ger möjlighet att skapa, redigera och ta bort 
tabeller. Man kan också visualisera flera tabeller och 
deras innehåll med verktyget. 
(Database Designer, 2013) 
 

Funktioner för olika analyser Det går att analysera koden i den projektlösning man 
har byggt. Där kan man också bestämma en uppsätt-
ning av regler och krav som projektlösningen bör upp-
fylla. Funktionen kallas för Code Analysis i Visual Stu-
dio (Code Analysis, 2013). 
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Kontroll av dokumentation När man kodar i Visual Studio kan man skriva doku-
mentation som till exempel XML-kommentarer till-
sammans med programkoden (XML Documentation 
Comments, 2013). Funktionalitet som ”regions” finns 
även för att strukturera och få kontroll på både doku-
mentationen och koden i kod-editorn (Region, 2013). 
 
Det finns även stöd för annan dokumentation. Det kan 
handla om olika rapporter som ska delas mellan pro-
jektmedlemmarna t.ex. Project Reports 
(Documents and reports, 2013). 
     

Transformationsfunktioner Visual Studio tillåter transformationsfunktioner för 
XML. Detta gör det möjligt att transformera XML kod 
från utseende till ett annat (Functional Transforma-
tion, 2013). 
 
   

Sök- och rapporteringsfunktioner Ett exempel på sökfunktion i Visual Studio är den funk-
tion (Find and Replace dialog) där man kan söka, änd-
ra och översätta kod (Searching in Visual Studio, 
2013).  
Man kan skapa rapporter som markera och belyser 
den data som ses som mest viktig i projektet (Reports, 
2013). 
  

Funktioner för import och export 
från/till andra verktyg 

Det finns möjlighet att importera UML modeller som 
till exempel sekvensdiagram från andra verktyg (Im-
port UML, 2013). 
   

Projekt administrativa stödfunk-
tioner 

Möjlighet finns att styra hur medarbetare kan köra, 
publicera, visa och dela projektdata (Reports, 2013). 
  

UML Stöd för att rita UML diagram finns i Visual Studio 
(UML, 2013). 
 

Expertstöd (ett aktivt sätt kan 
stödja användaren genom att ge 
råd och tips om möjliga åtgärder) 

Intellisense är en funktion som finns i Visual Studio 
och som ger tips om möjliga åtgärder när man kodar. 
Den visar till exempel förslag på variabler, klasser och 
metoder. Något annat som den kan visa är hur många 
parametrar och vilka datatyper en viss metod tar emot 
(Intellisense, 2013). 
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Komponenter som genererar kod Man kan generera kod ifrån UML klass diagram (UML 
Class Diagrams, 2013). Entity Framework är en O/R-
mapper i Visual Studio. När man använder Entity Fra-
mework Designer så genereras kod för klasser och ärvt 
kontext (Entity Framework, 2013). 
  

Projektplanering/Resurshantering Visual studio kan samarbeta med Microsoft Project 
som är ett program för att utföra projektplanering och 
resurshantering. Microsoft Project ger tillgång till ex-
empelvis en projektkalender, Gantt-diagram och olika 
vyer för resurser (Microsoft Project, 2013). 
  

 

Tabell 4: Matchning av komponenter  
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4. Empiri 

Empirin kommer tillsammans med teorin utgöra grunden för studiens analys och resultat. 

Den empiri som presenteras i kapitlet utgörs av tre sammanfattningar av de tre intervjuer 

som utfördes under studien. 

4.1 Syntronic (SSI)     

4.1.1 Bakgrund 

Syntronic är ett ledande designhus specialiserat på kvalificerade tjänster inom elektronik, 

elektromekanik, teknisk och administrativ programvara.  Syntronic grundades i Stockholm 

1983 och finns även i Gävle sedan 1985. Företaget är idag etablerat i ett flertal städer i Sveri-

ge, från Gävle till Lund i söder, och även internationellt i Kuala Lumpur Malaysia och Beijing i 

Kina. 

Företagsmålet är att ge ett värdefullt tillskott till kunders verksamhet och hjälpa sina kunder 

för att på ett kostnadseffektivt sätt få ut rätt produkter i tid på marknaden.  Dess affärsidé 

och strategier är att utveckla system och produkter inom elektronik, elektromekanik, in-

byggda system och IT-programvara för företag och organisationer.  Företagets vision är att 

vara kunskapsledande inom verksamhetsområden. 

Syntronic erbjuder totallösningar från idé till färdigt system där kunderna även får tillgång till 

moderna och kompletta design- och verifieringsmiljöer. Syntronic har som fokus att arbeta 

med nyckelord som kvalitet, kompetens, kapacitet och kontinuitet. Har även bland upp-

dragsgivare några teknikintensiva företag och organisationer som ständigt driver företaget 

framåt.  

Syntronic består av 8 dotterbolag: 

 Syntronic Aftermarket Service AB 

 Syntronic Production Service AB 

 Syntronic Research and Development AB 

 Syntronic Software Innovations AB 

 Syntronic Test Systems AB 

 Syntronic Technology R&D Centre Co. Ltd 

 Syntronic Malaysia Sdn Bhd 

 PT. Syntronic Indonesia 
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4.1.2 Respondent 

Vi har utfört en intervju med Martin Gräntz på Syntronic SSI (Syntronic Software Innovation). 

Gräntz har erfarenhet av att jobba med Visual Studio och andra utvecklingsverktyg som till 

exempel Eclipse. Han är nyanställd på Syntronic SSI men har vana av branschen och har ar-

betat mycket med .NET-lösningar och Visual Studio. Han jobbar som systemutvecklare. 

4.1.3 Hur man arbetar på företaget 

Vid Syntronic SSI utgår man ofta från modellen Scrum. Men modellen har sedan anpassats 

efter vad som känns lämpligt. Strukturen med sprintar finns närvarande, lika så avstäm-

ningsmöten. Jobbet är agilt och det planeras i förhand vad som ska göras de närmaste veck-

orna.  

4.1.4 Plattformar och Visual Studio 

Gräntz ser Visual Studio som ett naturligt val då man ska utveckla program för .NET. Om man 

också är Microsoft partner förefaller det än mer naturligt att arbeta med Visual Studio berät-

tar han. Genom att använda Visual Studio skapar man också en linje på företaget, så att ut-

vecklare kan gå in i varandras projekt. 

4.1.5 Positiva intryck och fördelar vid användning av verktyg 

Gräntz menar att Visual Studio är förhållandevis ett rätt så bra verktyg som är väldigt kom-

plett jämnt emot många andra liknande IDE:er. Han berättar att verktyget känns mer färdigt 

än andra liknande verktyg, så som Eclipse. Vidare berättar han att man kan göra det mesta i 

verktyget, oftast är det endast ett fåtal saker man behöver göra utanför verktyget. Som att 

publicera en webbsida, den funktionaliteten finns inbakad i verktyget berättar han. Det finns 

goda möjligheter att bygga väldigt mycket väldigt enkelt berättar Gräntz. Programmet kan 

generera kod till mer eller mindre färdiga lösningar. Relationer mellan databasen och pro-

grammet är också något som genereras i verktyget, kraftfulla stöd ges av programmet vad 

gäller att modellera upp databasen och placera den på en server. Sedan behöver man bara 

ställa frågor (querys) och så sköts resten i bakgrunden. Ofta blir det effektivt att jobba med 

denna funktionalitet, det går snabbt att bygga saker till kunderna. Projektlösningarna kom-

mer inte heller lika ofta uppdelade i olika komponenter, som när man jobbar med Eclipse till 

exempel. Detta medför att arbetet kan komma igång rätt snabbt då man importerar projekt 

till Visual Studio. 

Gräntz är nöjd med funktionaliteten som ges i editorn. En del brister påpekas under inter-

vjun, men ställt mot andra editorer är Visual Studios editor plötsligt rätt bra uttrycker han. 

Auto-complete funktionen används flitigt och är ett exempel på bra funktionalitet i verkty-

get. Vidare menar Gräntz att det finns häftiga verktyg som kompletterar Visual Studio. Re-

sharper nämns som ett exempel och kan sägas vara en utökning av Intellisense berättar han. 

Den ger stöd till igenkänning av hur frekvent man använder variabler och tips på refactoring.  
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Debugg-funktionen är något som Gräntz också tycker är bra. Den är stabil och är den bästa 

han har testat. Vidare berättar han att det finns för honom mycket kvar att lära sig om den 

funktionen. 

På frågan om inlärningskurvan för verktyget berättar Gräntz att han upplever att det är en-

kelt att lära sig Visual Studio. Det liknar alla andra utvecklingsverktyg, samtidigt som det är 

intuitivt och enkelt. 

Vad gäller services och stöd för verktyget så tror Gräntz det är något som kan tillhandahållas 

av verktygsmakaren Microsoft genom serviceavtal. Det är dock inget som han använt och 

han berättar att den dokumentationen som kan hittas på nätet är tillräcklig. Microsoft har 

egna forum och så finns forumet ”stackoverflow” berättar Gräntz. Microsoft har även ett 

dokumentationsbibliotek över Visual Studio i MSDN (Microsofts nätverket för att stödja ut-

vecklare). Dokumentationen som ges där tycker han är mycket bra. Att Microsoft även är 

inne mycket och svarar själva är något som han ser som positivt.    

4.1.6 Negativa intryck och brister vid användning av verktyg 

Att inte kunna modellera upp ett flöde på hur verktyget fungerar är en sak som Gräntz påpe-

kar och saknar. Funktionalitet likt den som ges av Microsofts ”Sketchflow”. Bra sätt att kun-

na redigera datafiler och XML på är något han också nämner som en brist. 

Att kunna bygga mycket fort och enkelt med verktyget var något som Gräntz nämnde som 

positivt. Men han uttrycker också att det kan få negativa följder. 

   ”Man liksom bara drar och klickar” säger han. Vidare beskrivs att programmet då bara au-

togenerar en massa kod i bakgrunden som kan vara mycket komplex. Om man sedan vill 

göra något som avviker från den här ramen så uppstår det problem berättar han. Även vid 

uppgraderingar av CASE-verktyget och ramverket (.NET) kan det uppstå problem till följd av 

att dessa avvikelser gjorts. Håller man sig inom ramen är denna funktionalitet väldigt enkel 

och effektiv. Men den har sin baksida också berättar Gräntz. Det är en fin balansgång av hur 

mycket man bör använda sig av den här funktionaliteten berättar han. Det är ibland för 

mycket ”overhead” med autogenereringen och versionsuppdateringarna. Generellt är det 

bra tycker Gräntz, men när det krånglar så kan det bli mycket svårt att förstå vad som orsa-

kar felen. Gräntz återkommer även till detta då vi nämner WPF (Windows Presentation 

Foundation). Det skapas mycket som man inte riktigt har någon kontroll över. Den grafiska 

editorn i WPF och webb delen av Visual Studio gör mycket i bakgrunden då den används och 

vill man göra små ändringar i koden kan projektlösningen sluta att fungera. Det är ostabilt 

att använda de här editorerna berättar han. ASP.NET delen är nästan värre än WPF delen 

påpekar Gräntz. Designlägena i den delen är inte roliga och det blir tungarbetat. De borde 

förbättras uttrycker han. 

Gräntz är skeptisk angående många av de nyare lösningar som Microsoft tagit fram i Visual 

Studio. De är ofta ostabila och det är riskfyllt att använda dem då man inte vet om de blir 

etablerade lösningar. Ett exempel är Silverlight, som ett tag var det ”nya” som Microsoft sa 
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var framtiden. Men idag säger de att det inte är något de ska ha kvar. Det är viktigt att vara 

försiktig med att använda nya grejer berättar Gräntz. 
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4.2 Ipendo Systems AB      

4.2.1 Bakgrund 

Ipendo Systems är ett IT-konsultföretag som levererar tjänster och lösningar inom portaler, 

integration och strategisk konsultning. Ipendo Systems har funnits i nuvarande form sedan 

2006 och idag har cirka 40 anställda.  

Företaget har ett tydligt verksamhetsperspektiv och använder sin kompetens och verksam-

hetskunskap till att öka kunders lönsamhet och konkurrenskraft. Företaget prioriterar också 

långsiktiga kundrelationer och beskriver sig själva som en proaktiv och drivande partner. 

Företaget erbjuder tjänster och applikationer som förbättrar och effektiviserar kunders pro-

cesser. 

Ipendo Systems bedriver verksamheten inom två affärsområden; Ipendo Solutions som fo-

kuserar på att utveckla och förvalta en smart portal lösning för hantering av immateriella 

rättigheter samt Solutions Experts som fokuserar på lösningsorienterad konsultverksamhet. 

Ipendo Systems erfarenhet sträcker sig över många olika branscher, tekniker och applika-

tionstyper. Med dess breda kompetens kan företaget ta hand om olika projekt från början 

till slut; från analys och kartläggning till implementation, införande och även ge support och 

förvaltning. 

4.2.2 Respondent 

Vid intervjun på Ipendo Systems fick vi möjligheten att intervjua Erik Strid som jobbar som 

systemutvecklare på företaget. Strid jobbar främst med Sharepoint, men även en del webb-

utveckling. Strid kommer från en bakgrund där han jobbat med java och Eclipse. När han 

började med Visual Studio så var Csharp och Sharepoint nytt för honom. Idag har Strid som 

arbetsuppgift att jobba med Sharepoint och integration. Han är med och utför konsultjobb 

framförallt mot olika företag i Linköping. 

4.2.3 Hur man arbetar på företaget 

Ipendo Systems är tvådelat. Den ena delen jobbar med produkter mot IT-branschen. Vid den 

andra delen bedriver man med konsultverksamhet mot Sharepoint och integration. Man är 

specialiserade mot projekt för intranät och dokumentationshantering. Då Strid jobbar på den 

delen där man sysslar med konsultverksamhet, så blir det den delen som kommer beskrivas 

här. 

Strid berättar att modellen utifrån vilken man jobbar varierar beroende på storleken av pro-

jektet. 

Först skapas ett lösningsförslag, om man får det godkänt utför man arbetet och testar av 

det. Man låter också kunden testa. Strid berättar att man oftast har testmiljöer hos kunder-
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na så att de själva kan gå in och testa. Sen testar de också givetvis själva på Ipendo Systems 

innan de levererar till kundens testmiljö. Strid klargör att sättet på vilket man använder sy-

stemet kan skilja sig mellan kunden och utvecklaren. Därför är det bra att testa det.  

Är det större projekt utförs flera iterationer av de aktiviteter som beskrivs ovan. Erik talar 

om att han inte har varit inblandad i så många större projekt. Det har aldrig blivit särskilt 

många säger han. Men de gånger då projekt sträckt sig över en månad så har flera iteratio-

ner utförts.  

På frågan om testning görs kontinuerligt svarar Strid att det är något som man strävar efter, 

men som kan vara svårt att uppnå. Det kan ibland vara svårt att få kunder att testa. Ibland 

upptäcks problem först efter det att systemet har produktionssatts. 

Då man är flera stycken som jobbar med projekten versionshanteras allt det som görs berät-

tar Strid. Det skulle vara omöjligt att utföra projekt utan versionshantering anser han. Ver-

sionshanteringen behålls efter projekten för att man vid support enkelt ska kunna utföra 

ändringar.  

4.2.4 Plattformar och Visual Studio 

Sharepoint är väldigt stort inom företagsvärlden berättar Strid. Tanken bakom Sharepoint är 

att ge företag ett intranät där de kan göra sidor, publicera bloggar och lägga upp bilder. 

Många hemsidor är baserade på Sharepoint berättar han. Tyvärr finns det inte så mycket 

stöd i Visual Studio för Sharepoint. De inbyggda stöden för Sharepoint-utveckling kom först i 

Visual Studio 2010 och Sharepoint är äldre än så förklarar Strid.  

Man använder primärt Visual Studio 2010 på Ipendo Systems. Även 2008 och 2012, men inte 

i lika stor utsträckning. Vidare används Visual Studio för att framförallt utveckla. Strid berät-

tar att verktyget används sparsamt för kravhantering och testning. I de fall man använder 

Visual Studio vid krav och analys gör man det mer på en nivå där man prövar om en sak fun-

gerar. Det kan handla om att undersöka ett speciellt krav från en kund. 

Normalt skrivs dokumentationen som förklarar vad man kommer göra för kunden på sidan 

om, utanför verktyget. Vid systemdokumentation och sådana bitar används ofta Visio för att 

rita upp bilder och liknande.  

I mångt och mycket anser Strid att Visual Studio liknar de flesta andra utvecklingsprogram. I 

det stora hela tycker han inte det skiljer sig så mycket. Man har som i andra verktyg ett föns-

ter i vilket man redigerar kod. Det är först när man kommer in på detaljnivå som man hittar 

skillnader beskriver han.   
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4.2.5 Positiva intryck och fördelar vid användning av verktyg 

Den främsta orsaken till att man använder Visual Studio är det stöd verktyget ger för pro-

grammeringsspråket Csharp. Strid känner inte till några bra alternativ om man vill utveckla i 

det språket. 

Strid berättar att det finns verktyg i Visual Studios premium version som kan analysera kod. 

Strids inställning är positiv till dessa verktyg och han tycker de bidrar till att man som pro-

grammerare utvecklas vad gäller kodningen. Man lär sig mycket genom att använda dessa 

berättar han. Verktygen kan hitta minnesläckor och sådant. Sen kan de även upptäcka fel-

stavningar och saker som man kan tycka de inte borde reagera på. De ger ett bra stöd för att 

analysera koden berättar Strid.  

Det finns möjlighet att få support av Microsoft genom supportavtal berättar Strid. Microsoft 

kan även (mot betalning) utföra utredningar för saker som man kanske inte själv har kompe-

tens för att göra. Strid har själv inte använt någon support från Microsoft men han påpekar 

att den finns där. 

4.2.6 Negativa intryck och brister vid användning av verktyg 

Strid har berättat att Visual Studio sågs som ett naturligt val i och med bristen på andra bra 

alternativ. Även om han ser Visual Studio som ett bra alternativ så anser han att det också 

finns en baksida, att man blir begränsad till Visual Studio. 

   En begränsning är att stödet för Sharepoint inte är det bästa. Man ska ha gjort en del för-

bättringar i den nyaste versionen av Visual Studio, men den har inte Strid prövat berättar 

han.  

 

Ett annat exempel på en begränsning som Strid tar upp handlar om funktionen i Visual Stu-

dio som kallas för Intellisense. Förslagen som ges av den är inte jätte bra menar han. Det 

saknas kvalificerade förslag från Intellisense, som att den ger förslag på variabelnamn innan 

den ger förslag på klasser som ligger utanför det man jobbar med för stunden. Strid ser det 

som en begränsning att förslagen snarare står i bokstavsordning än efter den relevans de har 

till det som görs för tillfället. 

   Ytterligare en brist Strid uttrycker gäller Visual Studios debugger. Strid saknar här en möj-

lighet att redigera kod samtidigt som man kör debuggern. 

 

När vi frågar vilka effekter för kvaliten som Visual Studio medför så svarar Strid att det kan 

vara svårt att svara på en sådan fråga till följd av att man bedriver konsultverksamhet. Har 

man en produkt så kan man motivera inbyggda möjligheter som unit-testing och liknande. 

Men på konsultsidan blir det svårt att motivera den kostnad som det innebär att bygga en-

hetstester och köra dem i Visual Studio berättar Strid. 
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Vad gäller versionshantering beskriver Strid att man ibland får vara försiktig för att undvika 

krockar. Dessa kan uppstå vid versionshantering av ”Solution-filen”, som Strid tycker är då-

ligt anpassad för versionshantering.  

 

Strid påpekar att det i Visual Studio sker mycket kodgenerering i bakgrunden som man aldrig 

ser. Han berättar också att verktyget ibland kan få för sig att ersätta text. Vidare påpekar han 

att man med tiden lär sig leva med begränsningarna.      
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4.3 IFS R&D (Research and Development)  

4.3.1 Bakgrund 

Företaget IFS Sverige AB finns i Teknikringen i Linköping sedan 1981 och har ca 500 anställ-

da. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbase-

rat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS har 25 års erfarenhet av implementering av 

affärssystem. Företaget fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategis-

ka: underhåll och service, tillverkning, logistik och projekthantering. 

 IFS är verksamt i cirka 60 länder, har 2800 anställda och har över 2000 kunder. IFS Applica-

tions är en global produkt som implementeras av en global organisation. Med över 50 kontor 

över hela världen och en global infrastruktur för service och support är IFS en partner i glo-

bala implementeringsprojekt. 

IFS vision är att inspirera till förbättringar och tillväxt för att målet är att hjälpa företag att 

öka sin flexibilitet och få hållbar tillväxt genom att erbjuda flexibla, framtidssäkrade affärssy-

stem, engagerade medarbetare och äkta Industry Excellence. Företaget IFS ger inte bara 

teknisk support utan involveras också i verksamheten och bidrar till affärsutveckling samt 

tekniska strategier. 

4.3.2 Respondent 

Håkan Etzell är Product Solution Manager vid IFS Research and Development. Med andra ord 

innebär detta att han är chefsarkitekt för IFS teknologiplattform och har mycket goda kun-

skaper om hur produkt-/systemutvecklingen på IFS bedrivs. 

4.3.3 Hur man arbetar på företaget 

Inom produktutvecklingsdelen för teknikplattformen på IFS i Linköping arbetar de idag efter 

en agil modell som de kallar för AQUA. Modellen är lik Scrum, men innehåller inte riktigt alla 

delarna av modellen. 

Etzell berättar att det blir lite speciellt att ha daily standups o.s.v. då de jobbar mycket Sveri-

ge/Sri Lanka. De har därför inte riktigt kunnat plocka alla delar av Scrum som man gör om 

man kör Scrum ”by the book”. 

Etzell påpekar att det är svårt att svara korrekt för hur alla jobbar inom organisationen då de 

är ett antal hundra utvecklare och arbetsuppgifterna skiljer sig. Men förenklat förklarar han 

att man vid projekt startar med krav på en rätt så grov nivå. Vidare fortsätter man med en 

grov analys och design för att skapa en grund att stå på. Sedan går de in i iterationer och 

jobbar mer Scrum och ”story baserat”.  

En iteration planeras några veckor framåt för att sedan köras. I nästa steg körs ett demo, 

man blickar tillbaka på vad som utförts, ser över backloggen och planerar nästa iteration. 
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Flera sådana här iterationer körs parallellt och i ett slutskede är det aktuellt att testa att sy-

stemets alla delar hänger ihop och hur de enskilda delarna agerar i systemet. Även om man 

testar många så testar man kanske inte alla enskilda delar. Att testa alla konsekvenser är 

något som man inte riktigt orkar med då man utvecklar sin lilla del berättar Etzell. 

På frågan om i vilka steg i utvecklingsarbetet som Visual Studio används svarar Etzell att Vi-

sual Studio används vid implementeringen av vissa delar av IFS application. Samt används 

verktyget för delar av testverksamheten. Vid Unit testing och något man på IFS kallar för 

”Bussniess Flow-test”. Det sistnämnda testet görs med en funktionalitet som finns i premium 

versionen av Visual Studio och som benämns ”Recording UI-test” i verktyget förklarar Etzell.   

4.3.4 Plattformar och Visual Studio 

IFS application som produkt består av två grundläggande delar: teknikplattformen och ”ap-

plikationssidan”. Man skiljer alltså på tenikplattform och applikation. Om man tittar på tek-

nikplattformen så omfattar den laddningen av skärmar, nå rätt funktionalitet, möjlighet att 

logga, transaktionsmässig säkerhet, användarbehörigheter o.s.v. Om man däremot kikar på 

applikationssidan så omfattar den saker som att kunna utföra en försäljning, som att ta en 

offert och göra den till en order. 

Idag används Visual Studio 2010 på företaget och man har använt tidigare versioner av verk-

tyget under en längre tid berättar Etzell. 

Den främsta anledningen till varför man använder Visual Studio vid IFS R&D är att stora delar 

av klienten kör .NET och är skriven i Csharp. Vidare berättar Etzell att man dock inte är en 

homogen Microsoftplattform. Databasen som används stavas Oracle och man använder Java 

som middle tier. För de klienter som körs i Windows används Csharp och .NET. Den tekniska 

arkitekturen består alltså av tre olika miljöer förklarar Etzell.    

4.3.5 Positiva intryck och fördelar vid användning av verktyg 

Etzell beskriver att han anser att omgivningen i vilken han utvecklar och designar sina 

skärmbilder fungerar väldigt bra. Det som är svårt i sammanhanget är de underliggande 

API:erna. Vidare säger Etzell att om man utvecklar på .NET-plattform så blir Visual Studio det 

naturliga valet. Allt man behöver finns kopplat till produkten. Dokumentation skriven av Mic-

rosoft eller någon annan och möjlighet att hämta bibliotek. 

Ett alternativ vore att gå open-source vägen påpekar Etzell. Men då får man inte ut ett offi-

ciellt supportat verktyg. Något som ses som mycket värdefullt då man vet att man har en 

stor spelare där bakom berättar Etzell. En fördel är att buggar rättas då sådana dyker upp 

förklarar han.  

Etzell beskriver att Visual Studio som miljö är väldigt bra. Något som han förklarar att nästan 

samtliga utvecklare på IFS R&D kan skriva under på. Etzell jämför Visual Studios miljö med de 



53 
 

två andra miljöer (Oracle och Java) man jobbar med och berättar att Visual Studio är enklast 

av dessa. Visual Studio är en trevlig miljö att jobba i berättar han. 

   Det går fort att lära sig Visual Studio berättar Etzell. I jämförelse med andra stora IDE:er 

som Eclipse och Netbeans, så är Visual Studio lättar att komma in i framhäver han. Det är 

främst de kringliggande utvecklingsmiljöerna, den omgivning man programmerar i, som har 

varit det svåra att lära sig. 

 

API dokumentation skrivs i Visual Studio av de som utvecklar teknikplattformen berättar 

Etzell. Vidare berättar han att det faller sig naturligt då det fungerar bra. Verktyg runt Visual 

Studio genererar sedan MSDN liknande dokumentation av denna API dokumentation. Mer 

översiktlig dokumentation skrivs inte i verktyget. Visual Studio passar inte för det då verkty-

get är mer kodfokuserat forsätter Etzell. Det finns andra verktyg som är bättre för viss funk-

tionalitet och då väljer man dem istället. Etzell återkommer senare i intervjun till diskussio-

nen om gränsdragningen för när man ska ha två verktyg istället för bara ett. Han berättar om 

hur man använder närliggande verktyg till Visual Studio. Vid prototypning, men också design 

av skärmlayouter till slutprodukten, används det närliggande verktyget Microsoft Expression 

Blend. Etzell beskriver att Expression Blend kan ses som ett komplement till Visual Studio för 

att lättare kunna göra animeringar, avancerade bildlayouter och grafiska effekter. 

 

På frågan om på vilket sätt Visual Studio stödjer arbetet med att programmera berättar Et-

zell att de använder ett flertal olika funktioner i Visual Studio. De använder Intellisense, 

code-refactorings, code-region samt funktionalitet då man högerklickar och väljer ”find all 

references”, en funktionalitet som Etzell valt att kalla code-navigations. Den inbyggda ver-

sionshanteringen används av en del för att kunna checka in och checka ut filer direkt. Stödet 

för att skriva och köra automatiska enhetstester är också något som används. Enhetstester 

är något som Etzell tycker hör till utvecklarens vardag och något som bör skrivas kontinuer-

ligt för den kod som han eller hon utvecklar. 

 

Debugg-funktionaliteten som ges av Visual Studio tycker Etzell är riktigt trevlig. Den används 

mycket och en del av utvecklarna nästan konstant i debuggläge. Det är möjligt att göra detta 

i och med en funktion som kallas ”editor-continue”. Den funktionen gör det möjligt att köra 

och se värdena på variabler förklarar Etzell.  

Visual Studio ger också stöd till system som redan är utvecklade. Etzell berättar att det finns 

funktioner för att få en dump och diagnostik från kunden. Det finns möjlighet att spela in fel 

som uppkommer, något som underlättar vid felsökning. Vidare påpekar han att man helst 

inte ska behöva in i Visual Studio för att söka efter fel. Om systemet i sig kan ge tillräckligt 

med information om vad som går fel så är det bättre. Ute oss kund finns heller inte Visual 

Studio och ibland behöver man in i kundens miljö för att hitta orsaken till problemen berät-

tar han.     
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4.3.6 Negativa intryck och brister vid användning av verktyg 

Etzell har nämnt många saker som är bra med Visual Studio men han ser också en del brister 

hos verktyget.  

En del funktioner fås endast om man har premium versionen och den kostar mer. Ett exem-

pel på sådan funktionalitet är den som används för att köra Bussniess Flow-test. Sedan finns 

det mycket i Visual Studio som man inte använder; saker kring issuetracking och versions-

hantering. Etzell påpekar också att Microsoft har växt och att om man på IFS idag stod inför 

ett val om vilka verktyg man skulle ha, så är det möjligt att andra beslut hade tagits. Eventu-

ellt hade versionshanteringssystemet till Foundation Server valts istället för det man har idag 

som heter Subversion. Men Etzell uttrycker också en viss tvekan till Team Foundation Server 

(TFS) då det versionshanteringssystemet saknar stöd för distributed version controll (DVCS). 

Detta är något som saknas i Visual Studio (även om man använder hela TFS). I och med att 

man arbetar mycket Sverige/Sri Lanka så finns det fördelar med ett DVCS, att slippa dra sa-

ker långväga. Möjlighet till en mer lokal access skulle spara tid. 

På tal om att spara tid berättar Etzell att det finns tid att vinna om dokumentationskoppling-

en hade varit tydligare vid kompileringsfel. Fallet är inte så att dokumentationskopplingen 

alltid är svag, men ibland tenderar den att kännas svag påpekar han. Ibland är också pres-

tandarden bristfällig, Visual Studio upplevs då som segt och långsamt berättar Etzell. Det kan 

handla om millisekunder, men som utvecklare är man väldigt känslig mot sånt förklarar Et-

zell. Ett exempel som han tar upp är hastigheten på Intellisense. Hastigheten är väldigt viktig 

och den kan skilja sig mellan olika versioner av Visual Studio. För tillfället har man Visual Stu-

dio 2010 på IFS R&D men en del sitter och jobbar i Visual Studio 2012. Fast de som jobbar 

med den nyare versionen gör detta mer i en testfas. Under denna testfas är prestandarden 

hos verktyget något man tänker på berättar Etzell. 

Vad gäller brister för stöd under programmeringen nämner Etzell att det saknas funktioner 

för att få fler factorings, bättre sätt att hitta vilka som använder en viss metod och vem som 

implementerat ett visst interface. Att kunna utföra highlightning av saker och ting i själva 

koden är något som han också saknar. 

En annan sak som Etzell påpekar om Visual Studio är att det inte finns en bra lösning på au-

tomatiska integrationsbyggen. Han saknar ett stöd där man bygger varje gång man checkar 

in, de automatiska testerna körs och som avslutning får man en sammanställd bild av vad 

som gjorts. Vem har checkat in vad? Gick bygget bra/dåligt? Vad gick bra/dåligt?    

På frågan om hur nya tekniker som Microsoft lanserar berättar Etzell om Silverlight och osä-

kerheten bakom den. Nu tog man inte ”Silverlight-spåret” på IFS, men att fundera hur pro-

blematiskt det är med Silverlight kan man ändå göra påpekar Etzell. Sen finns det ju även 

annan ny teknik i Visual Studio. Etzell är till exempel positiv till konceptet Entity Framework 

och den biten av Visual Studio. Det som dock kan vara problematiskt med den biten är att få 

kommunikationen att fungera ner till back-end berättar han. Vidare tenderar Microsoft att 
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gå ut med allt tätare releaser av sina lösningar. Inte heller blir det enklare att hänga med då 

de har så många olika lösningar, så som Entity Framework, ASP.NET, Communication Foun-

dation, WCF data m.m. En fingervisning kan vara att titta på hur man gått från Entity Frame-

work 4 till Entity Framework 6 bara på ett år och där i mellan släppt små releaser som 4.1, 

4.2 o.s.v. 
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel har vi analyserat empiri med hjälp av de två matriser som utformades för stu-

diens analys i metodkapitlet 2.1.3. Under analysen har vi placerat in faktorer och användbar-

hetskriterier i matriserna. Vi har sedan utfört en koppling av empirin till matriserna. Därefter 

utförde vi en diskussion kring de ifyllda matriserna (se underkapitel 5.3.1). Vidare formulera-

de vi förslag för hur ett CASE-verktyg bör vara utformat och diskuterade vilken den främsta 

fördelen och bristen som användare ser med CASE-verktygs användbarhet är. I slutet av ka-

pitlet har vi en rubrik som heter Övrig analys. Där lyfter vi fram andra upptäckter som inte 

haft direkt koppling till studiens frågeställningar.        

5.1 Faktorer och användbarhetskriterier i matriserna 

Under vår analys har vi plockat fram sju stycken faktorer för Visual Studio och placerat in 

dem till vänster i matriserna. Varje faktor utgör en rad i matriserna. De faktorer som vi har 

valt är faktorer som respondenter tyckte var viktiga och hade åsikter kring. Det tillväga-

gångssätt vi använde för att plocka fram dessa faktorer var att i empirin ringa in nyckelord 

och välja ut faktorer som utvecklarna berättade mycket om och som utgjorde den största 

delen av studiens empiriska material. De faktorer som valdes är följande: ”Generering av 

kod”, ”Dokumentation”, ”Debugg”, ”Versionshantering”, ”Inlärningskurva”, ”Ger stöd till 

programmeringsspråk” och ”Support”. 

Det finns möjligen ytterligare faktorer i empirin att analysera, men vi tycker att de sju vi valt 

har varit de mest utmärkande.   

Användbarhetskriterierna är placerade som kolumner i matriserna. De valdes ut i teorin och 

dessa kriterier var följande: ”Relevans”, ”Effektivitet”, ”Användarnas attityd”, ”Lärbarhet”, 

”Flexibilitet”, ”Funktionalitet”, ”Fleranvändarfunktionalitet”, ”Mätbart” och ”Lättanvänt”. 

Som vi nämnt tidigare i metodavsnittet så är varje kolumn för användbarhetskriterium upp-

delad i tre delar. De tre uppdelningarna är; F1, F2 och F3. Där F1 motsvarar företaget Syn-

tronic SSI, F2 motsvarar Ipendo Systems AB och F3 motsvarar IFS R&D.  

5.2 Koppling av empiri till matriserna 

De sju faktorer som vi valde har i det här underkapitlet (5.2) delats upp efter bokstäver (a till 

g). Den här uppdelningen gjordes därför att vi var ute efter att analysera varje faktor för sig 

och undersöka vad som varje enskilt företag berättade om faktorernas egenskaper. Man kan 

kanske urskilja samband och motsägelser i det här kapitlets analys, men dessa samband och 

motsägelser är inget vi diskuterar i detta underkapitel. Den diskussionen kommer istället i 

underkapitlet 5.3.2.   
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I empirin kan man urskilja att de sju faktorer som valts ut har en eller flera positiva och/eller 

negativa egenskaper. Vi har analysera vilka dessa egenskaper är, hur de förhåller sig till an-

vändbarhetskriterierna och om de kan ur användbarhetssynpunkt ses som fördelar, brister 

eller kanske både och. För att visa varför vi relaterar en faktor till ett visst användbarhetskri-

terium i matriserna har vi använt ett refereringssystem så att man enkelt kan finna motiver-

ingen till de kopplingar som gjorts mellan faktorers egenskaper och användbarhetskriterier. 

Vi har valt att ange varje koppling med ett nummer (1 till 48) och placerat in dem i matriser-

na.  

 

a) Generering av kod: Syntronic SSI nämner att det genereras en hel del kod i bakgrun-

den som är mycket komplex och gör det svårt att lägga till funktionalitet som avviker 

från den här ramen. Vi anser att detta försvårar ändringar för användaren och där-

med leder till bristande flexibilitet (1) och lättanvändbarhet (2). På Syntronic ISS ser 

man också positivt på den kodgenerering som ges av Visual Studio. Den medför att 

det går att bygga mycket fortare och enkelt, så även om man har påpekat en viss 

komplexitet med kodgeneringen så ger den ett stöd till användarnas behov. Därmed 

anser vi att kodgenereringen ger fördelar vad gäller relevans (3) och effektivitet (4). 

 

 

b) Dokumentation: Ipendo Systems påtalar att dokumentation ofta görs utanför verkty-

get. Det kan handla om systemdokumentation i brödtext och illustrationer av lös-

ningar som i t.ex. Microsoft Visio. Vi tycker att Visual Studio som system stödjer ut-

vecklarna på Ipendo Systems vad gäller dokumentationen då de inte uttrycker några 

brister med den. Detta tolkar vi som om att relevansen (5) och funktionaliteten (6) är 

god.  

 

Vad gäller API dokumentation nämner man på IFS R&D att denna görs i Visual Studio 

då stödet för detta fungerar bra. De verkar nöjda med dokumentationsmöjligheterna 

som ges. Vi kopplar detta till relevans (7) och funktionalitet (8). En liten anmärkning 

som görs av IFS är att dokumentationskopplingen kan ibland vara svag till kompile-

ringsfel, vilket kan medföra att det tar längre tid att hitta felen. Något som medför 

bristande effektivitet (9) och funktionalitet (10). 

 

 

c) Debugg: Vid Syntronic SSI är man mycket positiv till debugg-funktionaliteten i Visual 

Studio. Vi tolkar därmed är debugg-funktionaliteten är relevant (11) och funktionell 

(12) för att den tycks stödja användarens behov genom att ge den funktionalitet som 

önskas.   
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Strid på Ipendo Systems tycks inte vara entusiastisk till alla delar i debuggen då han 

menar att den saknar stöd för att redigera kod samtidigt som man kör den. Detta tol-

kar vi som en negativ egenskap vad gäller kriterierna relevans (13) och funktionalitet 

(14).  

 

På IFS R&D har man sagt att det finns en funktion i debuggen som kallas för ”editor-

continue”, som gör det möjligt att redigera kod i debugg-läge. Detta bedömer vi är en 

fördel gällande relevans (15) samt funktionalitet (16) för den här aspekten av debug-

gen. ”Editor-continue” sparar också tid då utvecklaren kan jobba konstant i debugg-

läge, något vi kopplar till effektivitet (17). 

 

d) Versionshantering: På Ipendo Systems har man visat att solution-filen inte är särskilt 

bra lämpad för versionshantering. Krockar kan uppstå när man versionshanterar den 

här filen. Denna brist tycker vi bidrar till en försvagad funktionalitet (18) då använda-

ren inte får stöd för det han eller hon vill utföra. Då versionshantering är funktionali-

tet som påverkar flera användare så anser vi även att fleranvändarfunktionaliteten 

(19) blir försvagad. Med att versionshantering påverkar flera användare menar vi att 

användare ska kunna jobba tillsammans med en gemensam samling av källkod och 

data-filer.  

 

På IFS R&D saknar man stöd för distribuerad versionskontroll i Visual Studio. Detta är 

något som man ser som problematiskt då man jobbar från två olika geografiska plat-

ser. Konsekvensen blir att versionshanteringen (check in:s  och checkout:s) blir lång-

sam. Detta är något som vi ser som en brist vad gäller effektivitet (20). Det faktum att 

distribuerad versionskontroll helt saknas gör att relevansen (21), funktionaliteten 

(22) och fleranvändarfunktionaliteten (23) är låg. Vi anser att användarnas behov av 

versionshantering inte är uppfyllda över tiden. Etzell berättar att man kanske hade 

valt ett annat versionshanteringssystem om man stått och valt idag och nämner TFS 

samtidigt som han uttrycker tveksamhet till detta system, då det saknar distribuerad 

versionskontroll, något som vi ser som ett tecken på att det inte anpassat sig med ti-

den till det som utvecklare efterfrågar. Sammanfattningsvis tycker vi flexibiliteten 

(24) är låg vad gäller denna aspekt. 

 

e) Inlärningskurva: Vid Syntronic SSI berättar man att man upplever att verktyget är en-

kelt att lära sig samt att det är intuitivt. Man uttrycker att saker kan genereras och 

byggas fort. Vi finner det naturligt att koppla inlärningskurvan till kriterierna lärbar-

het (25) och lättanvänt (26). 

 

Strid på Ipendo Systems tycker inlärningskurvan var lång för Visual Studio. Detta tol-

kar vi som negativt för kriterierna lärbarhet (27) och lättanvänt (28). 
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På IFS R&D berättar man att Visual Studio är en trevlig miljö att jobba i och att det går 

fort att lära sig verktyget, vilket innebär att kriterierna lärbarhet (29) och lättanvänt 

(30) tillgodoses.  

 

f) Ger stöd till programmeringsspråk: Gräntz på Syntronic SSI ser Visual Studio som ett 

naturligt val då man ska utveckla program för .NET. Han menade att det också före-

föll naturligt att arbeta med Visual Studio om man var Microsoft partner. Vi tolkar att 

man på Syntronic SSI ser ett behov av att verktyget stödjer den plattform man ut-

vecklar till och önskat programmeringsspråk. Vi ser det som om att det är av avgö-

rande betydelse att CASE-verktyg ger stöd till önskat programmeringsspråk och att 

användarnas behov infrias vad gäller detta, därför väljer vi att fylla i kriterierna funk-

tionalitet (31) och relevans (32) för den här faktorn.   

 

På Ipendo Systems berättar man att den främsta orsaken till att man använder Visual 

Studio är stödet verktyget ger för programmeringsspråket Csharp. Till anledning av 

samma motivering som förs ovan kopplar vi de här till kriterierna funktionalitet (33) 

och relevans (34). 

 

På IFS R&D berättar man att stora delar av klienten använder .NET och den är skriven 

i Csharp. Detta har varit den främsta anledningen till varför man använder Visual Stu-

dio. Åter igen kopplar vi detta till kriterierna funktionalitet (35) och relevans (36). 

 

g) Support: Microsofts närvaro att själva vara inne på sitt egna forum och svara på ut-

vecklares frågor ses som positivt vid Syntronic SSI. Möjligheten att hitta stödjande 

dokumentation om Visual Studio på andra forum är också något som ses som värde-

fullt. Tillgänglighet till stödjande dokumentation via MSDNs dokumentationsbibliotek 

är också något man på Syntronic SSI uppskattar. Den hjälp som ges med Visual Studio 

verkar man på Syntronic SSI vara nöjda med. När det uppstår ett behov för support 

tycks det finnas en eller flera vägar att gå för att hitta en lösning. Vi menar att de här 

möjligheterna bidrar till att relevansen (37) och funktionaliteten (38) är tillgodosedd. 

Vidare betraktar vi det som att finns goda möjligheter för användarna att lära sig 

CASE-verktyget om man har god support, därmed anser vi att lärbarheten är bra (39). 

Då supporten är mångsidig och tillgänglig för alla användare, så kopplar vi den även 

till kriteriet fleranvändarfunktionalitet (40). 

Vid Ipendo Systems berättade man att med Visual Studio följer möjligheten att teck-

na supportavtal. Detta tolkar vi som en positiv egenskap som kan kopplas till kriteri-

erna relevans (41), funktionalitet (42) och lärbarhet (43). Vi anser oss kunna göra en 

sådan koppling då ett supportavtal troligen skulle innebära att användarnas behov av 

support uppfylls samt att det blir lättare att lära sig verktyget genom denna support. 

Beroende på supportavtalets omfattning täcks troligen även fleranvändarfunktionali-

tet (44). 
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Angående support berättar man på IFS R&D att allt man behöver finns kopplat till Vi-

sual Studio. Det ses som värdefullt att verktyget är officiellt supportat och att man 

har en stor spelare som Microsoft där bakom. Buggar rättas då sådana dyker upp. Vi-

dare beskriver man på IFS R&D att man har möjlighet att hämta bibliotek och att man 

har tillgång till dokumentation skriven av Microsoft. Man har berättat att ”allt man 

behöver finns kopplat till Visual Studio” vilket vi anser tyder på att supporten är rele-

vant (45), funktionell (46) och stödjer de behov användaren har. Då supporten är 

fullgod bedömer vi att kriteriet lärbarhet (47) också uppfylls. Med god support tror vi 

det är enklare för användare att lära sig datorsystemet. Officiell support menar vi 

saknar distinktion vad gäller olika användare, vi anser att den snarare är riktad mot 

alla användare. Detta skulle innebära att supportens fleranvändarfunktionalitet (48) 

är bra i Visual Studio då verktyget är officiellt supportat. 
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5.3 Ifyllda matriser 

5.3.1 Matrisernas utformning 

Matriserna var ett bra hjälpmedel för oss under analysen. De förenklade kategoriseringen av 

data. De hjälpte oss också att förstå empirin genom visualisering. Vidare menar vi att matri-

serna gav oss en aktuell bild över vad som är centralt för utvecklare gällande CASE-verktygs 

användbarhet.  

De faktorer i Visual Studio som lyfts fram av utvecklare i den här studien är faktorer som vi 

tolkar som fundamentala för utvecklarna. Vi anser att de faktorerna är de viktigaste i CASE-

verktyg och troligen också de mest använda. Det finns andra faktorer i CASE-verktyg som 

utvecklarna inte lyfter fram under intervjuerna. Dessa faktorer tolkar vi som om att de tillgo-

doser utvecklarnas behov. De faktorerna ger troligen fullgod funktionalitet och täcker där-

med användarnas krav.   

   De negativa egenskaper som nämns för några av faktorerna anser vi visar vilka delar i 

CASE-verktyg som har störst förbättringspotential i dagsläget. De här är funktionalitet som 

utvecklare är missnöjda med idag. De positiva egenskaperna visar de delar i CASE-verktyget 

som utvecklarna är nöjda med. De känner sig trygga och bekväma med den här funktionali-

teten. De ansåg att utvecklingsmiljön var trevlig och enkel att använda. Kanske är det så att 

komplexiteten i verktygen har minskat? Vi tror att de positiva egenskaper som utvecklarna 

nämner om CASE-verktyget kan ha avgörande betydelse då man står inför ett val av CASE-

verktyg.  

   

Efter att vi hade placerat in empiri i matriserna granskade vi dem och förde en diskussion 

kring vad matriserna skildrade. Vi upplever att användbarhetskriterierna uppfyllde det behov 

vi hade då de hjälpte oss att organisera empirin och relatera Visual Studios egenskaper till 

användbarhet. Det var positivt att vi faktiskt kunde använda de användbarhetskriterier som 

vi valde i teorin. Men något vi kunde se var att användbarhetskriterierna ”Användarnas atti-

tyd” och ”Mätbart” inte hade blivit ifyllda. Frågan som uppstod var om de här två använd-

barhetskriterierna verkligen var nödvändiga att ha? Eller hade det bara varit svårt för oss att 

relatera egenskaper hos faktorerna till dessa användbarhetskriterier?  

De här frågorna diskuterades och vad vi bland annat kom fram till vad att användbarhetskri-

teriet ”Användarnas attityd” var väldigt generellt. Vi kände att vi kunde koppla nästan alla de 

åsikter utvecklarna hade för olika egenskaper hos CASE-verktyget till det kriteriet. Det ut-

vecklarna uttryckte var att delar i CASE-verktyget var bra eller bristande, därmed hade de en 

attityd emot i princip allt. Det vi analyserade var ju faktiskt endast erfarenheter som presen-

terades i form av åsikter och attityder hos utvecklarna, detta skapade ett problem när vi ville 

använda kriteriet då vi ansåg att vi kunde placera in allt under det. Detta var något som vi 

ville undvika och något som vi inte såg värdefullt att göra. Kriteriet var så generellt att vi 

Företag F1:  Syntronic SSI 

Företag F2: Ipendo Systems AB 

Företag F3: IFS R&D 



64 
 

hade svårt att avgöra när vi skulle använda det. Vi valde därför att lämna kriteriet användar-

nas attityd tomt i matriserna. 

   Vad angick användbarhetskriteriet ”Mätbart” så kom vi fram till att de problem vi hade 

haft med det kriteriet var att koppla det till en aktuell faktor. Med aktuell faktor menar vi en 

faktor i Visual Studio som utvecklarna lyfter fram i empirin. Vi kände att mätbart var kopplat 

till ett kvantifierbart resultat, en mängd. Det var svårt att applicera kriteriet ”Mätbart” på de 

faktorer hos Visual Studio som utvecklarna tog upp. Om vi hade haft en mätbar faktor så tror 

vi kriteriet hade varit nödvändigt. En sådan mätbar faktor hade till exempel kunnat vara en 

statistikfunktion i CASE-verktyg där man får siffror på hur ofta en utvecklare anropar en viss 

funktion. Då hade man kunnat använda kriteriet ”Mätbart” för att bedöma det resultat som 

statistikfunktion visade. Men nu hade utvecklarna inte belyst någon sådan faktor hos Visual 

Studio och kriteriet ”Mätbart” blev därför inte använt av oss.  

 

Matriserna visar att faktorerna har belysts av utvecklarna i olika utsträckning. Det kan vara 

en eller flera företag som kopplats till en faktor. Vidare kan det vara så att en eller flera före-

tag kan kopplas till ett specifikt kriterium för den här faktorn. Om flera företag kan kopplas 

till samma specifika användbarhetskriterium för en viss faktor så ökar trovärdigheten att 

faktorn i högre grad är tillgodosedd vad gäller det här användbarhetskriteriet. När vi tog 

fram förlag på hur ett CASE-verktyg som Visual Studio bör vara utformat var det viktigt att 

beskriva i vilken grad vi bedömde förslaget som trovärdigt och generaliserbart.       

5.3.2 Utformning av CASE-verktyg 

Vad gäller faktorn ”Generering av kod” så visar matriserna att endast ett företag hade åsik-

ter kring detta. Det här anser vi är ett svagt underlag för att skapa trovärdiga förslag på ut-

formning. Det förslag som vi ändå vill ge är att utforma CASE-verktyget så att den kod som 

genereras av verktyget inte är så komplex. Det bör även vara möjligt att kunna generera kod 

fort och enkelt. 

 

 Om vi tittar på dokumentation i Visual Studio så visar Matris1 att två företag anser att do-

kumentationen är relevant och funktionell. Dokumentationen som ges av Visual Studio be-

dömer vi som god. I synnerhet vill vi lyfta fram att man kan tänka på att CASE-verktyget bör 

stödja möjligheten att utför API-dokumentation. Vidare visar Matris2 att dokumentationen 

är bristfällig vad gäller effektivitet och funktionalitet. Att dokumentationen inte skulle vara 

funktionell kan upplevas som en motsägelse för det vi beskrev tidigare. Men så är inte fallet, 

det här handlar om en annan egenskap; Att förbättra dokumentationskopplingen till kompi-

leringsfel. 

 

I matriserna kan man se att samtliga företag hade synpunkter på faktorn ”Debugg”. Detta 

tyder på att den är en viktig del i Visual Studio. Två företag tyckte den hade en hög relevans 

och funktionalitet. Samtidigt vi fick en motsägelse vad gäller debuggens relevans och funk-

tionalitet. Denna motsägelse handlade om att redigera kod i debuggläge. På Ipendo Systems 
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påpekade Strid att den här funktionaliteten saknades. Om den här funktionaliteten som Strid 

på Ipendo Systems efterfrågar verkligen saknas ställer vi oss frågande till då Etzell på IFS R&D 

samtidigt har sagt att det finns en funktion i debuggen som kallas för ”editor-continue” och 

som möjliggör redigering av kod samtidigt som debuggen körs. Varför vi fick denna motsä-

gelse vet vi inte. En orsak skulle kunna vara att kännedomen om den här funktionaliteten 

skiljer sig från person till person. I vilket fall är funktionalitet som ”editor-continue” efterfrå-

gad och något som vi bedömer bidrar till ökad användbarhet.  

Versionshantering är något som ses som viktigt hos utvecklarna. I Matris2 kan man se att två 

företag är missnöjda med den versionshantering som ges av verktyget. Relevansen, effektivi-

teten och flexibiliteten är bristande, men i synnerhet funktionaliteten och fleranvändarfunk-

tionaliteten. De egenskaper hos versionshantering som kan förbättras i Visual Studio är ut-

formning för solution-filen och distribuerad versionskontroll. Solution-filen är i dagsläget 

dåligt lämpad för versionshantering.  På vilket sätt solution-filen ska vara utformad för att 

minska risken för krockar vid versionshantering är inget som vi besitter kunskap om, men vi 

är av uppfattningen att den bör kunna vara bättre utformad än vad den är idag. I empirin 

framkom det att stöd för distribuerad versionskontroll saknas i Visual Studio. Vi tycker det är 

något som borde finnas i CASE-verktyg då det bidrar till att man enklare och effektivare kan 

jobba från olika geografiska platser.   

För faktorn ”Inlärningskurva” fick vi en motsägelse då vi kopplade samtliga företag till krite-

rierna lärbarhet och lättanvänt. I matriserna kan man se att utvecklarna överlag tyckte att 

inlärningskurvan för Visual Studio var kort. Men på Ipendo Systems tyckte Strid dock att in-

lärningskurvan var lång för verktyget. En möjlig orsak till detta kan vara att han har en bak-

grund i java och allt kring Visual Studio är nytt för honom. Vi tror att kringliggande saker som 

Csharp och Sharepoint kan vara bidragande orsaker till varför Strid upplever inlärningskur-

van som lång. Etzell på IFS R&D uttryckte också att den kringliggande miljön ofta kunde vara 

svår att lära sig, något som styrker vårat resonemang. Oavsett om den kringliggande miljön 

är komplex eller inte, så tolkar vi att CASE-verktyg i sig måste vara intuitiva och enkla att lära 

sig.    

I Matris1 kan man se ett starkt samband vad gäller det stöd som Visual Studio ger till pro-

grammeringsspråk. Samtliga utvecklare anser att stödet som ges är relevant och funktionellt. 

Den främsta orsaken till att samtliga respondenter använder Visual Studio är att verktyget 

ger stöd till programmeringsspråket Csharp och Microsofts plattform (.NET). Vidare ser ut-

vecklarna Visual Studio som ett naturligt val då de inte känner till några andra bra alternativ 

för denna typ av utveckling. Med tanke på att alla utvecklarna berättade att den främsta 

orsaken till att man valde Visual Studio var det stöd som ges till önskat programmeringsspråk 

så bedömer vi detta som en väldigt viktig aspekt. Vi tycker det här stödet borde finnas i 

CASE-verktyg då det bidrar till ökad relevans och funktionalitet i verktyget.   

Den support som ges för Visual Studio är god enligt samtliga respondenter.  Visual Studio är 

ett officiellt supportat verktyg, det finns möjlighet att teckna supportavtal och det finns till-
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gänglighet till stödjande dokumentation via MSDNs dokumentationsbibliotek. Microsofts 

närvaro att själva vara inne på sitt officiella forum och svara på utvecklares frågor ses som 

positivt. Möjligheten att hitta stödjande dokumentation om Visual Studio på andra forum är 

också något som ses som värdefullt. Vi tolkar att respondenter tycker det är viktigt att CASE-

verktyg ger stöd och hjälp till sina användare. Vi rekommenderar att när man utformar ett 

CASE-verktyg tänker på att supporten som verktyget erbjuder är stabil och stödjer använ-

darnas behov. Detta kan göras genom kontinuerlig support till användare, att supporten är 

tillgänglig på internet, skapa ett forum för CASE-verktygets användare och ge möjlighet att 

teckna supportavtal. 

5.3.3 Främsta bristen och fördelen med CASE-verktygs användbarhet 

Under studien har flera fördelar och brister för CASE-verktygs användbarhet framkommit. 

Det kan ha varit fördelar eller brister som bara enstaka företag har påtalat. Det kan också ha 

varit fördelar och brister som flera företag lyft fram. Då vi plockade fram den främsta förde-

len och den främsta bristen lade vi stor vikt på att flera företag utpekade de här funktionali-

teterna som en fördel eller en brist. Vi har baserat oss på vad matriserna visar för faktorerna 

Support och Versionshantering. Support är en del av Visual Studio som samtliga responden-

ter lovordade. Vi menar att det tydligt går att se i matriserna att den här faktorn är den som 

står ut som den mest fördelaktiga vad beträffar användbarhet. Fyra användbarhetskriterier 

täcks av denna och samtliga företag kan kopplas till alla fyra. Inget företag har heller påtalat 

någon brist, faktorn Support har en tom rad i Matris2. Vi har därför valt faktorn Support som 

den främsta fördelen som användare ser med CASE-verktygs användbarhet. 

Versionshantering är den del i Visual Studio som användarna haft flest negativa synpunkter 

kring. Det har också varit den faktor som haft den bredaste kopplingen till användbarhetskri-

terierna. I Matris2 kan man utläsa att fem användbarhetskriterier är kopplade till Versions-

hantering. Något som vi anser tydliggör omfattningen av bristen vad beträffar användbarhet. 

Något som dock bör noteras är att endast två företag har haft synpunkter kring Versionshan-

tering, vilket gör att generaliseringsgraden är svagare än om alla tre hade påpekat brister. 

Men vi bedömer ändå att Versionshantering är den mest utmärkande bristen i Visual Studio 

vad angår användbarhet.     
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5.4 Övrig analys  

Matriserna tyder på att komplexitet fortfarande finns i CASE-verktyg, men inte i lika stor ut-

sträckning som tidigare meddelat. I Ivaris studie såg man komplexiteten som en stor brist.  

   I de två matriserna har vi 48 kopplingar. Vi har 33 positiva egenskaper hos verktyget och 15 

negativa. Vi anser att detta ger oss en fingervisning på att komplexiteten i CASE-verktyg inte 

är lika omfattande som visades i studierna som utfördes på 90-talet.  

 

En intressant upptäckt var att två respondenter nämnde att de inte hittat något som är bätt-

re än Visual Studio. En berättar att verktyget känns mer färdigt än andra liknande verktyg 

och en annan beskriver att denne inte känner till några bra alternativ om man vill utveckla i 

språket Csharp. Vidare nämnde den tredje respondenten att Visual Studio är en trevlig miljö 

att jobba i, då han jämför Visual Studios miljö med två andra. I studiens intervju- och analys-

process har vi fått uppfattningen av ett positivt helhetsomdöme för CASE-verktyget, även 

om en del brister har framkommit.   

 

Något som vi anser studien visar är att CASE-verktyg fortfarande finns idag. Visual Studio 

kallas av Microsoft och studiens respondenter för IDE. Den här studien åskådliggör samtidigt 

att Visual Studio är ett CASE-verktyg. Detta demonstrerade sig i den matchning av kompo-

nenter som utfördes i underkapitel 3.5. Alltså kan nutida IDE jämställas med det gamla be-

greppet CASE. 

 

Något som uppdagades under analysen var det perspektiv som utvecklarna tycks se verkty-

gen på. Vi upplever att de snarare använde CASE-verktygen på ett sätt där de plockade ur en 

av flera funktionaliteter i verktygen än att de såg verktygen som något som skulle användas 

under alla steg i deras systemutvecklingsmodell. De använde de delar i verktygen som de 

kände att de behövde. Vi tror det här speglar det sätt som Microsoft ser verktyget Visual 

Studio på. De lanserar inte verktyget som något som stödjer specifika systemutvecklingsmo-

deller.  Snarare lyfter de fram att verktyget stödjer hela applikationens livscykel. De uttrycker 

alltså inte vilka modeller som verktyget är tänkt att stödja.  

 

Det här perspektivet som utvecklare och Microsoft har vad gäller CASE-verktyget Visual Stu-

dio vill vi koppla till begreppet ”verktygslåda”. Vi inspirerades av det tankesätt som Goldkuhl 

och Röstlinger (2012) för i rapporten Förändringsarbete och förändringsanalys enligt SIMMe-

toden om hur de ser en metod som en verktygslåda, ur vilken personer kan plocka den funk-

tionalitet de känner att de behöver. Vi ställer oss frågan om man även kan se ett CASE-

verktyg som en verktygslåda? Där man plockar ut de funktioner ur CASE-verktyg som man 

känner man behöver? 
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6. Slutsats och resultat 

I detta kapitel redovisas de slutsatser och resultat som studien kommit fram till. Kapitlet be-

svarar de två frågeställningar som ställdes i början av studien. 

Efter att ha analyserat det utvecklare i Linköping har uttryckt om CASE-verktyg och kompare-

rat det med användbarhetskriterier har vi fått en inblick i hur väl dessa verktyg ur använd-

barhetssynpunkt tillgodoser utvecklare. En insikt som studien gett oss är att Visual Studio är 

ett CASE-verktyg som överlag har god användbarhet och är uppskattat av dess användare. En 

intresseväckande upptäckt var att utvecklare nämnde att de inte hittat något som är bättre 

än Visual Studio för att utveckla i språket Csharp. Under intervju och analysprocess har vi fått 

intryck av ett positivt helhetsomdöme för CASE-verktyget, även om en del brister har fram-

kommit.  Studien har bekräftat äldre studier om att det finns problem med CASE-verktyg. 

 

I de äldre studierna betonades det att CASE-verktyg var komplexa och att inlärningskurvan 

var lång. Men den här studiens analys tyder på att komplexitet och inlärningskurva inte är 

bristande i samma utsträckning som tidigare påpekats. Analysen av matriserna visar på att 

komplexiteten i CASE-verktyg finns, men i mindre grad.  

   Majoriteten av utvecklarna uttryckte att inlärningskurvan var kort. Supporten visade sig 

vara god för verktyget.  

         

De fördelar och brister som identifierats i studien har kategoriserats och visualiserats i de 

matriser som använts under studiens analysprocess. Under analysen visade det sig att två av 

användbarhetskriterierna aldrig blev ifyllda. Vi fann användbarhetskriterierna ”Användarnas 

attityd” och ”Mätbart” som opassande för de fenomen som analyserades. Det ena kriteriet 

var för generellt och det andra saknade en passande faktor att applicera det på.  

 

Studien visar att CASE-verktyg finns ännu idag genom den matchningen av komponenter 

som utfördes och att det aktuella begreppet IDE kan jämställas med det gamla begreppet 

CASE. 

En annan upptäckt som vi gjort under studien är att Microsoft samt användare av Visual Stu-

dio tycks se CASE-verktyget som en verktygslåda och inte något som stödjer specifika sy-

stemutvecklingsmodeller.    

Kartläggningen som gjordes med hjälp av matriserna har lärt oss vilka fenomen som idag ses 

av utvecklare som mest centrala i CASE-verktyg. Dessa har varit stödet för att; generera kod, 

dokumentera, köra debugg, versionshantera, lära sig verktyget, programmera i önskat språk 

och stödet för support.  
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Nu kommer vi besvara studiens två frågeställningar. Men först beskrivs det hur vi ser på ge-

neraliseringsgraden för de svar som ges på frågorna. Generaliseringsgraden för studiens re-

sultat baseras på antalet företag som utformningsförslaget grundar sig på. I vår studie base-

ras generaliseringsgraden på tre förteg, det är inte så starkt och det är svårt att representera 

hela målpopulationen med ett sådant underlag. Vi tror ändå studiens resultat kan visa en 

möjlig bild av hur CASE-verktyg bör vara utformade. Trovärdigheten för resultatet bedömer 

vi som hög då resultatet grundas på utvecklarnas fleråriga erfarenhet och interaktion med 

CASE-verktyg. 

 Nedan besvaras studiens två frågeställningar: 

1. Hur bör ett CASE-verktyg som Visual Studio vara utformat för att det ska vara mer an-

vändbart?  

 

Utforma CASE-verktyg så att..  

 

Högst generaliseringsgrad (Grundar sig på 3 företag): 

 det ger stöd till önskat programmeringsspråk  

 supporten som verktyget erbjuder är stabil och stödjer användarnas behov  

o En kontinuerlig support till användaren. 

o Supporten är tillgänglig på Internet 

o Forum 

o Supportavtal 

 

Mindre hög generaliseringsgrad (Grundar sig på 2 företag): 

  det blir intuitivt och enkelt att lära sig  

 möjligheten att dokumentera är god, i synnerhet API-dokumentationsstöd  

 det är möjligt att redigera kod i dem samtidigt som man kör debuggen  

 de underlättar vid versionshantering  

o Filerna i verktygen är utformanden så att det passar för versionshantering  

o Implementera stöd för distribuerad versionskontroll  

 

Lägst generaliseringsgrad (Grundar sig på 1 företag): 

 den kod som genereras i bakgrunden inte blir lika komplex  

 kodgenereringen medför att man kan generera kod fort och enkelt  

 bättre dokumentationskopplingen till kompileringsfel  
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2. Vilken är den främsta fördelen samt bristen som användarna (utvecklarna) ser med 

CASE-verktygs användbarhet?  

 

Högst generaliseringsgrad (Grundar sig på 3 företag): 

 Den främsta fördelen som användarna ser med CASE-verktygs användbarhet är det 

stöd för support som ges.  

 

Mindre hög generaliseringsgrad (Grundar sig på 2 företag): 

 Den främsta bristen som åskådliggörs vad gäller CASE-verktygs användbarhet är det 

bristfälliga stödet för versionshantering. 
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7. Reflektioner  

Studien började med att vi satte oss in i litteratur om CASE-verktyg. När vi reflekterar över 

denna litteratur inser vi att mycket av det som var skrivet om CASE-verktyg inte var nyligen 

skrivet. Något som vi i början av studien inte hade förvänt oss. Detta medförde att vi spen-

derade mer tid än vad vi hade planerat för att hitta litteratur för problemområdet CASE-

verktyg. Vi letade efter litteratur utan att vara medvetna om att begreppsbyten hade utförts 

inom problemområdet. Detta var en bidragande orsak till att studien tog mer tid.  

Något vi kunde ha önskat under undersökningsprocessen var att fler hade svarat ja till inter-

vju. Vi hade då fått fler respondenter och ett mer generaliserbart resultat. Samtidigt har det 

empiriska materialet vi samlat in krävt mycket tid att sätta sig in i, så kanske hade det blivit 

övermäktigt med än mer empiri.     

Om vi reflekterar över studiens resultat så har en del bemärkningsvärda resultat manifeste-

rats.  Det som skrivs i de äldre studierna om komplexitet och inlärningskurva hos CASE-

verktyg matchar inte riktigt det vi har kommit fram till i denna studie. I de äldre studierna 

betonades det att CASE-verktyg var komplexa och att inlärningskurvan var lång. Resultatet 

av denna studie tyder på att komplexitet och inlärningskurva inte är bristande i samma ut-

sträckning som tidigare påpekats. Möjliga orsaker till det resultat som vi fått kan vara att 

verktygen faktiskt idag är bättre utformade för att minska komplexitet och inlärningskurva. 

En annan orsak skulle kunna vara att datorvanan för de användare som undersökts i denna 

studie har varit en annan än hos de användare som undersökts i tidigare studier. Kanske ock-

så användare idag har lättare att lära sig CASE-verktyg för att CASE-verktygen med tiden fallit 

in i en mer standardiserad utformning och liknar många andra datorprogram? Vi kan bara 

spekulera kring detta, men vill gärna framhäva att vi är väl medvetna om att några av resul-

taten kan ses som bemärkningsvärda och att det finns belägg att vara kritisk till dem.  

7.1 Fortsatt forskning  

Denna studie har kartlagt hur CASE-verktyg bör vara utformade för att tillgodose utvecklares 

krav på användbarhet. Vidare har studien visat vilka fördelar och nackdelar som CASE-

verktyg har vad gäller användbarhet. Förslag till fortsatta studier inom problemområdet är: 

 Att utföra fördjupade studier där man undersöker om CASE-verktyg kan ses som en 

verktygslåda. 

 Att göra mer omfattande studier för användbarhet i CASE-verktyg, där man undersö-

ker flera CASE-verktyg och har ett bredare empiriskt material. 

Att utföra fördjupade studier där man undersöker om CASE-verktyg kan ses som en verktygs-

låda syftar till att skapa en förbättrad förståelses för ur vilka perspektiv utvecklarna av CASE-

verktyg och användarna av CASE-verktyg ser på dessa verktyg. Detta grundar sig på på den 

diskussion som fördes i underkapitel 5.4.  
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Mer omfattande studier för användbarhet i CASE-verktyg tycker vi är viktiga för att säkerstäl-

la och bekräfta de resultat som den här studien kommit fram till. Det är möjligt att sådana 

studier skulle visa ett annat resultat och leda till ytterligare diskussioner inom problemom-

rådet. Kanske hade våra resultat sett annorlunda ut om vi hade undersökt ett annat CASE-

verktyg än Visual Studio? Om vi hade undersökt flera CASE-verktyg och om vi hade haft fler 

respondenter så hade resultaten också varit mer generaliserbara.    
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Bilaga1 – Intervjuguide 

Nedan presenteras den intervjuguide som vi har använt oss av i studien. 

1.__________________________________________________________________________ 

Företag:___________________________________ 

Man []    Kvinna []             Namn:_________________________________________ 

Titel/Roll/Arbetsuppdrag:________________________________ 

 

Backgrund 

1. Kan Du berätta om företaget och dess verksamhet? Vad sysslar ert företag med? 

2. Vad arbetar Du med i företaget? 

3. Hur länge har detta företag funnits? 

4. Hur många anställda är Ni i företaget? 

5. Hur länge har ni arbetat med detta? 

6. Vilka är era kunder? Är det små, medelstora eller stora kunder? 

7. Är ni specialiserade på någon viss sort av projekt och lösningar? 

 

 

2.__________________________________________________________________________ 

Diskutera hur deras livscykelmodell ser ut. Visa hur vi ser på livscykelmodellen och para ihop 

deras faser med de begrepp/faser som vi använder i vår teori. 

Vår syn på livscykelmodellen: 

Analys -> Design -> Realisering -> Test -> Förvaltning 

Krav -> Design -> Implementering -> Driftsättning -> Produktion 

 

Intervjupersonens syn på livscykelmodellen: 

Under vilka steg i utvecklingsarbetet används programmet Visual Studio? 
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3.__________________________________________________________________________ 

Allmänna frågor 

1. Vilken är den främsta orsaken till att ni använder Visual Studio? 
 

2. Hur tycker ni de verktyg ni använder är utformat? Är det enkelt/svårt att förstå? Var-
för? 
 

3. För ni någon typ av dokumentation under arbetets gång? Görs detta i Visual Studio, 
om inte, tror ni det med fördel skulle kunna göras i detta? 
 

4. Underlättar användningen av verktyget er att ta fram programvara? (Hade ni kunnat 
skapa samma programvara utan verktyget?) 
 

5. Känner ni er någon gång begränsade av hur verktyget fungerar? Skulle ni vilja att det 
fungerade på ett annat sätt i vissa situationer?   
 

6. Vad borde vara möjligt att göra i Visual Studio som inte går nu? (Är det något i verk-
tygen ni känner att ni saknar? (Någon funktionalitet, integrations möjligheter, stan-
dardisering) 
 

7. Vilka effekter för kvaliteten tycker ni verktyget medför? Positiva/negativa?  
 

8. Hur påverkar användningen av verktygen er projekttid (snabbare utveckling)? Har ni 
några förslag på hur verktygen skulle kunna vara utformade för att spara mer tid och 
kunna utveckla fortare? 
 

9. Är det lång inlärningskurva för verktyget? (Hur lång tid tar det att lära sig verktyget?)  
 
 

Krav/Analys 

1. Använder ni Visual Studio på något sett under det inledande arbetet med att ta fram 

kravspecifikation (eller liknande) (för vad användare ska kunna utföra med program-

met? ) 

2. På vilket sätt skapar ni en kravspecifikation? 

 

Design 

1. Datamodelleringen, görs den i Visual Studio? 

2. Vilka funktioner använder ni? 

3. Om bara en del modelleringsfunktionerna används: Varför används inte hela? 

4. Är ni nöjda med det datamodelleringssätt Visual Studio erbjuder? 
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Implementation/Realisering 

1. På vilket sätt stödjer Visual Studio er när ni kodar?  (Vad tycker ni t.ex. om ”intelli 

sense”, debugg-funktionen?) 

2. Ser ni några brister i det stöd Visual Studio avser att ge er under kodningen? 

3. Är det lättanvänt det stödet som ges? (Inte komplicerat att lära sig) 

4. I Visual Studio kan man generera en del kod för sina projektlösningar i programmet. 

T.ex. Entity Framework där Visual Studio utifrån datamodelleringen skapar egna klas-

ser. (Genom autogenerering). Är det något ni använder? (Vi är själva inte så bekanta 

med programmet, men vi gissar att det även finns annan liknande funktionalitet i Vi-

sual Studio där kod autogenereras??) Ser ni några fördelar eller brister med den här 

koden? 

5. Vad tycker ni om funktionalitet som t.ex. Windows Forms och WPF där man direkt 

kan illustrerar användargränssnittet genom ”drag and drop”-funktion? 

Testning/Driftsättning 

1. På vilket sätt levererar ni systemet/programmet som har utvecklats?  

2. Körs det tester där användarna är involverade? (Körs det tester om och om igen 

tills ni/användarna är överens om att systemet/programmet är korrekt) 

3. Enligt våra tolkningar av teorin kring Visual Studio finns det stöd (testfunktioner) 

som kan användas under driftsättningen. Är detta något ni känner till och använ-

der?  

Produktion/Förvaltning 

1. På vilket sätt sköter ni förvaltning?  

2. När man utföra en ändring i ett system som redan utvecklats, hur stödjer Visual 

Studio detta? 

 

 

 

 

 

 

 

 


