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Sammanfattning 

Författarna har utvecklat ett IT-system till missbruksvården inom socialtjänsten i Gotlands 

kommun. Utvecklingsprojektet används som kvalitativ fallstudie för att studera hur teknisk 

infrastruktur för systemutveckling påverkar systemutvecklingsprocessen. Projektet utveckla-

des agilt med en skräddarsydd variant av XP (Extreme Programming). Teknologier som an-

vändes var ASP.NET MVC, LINQ, LINQ-to-SQL, jQuery och Visual Studio. 

Syftet med uppsatsen är att besvara en frågeställning kring relationen mellan teknisk infra-

struktur för systemutveckling och systemutvecklingsmetoder: har den tekniska infrastukturen 

(utvecklingsverktyg och miljöer, klassbibliotek, mjukvaruramverk) påverkat systemutveck-

lingsmetoden? Om så är fallet, på vilket sätt? 

I fallstudien studeras hur den agila systemutvecklingsmetoden påverkats av den tekniska in-

frastrukturen. Metoden studeras utifrån två agila värderingar och sju agila principer. Värde-

ringar är anpassning till förändringar snarare än följande av planer och fungerande mjukvara 

snarare än omfattande dokumentation. Principerna är parprogrammering, kodstandard, om-

strukturering, små releaser, kollektivt kodägande, kontinuerlig integration och enkel design. 

Fallstudien visar att teknisk infrastruktur i hög grad underlättar utvecklingsarbetet – möjliggör 

snabb utveckling, bidrar till ökad kodkvalitet och tvingar utvecklarna att följa sunda design-

principer och designmönster. Vissa nackdelar och potentiella risker med ramverken och tek-

nologierna identifieras: leverantörsberoende och låsning till ramverkets designprinciper. Slut-

satser är att teknologierna och ramverken har en betydande påverkan på systemutvecklings-

processen och kraftigt underlättar ett agilt arbetssätt.  
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1 Introduktion 

Agila systemutvecklingsmetoder har på senare tid blivit alltmer populära. Agil systemutveck-

ling strävar efter anpassning till en dynamisk miljö där kraven för systemet ständigt ändras 

under projektets gång. Genom en hög flexibilitet kan utvecklingsprocessen snabbt manövreras 

och styras i rätt riktning efter kundens önskemål och krav (Cockburn, 2002). Utvecklarnas 

samarbetsförmåga och deras individuella effektivitet blir allt viktigare faktorer när organisa-

tioner börjar ifrågasätta traditionella processtunga utvecklingsmetoder som trots övertidsarbe-

tande utvecklare inte lyckas göra jobbet klart i tid (Cockburn, 2002). 

Utvecklingen av mer avancerade mjukvaruprodukter driver på utvecklingen av mer avancerad 

och förbättrad teknisk infrastruktur. Intressanta frågor uppkommer kring systemutvecklings-

metodernas koppling till infrastrukturen (utvecklingsverktyg och miljöer, klassbibliotek, 

mjukvaruramverk). Fungerar agila metoder på grund av den mer sofistikerade infrastrukturen 

för utveckling av mjukvara som idag finns att tillgå? Skulle agila metoder fungera lika bra om 

inte infrastrukturen fanns? 

Genom en kvalitativ fallstudie av ett verkligt systemutvecklingsprojekt har vi fått möjlighet 

att studera hur den tekniska infrastrukturen (utvecklingsverktyg och miljöer, klassbibliotek, 

mjukvaruramverk) påverkar systemutvecklingsprocessen. 

1.1 Bakgrund 

På uppdrag från Beroendeverksamheten (BVM) inom socialförvaltningen i Gotlands kommun 

har ett IT-system utvecklats. Projektet och IT-systemet har fått namnet Graip
1
 och kommer 

kallas så i den följande texten. Verksamhetschef Per-Johan Fernström vid Beroendeverksam-

heten i Gotlands kommun är uppdragsgivare för projektet. Han kommer kallas kunden i den 

följande texten. 

Graip har utvecklats av tre studenter på systemvetenskapliga programmet vid Institutionen för 

informatik och media vid Uppsala Universitet: Mikael Berg, Gunnar Dahlberg och Andreas 

Zetterström. 

1.1.1 Beroendeverksamheten (BVM) 

Alla uppgifter om BVM kommer, om inte annat anges, från personlig korrespondens med 

verksamhetschefen Per-Johan Fernström (P. Fernström, personlig kommunikation, 2009-07-

30).  

Inom BVM är idag (november 2009) c:a 230 vuxna alkohol- och drogmissbrukare inskrivna. 

Hos Alkohol- och drogrådgivningen (ADR) är c:a 300 personer inskrivna. I undersökningar 

har konstaterats att ett riskbruk av alkohol förekommer hos cirka femton procent av befolk-

ningen och att alkoholberoende förekommer hos fem procent av männen och tre procent av 

kvinnorna. För Gotlands del innebär det att ungefär 8 500 personer har ett riskbruk och att det 

finns c:a 1 400 män och 900 kvinnor med alkoholberoende. Med missbruket följer ofta en 

psykisk problematik, exempelvis har c:a åtta av tio narkotikamissbrukare en samtidig psykisk 

                                                 
1
 Efter Havdes son i Gutasagan. 
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sjukdom (samsjuklighet). Vården inom BVM löper enligt en vårdkedja, där klienten succes-

sivt vårdas och förbereds för utslussning till samhället. Vårdkedjan som ser ut som följer: 

 

Figur 1. Vårdkedjan hos Beroendeverksamheten, Gotlands kommun. 

Sammanlagt arbetar 50 personer på heltid med beroendefrågor på Gotland. Budgeten ligger på 

c:a 38 miljoner kronor årligen. 

BVM består av följande enheter: 

 Alkohol- och drogrådgivningen (ADR) 

Alkohol- och drogrådgivningen erbjuder samtal, återfallsprevention och sorggrupper; de har 

också ansvar för gruppen ungdomar 18 – 21 år. 

 Tillnyktringsenheten 

Tillnyktringsenhetens främsta uppgift är att ta hand om personer som blivit omhändertagna av 

polisen för berusning på allmän plats. De hjälper även personer som vill bli drogfria. 

 Lyftet 

Lyftet hjälper människor att slussas ut i samhället, efter deras egna förutsättningar. 

 Boendeenheten 

MVE erbjuder boende för människor med missbruksproblem som i dagsläget inte har möjlig-

het att få något annat boende. Dessa boenden tillhör Boendeenheten. Boendena är inte perma-

nenta utan ett led i en boendekedja. Stödboende är till för de missbrukare som kan klara sin 

dagliga livsföring med tätt stöd/tillsyn. Stödboende finns i form av gruppboende, mindre fas-

tighet och andrahandslägenheter.  Rehabiliteringsboende är boenden avsedda för missbrukare 

som i sin väg till nyktrare/drogfriare liv behöver boende med daglig tillsyn. Rehabiliterings-

boende erbjuds människor som är i stort behov av tillsyn och stöd för att fungera i det dagliga 

livet och finns endast i form av gruppboende. Ett sista steg, innan det är aktuellt med ett eget 

kontrakt, är utslussningsboende. Alla boenden har en boendestödjare och en arbetsplan. 

Boendeenheten har följande boenden: 

 Gesällgården: 11 platser + 1 jourrum för personer över 50 år 

 Hansagården: 12 lägenheter för personer med dubbeldiagnos eller särskilda behov 

 Vändpunkten: 2 platser i första hand till personer som är i någon form av sysselsätt-

ning 

 Utslussningsboende: enskilt boende i lägenhet i träningssyfte, idag 16 st. 

 Andrahandskontrakt: enskilt boende i lägenhet man fått på egen kötid, där hyresvärden 

kräver garanti för skötsamhet, hyra innan man får ta över kontraktet 

 Hyresgaranti: egen lägenhet där hyresvärden krävt garanti för hyra 

 Specialboende: Individuella lösningar vid särskilda behov; idag finns bl. a. uppställ-

ningsplats för 3 – 4 husvagnar 

Fältgrupp Tillnyktring Avgiftning Boende
Social-

sekreterare
Öppen-
vård

Efter-
vård
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 Fältgruppen 

Fältgruppen utför uppsökande fältverksamhet; de åker runt på Gotland och söker upp folk 

som ser ut att ha missbruksproblem, de utför provtagningar (framför allt utandningsprov) och 

besöker de olika boendena inom Boendeenheten. 

 Missbrukarevårdsenheten (MVE) 

Missbrukarevårdsenheten (MVE) är den del av BVM som har utredningsansvaret inom social-

tjänsten för personer över 21 år som är i behov av stöd och hjälp på grund av missbrukspro-

blem. Arbetet innebär att utreda vilket behandlingsbehov som föreligger. Därefter initierar 

MVE att behandling kommer till stånd på ADR:s dagbehandling eller på behandlingshem. 

MVE gör körkortsutredningar efter remiss från länsstyrelsen, utredningar i ärenden som gäller 

LVM (lagen om vård av missbrukare) och verkställer beslut enligt LVM. Vidare erbjuder 

MVE stödkontakter och behandlingskontakter. Behandlingskontakter innebär motivations- 

och förändringsarbete. MVE arbetar enligt helhetsprincipen vilket innebär att man utöver in-

satser mot missbruket även erbjuder insatser för boende och arbetsträning.  

1.1.2 Problem med nuvarande arbetssätt 

I verksamheten finns idag på varje avdelning pappersbaserade loggböcker över händelser som 

sker under det dagliga arbetet. Informationen som skrivs i loggböckerna är av sådan karaktär 

att den inte passar in som regelrätta journalanteckningar. Syftet med loggböckerna är att fun-

gera som dokumentation av den dagliga verksamheten och hjälpmedel för informationsöver-

föring mellan personal som arbetar i olika skift. Problem som verksamheten upplever med 

nuvarande loggbokssystem är att det inte tvingar användarna att använda ett enhetligt format 

för anteckningarna, att varje avdelning har sin egen loggbok – vilket gör att personalen inte 

kan komma åt att se andra avdelningars loggböcker – och att informationen som finns i logg-

böckerna inte kan destrueras på ett kontrollerat sätt.  

1.1.3 Lösningen – Graip 

Vår lösning är att utveckla ett webbaserat informationssystem (se Bilaga B) – ett elektroniskt 

loggbokssystem – för att hantera och lagra informationen som tidigare funnits i de pappersba-

serade loggböckerna. Systemet löser de problem som verksamheten upplever idag och har 

dessutom många andra fördelar jämfört med det tidigare pappersbaserade systemet: 

 Ett behörighetssystem med roller gör att alla användare tilldelas specifika rättigheter 

för vad de kan läsa och göra. Sekretess kan upprätthållas. 

 Användare kan snabbt och effektivt navigera mellan olika avdelningars loggböcker 

(läsa och/eller skriva till de loggböcker där de har rättigheter) 

 Användare kan snabbt söka efter och få fram information de är intresserade av. Sär-

skilt viktigt är att all information rörande en viss klient enkelt kan tas fram. 

 Anteckningarna har specifika format för hur de får se ut och vilka olika typer av an-

teckningar som får förekomma 

 Det finns möjlighet att skriva kommentarer till en anteckning 

 Det finns möjlighet att bifoga bilder eller dokument till en anteckning 

 Anteckningarna raderas automatiskt efter en viss tid som anges i systemet 
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1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att med Graip-projektet som fallstudie studera på vilket sätt den tek-

niska infrastrukturen (utvecklingsverktyg och miljöer, klassbibliotek, mjukvaruramverk) in-

verkar på systemutvecklingsprocessen. I en artikel av Turk och France (2005) som analyserar 

antaganden inom agil systemutveckling lämnar forskarna intressanta öppna frågeställningar 

till läsaren – frågeställningar som handlar om kopplingen mellan utvecklingen av agila sy-

stemutvecklingsmetoder och utvecklingen av mer avancerad och förbättrad infrastruktur för 

utveckling av mjukvara. Turk och France efterfrågar mer forskning kring temat; vår uppsats 

är en ansats till att ge ökad klarhet i ämnet. Frågeställningen som kommer att besvaras är: Har 

den tekniska infrastukturen (utvecklingsverktyg och miljöer, klassbibliotek, mjukvaruramverk) 

påverkat systemutvecklingsmetoden? Om så är fallet, på vilket sätt? 

1.3 Metod 

I uppsatsen använder vi systemutvecklingen av Graip som fallstudie. För att svara på fråge-

ställningen studerar vi systemutvecklingsmetoden inom ramen för de agila principer och vär-

deringar som vi har förhållit oss till under den tekniska utvecklingen av Graip. 

I fallstudien kommer vi framför allt fokusera på två agila värderingar och sju agila principer 

som vi har förhållit oss till under utvecklingsarbetet och granskar vilken inverkan den teknis-

ka infrastrukturen har haft på vårt sätt att efterleva dessa. De agila värderingar som studeras 

kommer ursprungligen från Agila manifestet (se Bilaga A) och är:  

 Anpassning till förändringar snarare än följande av planer 

 Fungerande mjukvara snarare än omfattande dokumentation 

De agila principer som studeras är: parprogrammering, kodstandard, omstrukturering, små 

releaser, kollektivt kodägande, kontinuerlig integration och enkel design. 

En mer övergripande analys av den tekniska infrastrukturens påverkan på vår systemutveck-

lingsmetod kommer också att göras, där för- och nackdelar med de olika verktygen diskuteras. 

1.4 Avgränsning 

Studien är en kvalitativ fallstudie och tar således sin utgångspunkt från utvecklingen av Graip 

och kommer endast att svara på frågeställningen utifrån detta enskilda fall.  

Vi inser att andra mer omfattande angreppssätt att studera systemutvecklingsmetoden möjli-

gen hade kunnat väljas och att det finns fler agila principer och värderingar som hade varit 

möjliga att inkludera i studien. I vår fallstudie har vi valt att studera principer och värderingar 

vi använt i Graip-projektet, och bland dessa enbart sådana som har med programmering att 

göra. Övriga principer och värderingar vi förhållit oss till studeras inte. 

Beskrivningen och den teoretiska bakgrunden kring mjukvaruramverk och andra teknologier i 

kapitel 3 syftar inte till att ge någon heltäckande bild, eftersom det faller utanför ramen för en 

uppsats på C-nivå. Fokus ligger på hur de har använts vid utvecklingen av Graip. 

Vi vill också påpeka att vi inte kan uttala oss om hur utvecklingen av Graip skulle gått till om 

vi inte hade använt de ramverk och teknologier vi gjorde. 



Dahlberg, G. & Zetterström, A.: Teknisk infrastrukturs påverkan på agil systemutveckling 

8 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel som beskriver hur Graip har utvecklats – en beskrivning av 

systemutvecklingsprocessen. Därnäst kommer ett avsnitt som beskriver tekniker, principer 

och mjukvaruramverk som har använts för den tekniska implementeringen av Graip. Därefter 

följer ett avsnitt som behandlar och diskuterar de agila principer och värden som vi har an-

ammat och förhållit oss till under systemutvecklingsarbetet. Sedan presenterar vi våra resultat 

där vi redogör för hur den tekniska infrastrukturen vi använt har påverkat systemutvecklings-

processen – med fokus på de agila principer och värden som vi tidigare har beskrivit. Uppsat-

sen avslutas med ett kapitel där vi drar slutsatser av våra resultat och reflekterar kring dem. 

Punkt 1.1 (Bakgrund) samt kapitel 2 (Systemutvecklingsprocessen) är gemensamma för vår 

uppsats och för Mikael Bergs uppsats. 

Uppsatsen innehåller kodexempel från källkoden till Graip – kod skriven i C# och javascript. 

Dessa exempel kallas ‖Exempel‖. Övriga bilder och figurer kallas ‖Figur‖. 

Till uppsatsen hör två bilagor med dels Agila manifestet i dess engelska originaltext (Bilaga 

A), dels skärmdumpar som visar hur Graip ser ut för dess användare (Bilaga B). 
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2 Systemutvecklingsprocessen 

Det här kapitlet beskriver hur Graip-systemet utvecklats – hur systemutvecklingsprocessen 

sett ut under Graip-projektet. 

2.1 Systemutvecklingsmetod och tekniker 

Vi är bara tre medlemmar i projektgruppen och det kan då diskuteras huruvida någon formali-

serad metod över huvud taget behöver användas i en så liten projektgrupp. Vi ansåg emeller-

tid att det var viktigt att använda en systemutvecklingsmetod, både för att vi är övertygade om 

att all utveckling måste bedrivas med någon form av metod, men också för att kunna använda 

Graip-projektet som forskningsobjekt i våra respektive fallstudier. Vi kom fram till att en agil 

metod skulle vara bäst lämpad att använda i vårt projekt, eftersom projektet är litet och att 

kraven för systemet inte var specificerade i förväg. En metod där tät kontakt med kunden är 

en del av processen verkade lämplig. Agila metoder är ett ‖hett‖ område idag och vi tyckte det 

skulle vara lärorikt att få praktisk erfarenhet av en sådan. 

Vi rådfrågade Joakim Sundén, senior utvecklare på företaget Avega, vilken agil metod som 

skulle vara bäst för oss att använda. Han rådde oss att använda XP. XP är en av de vanligaste 

och mest kända agila metoderna. Det stod emellertid klart på förhand att vissa anpassningar 

av XP måste göras för att möta de speciella förutsättningarna för Graip-projektet. Det gällde 

exempelvis det faktum att vi som skulle utveckla systemet inte kunde ägna oss på heltid åt 

projektet och att vi av geografiska skäl (utvecklarna i Uppsala, kunden i Visby) inte skulle 

kunna ha en så tät och personlig kontakt med kunden som XP föreskriver. Krav från kunden 

var att vi skulle använda ASP.NET och SQL Server, eftersom de redan använde dessa pro-

dukter och deras IT-ansvariga kände till dem väl. Vi valde att använda ramverket ASP.NET 

MVC, eftersom vi ville utforska hur ett sådant avancerat ramverk påverkar systemutveck-

lingsprocessen. 

2.2 Inledande möte i Visby 

I juli 2009 åkte vi till Visby för ett inledande möte med uppdragsgivaren och de tilltänkta an-

vändarna (Per-Johan Fernström och personalen vid BVM). Inledningsvis intervjuades Per-

Johan Fernström med syftet att få en klar bild över systemets krav, organisationens nuvarande 

arbetsprocesser och vilken problematik som systemet är tänkt att lösa. Därefter intervjuades 

personalen vid BVM (de tilltänkta användarna av systemet). Vårt besök i Visby skedde i slu-

tet av semesterperioden, vilket gjorde att stora delar av personalen olyckligtvis inte kunde 

delta. Den personal som var tillänglig delade vi upp i mindre grupper och varje grupp inter-

vjuades enskilt. Samtliga intervjuer dokumenterades. Vi presenterade vår tilltänkta utveck-

lingsmetod för personalen. Det var ovant för dem att vara involverade i en systemutveck-

lingsprocess, och det var svårt att väcka något större engagemang bland personalen för det 

nya systemet. Chefen (kunden) var den som identifierat behovet och beställt systemet.  
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2.3 Planering och utveckling 

Efter resan till Visby började vi direkt planera vårt arbete. Vi följde XP:s föreskrift om plane-

ringsspel (planning game), där vi beskrev systemets funktionaliteter som användarberättelser 

(user stories)
2
. Vi försökte uppskatta relativ tidsåtgång för olika användarberättelser och vi 

uppskattade hur viktiga de skulle vara för systemets användare. Utifrån det gjorde vi en priori-

teringslista, där vi rangordnade användarberättelserna i den ordning vi tänkt oss implementera 

dem, med de viktigaste först. Listan skickades till kunden för synpunkter. Därefter började vi 

utveckla systemet. Till en början skickade vi ut releaser varje fredag genom att lägga upp sy-

stemet på en webbserver så att användarna kunde provköra systemet via internet. Efter release 

2 började vi diskutera huruvida vi skulle ha längre intervall mellan releaserna. Ingen av pro-

jektmedlemmarna kunde arbeta heltid med Graip-projektet pga. andra åtaganden; det blev 

därför stressigt inför releaserna. Vi bestämde oss då för att ha tvåveckorsintervall mellan rele-

aserna. 

2.4 Användarinvolvering och feedback 

En av de viktigaste principerna med agil utveckling och eXtreme Programming är ”Embrace 

change”, vilket innebär att man inte bara skall hantera förändringar under utvecklingsproces-

sen utan även förvänta sig att det kommer ske förändringar under hela processen (Beck & 

Andres, 2005). XP:s principer utgår från detta faktum. En av principerna inom XP är att alltid 

ha en representant från kunden närvarande som en aktör i utvecklingsteamet – en ‖kund på 

plats‖ (on-site customer). Kund på plats innebär att man har en representant för kunden som 

förstår verksamheten och som kan sitta i utvecklingsteamet och snabbt svara på frågor av akut 

karaktär – frågor som kräver snabbt svar för att inte utvecklingsprocessen skall stannas upp.  

Eftersom vi redan på förhand visste att utvecklingsteamet och kunden skulle vara geografiskt 

åtskilda (Visby – Uppsala), dvs. en så kallad offshore-situation, försökte vi anpassa metoden 

på ett sätt så att tanken bakom denna princip skulle uppnås i möjligaste mån. Vi utsåg på ett 

tidigt stadium verksamhetschefen Per-Johan Fernström till vår kundrepresentant. Han kunde 

svara på frågor, framförallt via telefon. Vi skapade också en utvärderingsmodul i Graip-

systemet, vilket innebar att användarna kunde komma med synpunkter på releasen via ett 

webbgränssnitt (se bilaga B). De som skulle testa och utvärdera systemet är en grupp använ-

dare som senare är tänkta att använda. Denna testgrupp utsågs av kunden. 

2.5 Driftsättning och dokumentation 

I skrivande stund (november 2009) är Graip färdigbyggt. Det som återstår att göra är att skri-

va en användarhandledning och att driftsätta systemet i skarp drift. Driftsättning är planerad 

till januari 2010. 

                                                 
2
 Användarberättelser används inom flera agila metoder, bl. a. XP, för att beskriva hur användarna kan interagera 

med systemet. De är ett sätt att modellera systemets interaktion med omvärlden, skrivna på ett språk som både 

utvecklare och personer från verksamheten kan förstå (Beck & Andres, 2005). 
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3 Teknisk infrastruktur 

Avsnittet kommer att beskriva och ge en teoretisk bakgrund till den tekniska infrastruktur 

(utvecklingsverktyg och miljöer, klassbibliotek, mjukvaruramverk) som har använts vid ut-

vecklingen av Graip. En bakgrund ges till designmönster, och några designmönster som är 

viktiga för Graip-projektet diskuteras. En introduktion ges till mjukvaruramverk, och de ram-

verk som använts i Graip-projektet gås igenom. Avslutningsvis nämns några stödjande tekno-

logier som finns i utvecklingsmiljön Visual Studio. 

3.1 Designmönster (Design Patterns) 

Designmönster beskriver lösningar på återkommande problem som uppstår vid design av pro-

gram. Ett designmönster beskriver ett problem och föreslår en lösning på det – oftast genom 

att vägleda utvecklaren i hur ansvar skall fördelas mellan objekt (Larman, 2004). Ett och 

samma designmönster kan appliceras i olika sammanhang där liknande problem skall lösas. 

Lösningen ligger alltid på en konceptuell nivå. Stephen Walter (2009) uttrycker det som att 

designmönster representerar strategier för att implementera designprinciper. Designprinciper 

uttrycker en god idé, medan designmönster utgör konceptuella verktyg för att implementera 

designprinciperna. Att namnge designmönster syftar till att underlätta kommunikation mellan 

utvecklare, och att göra de idéer de representerar till allmängods i systemutvecklarnas tanke-

värld. Idén med att namnge designmönster i mjukvara kommer ursprungligen från Kent Beck 

i mitten av 1980-talet (Larman, 2004, s. 280). 

1994 publicerades boken Design Patterns (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1995), en 

mycket inflytelserik bok som beskriver 23 designmönster inom objektorienterad design. De 

designmönster som beskrivs i boken benämns ofta Gang of Four Design Patterns. GRASP 

står för General Responsiblity Assignment Software Patterns och utgör en annan grupp av nio 

designmönster. Gemensamt är att de alla syftar till att ge riktlinjer för utvecklaren i hur ansvar 

skall fördelas mellan objekt och klasser (Larman, 2004). Nya designmönster utvecklas stän-

digt, men de ovan nämnda samlingarna har fått störst genomslag och blivit allmänt kända. 

3.1.1 MODEL-VIEW-CONTROLLER (MVC) 

Model-View-Controller
3
 uppfanns av norrmannen Trygve Reenskaug vid ett besök hos fors-

kare vid Xerox Palo Alto Research Center i Palo Alto, Kalifornien, USA. Trygve Reenskaug 

beskrev sina tankar kring MVC i ett internt PM hos Xerox 1979 (Reenskaug, 2009). MVC 

handlar om att separera affärslogik från användargränssnittets logik i en applikation. Design-

mönstret är uppbyggt kring tre väldefinierade delar som har olika ansvarsområden: 

 MODEL (MODELL): ansvarar för affärslogiken, systemets data och tillstånd 

 VIEW (VY): ansvarar för presentation av systemets tillstånd 

 CONTROLLER (KONTROLLER): ansvarar för att tolka systemhändelser från använ-

daren och styra kommunikationen mellan modellen och vyn så att de svarar och upp-

daterar sig på korrekt sätt 

                                                 
3
 Ett alternativt namn för Model-View-Controller är ibland Model-View-Presenter, vilket bl. a. används av Mar-

tin (2006). 
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MVC hjälper till att separera koden i ett program i flera lager som har liten koppling till var-

andra. Uppdelningen leder till stora fördelar. Parallell utveckling med flera utvecklare möjlig-

görs, där någon kan fokusera på presentationen, någon annan på affärslogiken och ytterligare 

någon på kommunikationen däremellan. 

I modellen implementeras all logik för att spara, hämta, uppdatera, manipulera och ta bort 

data. Om applikationen bygger på att data sparas i ett databassystem kommer modellen att 

innehålla all kod som krävs för att kommunicera med databassystemet. Modellen implemente-

rar också all kärnfunktionalitet som är specifik för systemet, exempelvis regler för hur objek-

ten som bygger upp applikationens logik får se ut och bete sig, samt på vilket sätt de har möj-

lighet att kommunicera och få information från varandra. 

Kontrollern svarar på systemhändelser från användaren och är ansvarig för att anropa och 

initiera det svar som händelsen ger i systemet. När användaren arbetar med applikationen 

kommer alla händelser i systemet som användaren triggar att passera genom en kontroller 

innan systemet ger ett svar. Kontrollern utgör därför en perfekt plats för att granska och kon-

trollera indata från användaren till systemet. 

Vyn sysslar endast med att visa upp och presentera data från applikationen. Vyn skall inte 

innehålla någon affärslogik. 

Genom att det finns en klar separation mellan modell och presentation av data är det enkelt att 

skapa flera vyer som presenterar samma data, men på olika sätt. Det blir enklare att imple-

mentera förändringar i presentationen eftersom affärslogiken kan lämnas orörd. Att kon-

trollerlogiken separeras gör det möjligt att förändra hur en användare interagerar med applika-

tionen utan att behöva röra modellen eller vyn. 

Designmönstret MVC har länge använts för skrivbordsapplikationer. I webbens barndom 

kring millennieskiftet användes ofta inga designmönster alls inom webbutveckling, som då 

sågs som väsensskild från övrig systemutveckling. Utvecklingen har dock alltmer gått mot att 

webbutveckling närmar sig övrig systemutveckling; följaktligen har samma designprinciper 

börjat användas som vid systemutveckling i stort. I mitten på 00-talet började designmönstret 

MVC att användas för webbapplikationer. Designmönstret MVC har sedan dess fått en stor 

genomslagskraft vid utvecklingen av webbapplikationer. Det finns idag ett stort utbud av 

mjukvaruramverk för webbutveckling som utnyttjar MVC – bl.a. Ruby on Rails, Spring (för 

Java) samt ASP.NET MVC-ramverket som kommer att beskrivas mer i avsnitt 3.2.1. 

3.1.2 Don’t repeat yourself (DRY) 

Don’t repeat yourself (DRY) är en princip inom mjukvaruutveckling som syftar till att undvi-

ka duplicering av information. Principen är formulerad: ”All kunskap måste ha en enda, otve-

tydig representation i systemet”
4
 (Hunt, 1999). 

I praktiken innebär detta att samma programkod inte får finnas på flera ställen i systemet. Rätt 

tillämpat leder det till att ändringar på ett ställe gör att alla logiskt relaterade områden också 

ändras. Delar i systemet som inte är logiskt relaterade till det ändrade området kommer inte 

att påverkas. Eftersom information i systemet återfinns på ett ställe undviks tvetydigheter, 

ändringar blir lättare att genomföra, programmet blir mer lättförståeligt och överskådligt och 

risken för felaktigheter i programmet (buggar) minskar. 

                                                 
4
 Översättning: författarna. 
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3.1.3 Separation of Concerns (SoCs)
5
 

Separation of Concerns (SoCs) är ett begrepp inom mjukvaruutveckling som syftar till att 

dela upp ett program i mindre beståndsdelar som var och en hanterar ett specifikt syfte eller 

mål (Larman, 2004). SoCs uppmuntrar till modulära program där enskilda enheter ansvarar 

för olika beteenden i systemet. Genom uppdelning av ett system kan man få mindre enheter 

som löser mindre mer triviala problem, och när de sammanfogas kan enheterna tillsammans 

lösa större mer komplexa problem. I objektorienterad programmering kan SoCs uppnås ge-

nom klasser: en klass får ett enda tydligt definierat ansvar, och på en högre nivå får en grupp 

av klasser (samlade i ett konceptuellt lager eller i fysiska komponenter) ett tydligt definierat 

ansvarsområde. Ett exempel på detta är det redan nämnda designmönstret MVC som leder till 

SoCs genom att separera presentationen av data (View) från processandet av data (Model). 

3.2 Mjukvaruramverk 

Ett mjukvaruramverk bidrar med implementation av kärnfunktionalitet samtidigt som det ger 

möjlighet för användaren att utöka funktionaliteten genom att ändra befintliga funktioner eller 

definiera egna. Ett mjukvaruramverk består av en sammanhållen mängd klasser och gränssnitt 

som levererar kärnfunktionaliteten. Ofta kräver ramverket att användaren skapar subklasser 

från existerande ramverksklasser för att använda befintlig färdig funktionalitet och skräddarsy 

den för sin egen implementation. Ramverket definierar gränssnitt som objekt måste anpassas 

till för att delta i interaktion med ramverket. Ramverket utnyttjar den s.k. Hollywoodprincipen 

– ”Don’t call us, we’ll call you” – vilket innebär att nya klasser som definieras av användaren 

får meddelande om händelser från de fördefinierade ramverksklasserna. Detta åstadkoms ofta 

genom arv i nya klasser från fördefinierade ramverksklasser. Eftersom ramverk är implemen-

terade på en mer generell nivå erbjuder de stora möjligheter till återanvändning av kod. Funk-

tionaliteten som finns färdig i ett mjukvaruramverk görs tillgänglig för användaren genom ett 

API (Application Programming Interface). API:t definierar vad användaren av ramverket 

måste implementera och förhålla sig till för att dess funktionalitet skall kunna utnyttjas. 

(Larman, 2004, ss. 623-624) 

3.2.1 ASP.NET MVC Framework 

Ramverket ASP.NET MVC är Microsoft senaste mjukvaruramverk för att bygga webbappli-

kationer. ASP.NET MVC 1.0 (den första releaseversionen) släpptes i början av 2009. 

ASP.NET MVC är uppbyggt för att ge stöd för mjukvaruutveckling som sker efter design-

mönster. Ramverket är utvecklat på ett sätt som stödjer enkel implementering av designprin-

ciper och designmönster. (Walther, 2009) 

I botten finns .NET-ramverket som är Microsofts mjukvaruramverk för att bygga generella 

mjukvaruapplikationer (skrivbord, konsol eller webb). .NET-ramverket består av tusentals 

klasser som bidrar med ett brett spektrum av funktionalitet, bl.a. för bildhantering, databas-

kommunikation, hantering av filsystem, datumhantering etc. ASP.NET-ramverket ligger 

ovanpå .NET-ramverket och används som plattform för webbapplikationer. ASP.NET inne-

                                                 
5
 Andra begrepp som beskriver i stort sett samma sak som SoCs är cohesion och coupling. Cohesion innebär att 

en klass eller modul gör bara en sak, medan coupling betecknar olika klassers koppling till varandra. 
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System 

håller klasser med funktionalitet som har skapats specifikt för att stödja webbutveckling, bl.a. 

för cache av data, behörighetskontroll etc. Ovanpå ASP.NET har Microsoft två skilda ram-

verk för webbutveckling – ASP.NET MVC och ASP.NET Web Forms (se Figur 2). (Walther, 

2009) 

 

Figur 2. Schematisk presentation över .NET-plattformens olika webbramverk. 

Genom att utveckla en webbapplikation med ASP.NET MVC-ramverket kommer applikatio-

nen automatiskt att implementera designmönstret MVC. Applikationen kommer att få en se-

paration i delarna modell, vy och kontroller (enligt beskrivningen av MVC ovan). Den tydliga 

separationen av logik i applikationen gör att webbutvecklare med olika roller och förmågor 

(logikutvecklare, designers, databasutvecklare) kan arbeta sida vid sida utan att trampa var-

andra på tårna. 

Figur 3 visar schematiskt hur en webbapplikation byggd enligt MVC-modellen fungerar. 

Kontrollern tar emot inkommande URL-begäran (http-request) från klienten (webbläsaren) 

och skickar sedan tillbaka ett svar (http-response) till klienten. Kontrollern kommunicerar 

med modellen – utifrån applikationens affärslogik – och skickar vidare data (oftast objekt av 

någon av domänklasserna) till vyn som skapar HTML (eller någon annan typ av innehåll), 

vilket kontrollern sedan skickar ut som svar till klienten. 

 

När en webbsida efterfrågas av användaren i en ASP.NET MVC-applikation kommer förfrå-

gan skickas via en inbyggd routingmodul som ser till att förfrågan skickas till rätt metod hos 

rätt kontroller. Kopplingarna mellan webbförfrågningar och exekvering av kontrollermetoder 

specificeras i applikationen genom att lägga in dem i en tabell som routingmodulen har till-

Vy Kontroller Modell 

Klient, t.ex. 

webbläsare 

Figur 3. Schematisk bild över hur kontroller, vy och modell kommunicerar för att generera ett svar på en förfrågan 

om en viss URL. 

 



Dahlberg, G. & Zetterström, A.: Teknisk infrastrukturs påverkan på agil systemutveckling 

15 

 

gång till. Det ger utvecklaren möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt definiera användar-

vänliga URL-adresser för webbapplikationen.
6
 

Exempel 1 visar ett kodexempel från Graip för hur en enkel kontroller skrivs i ASP.NET 

MVC. I exemplet används ett filter. Ett filter är ett attribut som kan anges för en hel kon-

trollerklass eller en specifik kontrollermetod. Exemplet använder sig av filtret Authorize, vil-

ket finns inbyggt i ASP.NET MVC och kommer att exekveras innan varje metod i kontrollern 

körs. Det här specifika filtret kommer att kontrollera om användaren som försöker köra Detal-

jer-metoden tillhör någon av rollerna Administratör eller Chef. Om så inte är fallet kommer 

aldrig metoden att exekveras. 

Exempel 1 visar också hur metoden returnerar ett objekt av typen ActionResult. Inbyggt i 

ASP.NET MVC finns flera typer av ActionResult; oftast returnerar kontrollermetoder ett Ac-

tionResult-objekt som genererar HTML för användaren – såsom är fallet i detta exempel. Ty-

pen ViewResultBase implementerar ActionResult och genererar HTML. ViewResult och Par-

tialViewResult ärver från ViewResultBase (se Figur 4). I Exempel 1 returneras ett ViewRe-

sult-objekt;  genom att skicka med ett objekt som parameter till ViewResult-objektet kan data 

skickas från kontrollern till vyn. 

 

                                                 
6
 Användarvänliga webbadresser innehåller inga frågetecken och liknande, utan är uppbyggda på formen 

www.mindomän.se/kategori/underkategori1/underkategori2 etc. Det gör dem också bättre lämpade för att hittas 

av sökmotorer, s.k. sökmotoroptimering (Search Engine Optimization – SEO). 

    [Authorize(Roles="Administratör,Chef")] 

    public class AnvandareController : Controller 

    { 

 

        // 

        // GET: /Användare/Detaljer/5 (URL-adress) 

        public ActionResult Detaljer(int id) 

        { 

            Check.Argument.IsNotNull(id, "id"); 

            Check.Argument.IsNotNegativeOrZero(id, "id"); 

 

            Anvandare användare = användareRepository.HämtaAnvändare(id); 

            return View(användare); 

        } 

    } 

Exempel 1. Kontroller-klass i ASP.NET MVC markerad med ett Authorize-filter 
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I Figur 4 kan vi se att en mängd olika typer av ActionResult kan skickas tillbaka som svar på 

en URL-förfrågan. Exempelvis kan FileResult användas för att implementera filnedladdning, 

och RedirectResult används för att skicka vidare till annan URL. Alla dessa typer av svar på 

URL-förfrågan kan returneras genom att använda den inbyggda ActionResult-funktionaliteten 

i ramverket. 

 

Figur 4. Arvshierarki för de olika typer av ActionResult som kan returneras från en kontrollermetod i ASP.NET 

MVC. 

3.2.2 Object-Relational Mappers (OR-mappers) 

Object-relational mappers (ORM:er) är mjukvaruramverk som hjälper till att koppla objekt 

och deras attribut i programmet till tabeller och deras kolumner i databasen. Behovet av 

ORM:er uppstår när ett program utvecklas i ett objektorienterat programmeringsspråk, medan 

programmets data lagras i en databas som använder relationsmodellen. När objekt skall över-

sättas till relationer och vice versa uppstår ett kompatibilitetsproblem, som är välkänt inom 

data- och systemvetenskapen och brukar kallas The Object-Relational Impedance Mismatch. 

Problemet består bl.a. i att relationsdatabaser inte stödjer sådana objektorienterade begrepp 

som arv och polymorfi. Det kan också uppstå problem med kompatibiliteten mellan de SQL-

datatyper som finns i databasen och de datatyper som finns i programmeringsspråket. Ett an-

nat problem är hur man i programmeringsspråket skall hantera de frågeresultat som kommer 

från databasen. I programmet vill man ofta iterera över de enskilda raderna (tuplerna) i resul-

tatet och lägga in dem i variabler – vilket ofta leder till att ganska besvärliga lösningar med 

iteratorvariabler måste användas. (Elmasri & Navathe, 2007, s. 292) 

Flera olika sätt att hantera inkompatibilitetsproblemet mellan objektorienterade programme-

ringsspråk och relationsdatabaser har föreslagits. Objektorienterade databaser har varit före-

mål för åtskilligt forskningsintresse, men inte fått något större genomslag i kommersiell sy-

stemutveckling. XML har också setts som en del av lösningen, särskilt när data skall transpor-

teras på webben. (Elmasri & Navathe, 2007, s. 24) 

Den lösning som fått störst spridning är ORM:er. En ORM är en mjukvarukomponent som 

innehåller funktionalitet för att överbrygga dessa olika inkompatibilitetsproblem. För att citera 

diktaren E. A. Karlfeldt kan man säga att den ‖talar med bönder på bönders vis och med lärde 

ActionResult

ViewResult-
Base

PartialView-
Result

View-
Result

Content-
Result

EmptyResult FileResult Http-
Unauthorized-

Result

JavaScript-
Result

JsonResult Redirect-
Result

Redirect-
ToRoute-
Result
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män på latin‖
7
 – dvs. den talar SQL med databasen och Java, C# eller något annat objektori-

enterat programmeringsspråk med applikationen. Olika ORM:er erbjuder olika hög grad av 

abstraktionsnivå för programmeraren som skall använda dem. 

3.2.3 LINQ 

Ständigt återkommande programmeringsuppgifter är att hitta, hämta, filtrera och sortera ob-

jekt från en lagrad datastruktur, en databas eller en XML-fil. I Graip behöver vi exempelvis 

hämta minnesanteckningar från en databas, och dessa måste sorteras efter tidpunkt för den 

händelse de avser och den tidpunkt de skrevs. I en tidigare version av .NET (2.0) fanns stöd 

för att göra sökningar i en lagrad datastruktur, som exempelvis att hitta ett namn i en lista. 

Däremot saknades möjligheten att skapa mer avancerade flexibla frågeuttryck liknande dem 

som kan åstadkommas med hjälp av SQL (Structured Query Language). För att hämta data 

från en databas behövde man utnyttja en annan teknologi som kallas ADO.NET. En tydlig 

skillnad fanns mellan att söka data från en datastruktur respektive från en databas. (Liberty & 

Xie, 2008) 

LINQ står för Language INtegrated Query och har som mål att införa funktionalitet för att 

skapa frågor, liknande de frågor (queries) som kan skrivas i SQL, i programmeringsspråket 

C#. Genom LINQ försvinner skillnaderna mellan att söka i olika bakomliggande lagrings-

strukturer. Det är ingen skillnad på att göra en sökning i en XML-fil, lagrad datastruktur i 

minnet eller en databas.(Liberty & Xie, 2008) LINQ arbetar med ett deklarativt programme-

ringsparadigm, till skillnad från det objektorienterade paradigm som C# arbetar med. I Exem-

pel 2 ser vi hur en sökning görs med det deklarativa paradigmet. Istället för att på ett traditio-

nellt sätt loopa över alla användare i systemet säger vi åt datorn att hämta alla användare som 

har efternamn, förnamn eller användarnamn som finns bland de sökta namnen. Abstraktions-

nivån höjs därmed ett steg – istället för att tala om för datorn steg för steg vad den skall göra 

talar vi till den på ett högre plan som ligger närmare det mänskliga tänkandet. 

En bra introduktion till LINQ är boken LINQ Unleashed for C# av Kimmel (2009). 

I Exempel 2 kan vi se att argumentet som skickas med till Where-metoden är ett lambdaut-

tryck, en funktion som tar emot ett argument (a) och returnerar sant eller falskt. (I det här fal-

let används lambdauttrycket för att på ett deklarativt sätt ange vilka element i HämtaAllaAn-

vändare() som skall returneras.) 

                                                 
7
 Erik Axel Karlfeldt: Fridolins visor (1898) 
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Lambdauttryck kommer ursprungligen från funktionell programmering. I C# innebär det en 

utökning av konceptet med anonyma metoder och gör det möjligt att kort, koncist och kraft-

fullt definiera delegatdefinitioner
8
 (Liberty & Xie, 2008). Syntaxen för lambdauttryck är: 

(inputparametrar) => { uttryck } 

Om det inte finns några inputparametrar skrivs endast tomma parenteser, och om det bara 

finns en inputparameter kan man utelämna parenteserna. 

Frågor i LINQ kan skrivas på två syntaktiskt skilda sätt. Antingen genom frågeuttryck som 

efterliknar SQL i hög grad eller genom metodbaserade frågor (som Exempel 2 ovan). Kompi-

latorn kommer att kompilera båda syntaxerna till samma exekverbara kod; programmeraren 

kan välja hur han eller hon vill skriva frågorna. Den exekverbara koden kommer att köra me-

todanrop till utökningsmetoder (extension methods) när en fråga exekveras. Utökningsmeto-

der är ett nytt koncept i .NET 3.5 (den senaste .NET-versionen), vilket skapar möjlighet för en 

programmerare att utöka befintliga klasser med ny funktionalitet utan att behöva använda arv 

och skapa en ny klass. (Liberty & Xie, 2008) En existerande klass kan alltså utökas med nya 

metoder. Det ger möjlighet att på ett kraftfullt och elegant sätt lägga till ny funktionalitet till 

en fördefinierad klass i ett ramverk – till en klass där funktionaliteten logiskt hör hemma – 

utan att använda arv. Exempelvis är det möjligt att skriva egna utökningsmetoder till string-

klassen – något vi använt i för att kontrollera huruvida en viss textsträng är en giltig rikskod
9
 i 

vårt system. Utökningsmetoder behövs också, som beskrivits ovan, för att möjliggöra exekve-

ring av frågor som skrivs i LINQ. 

                                                 
8
 En delegat är C#-terminologi för det som i C++ motsvaras av funktionspekare. En metod (funktion) ses som ett 

objekt, vilket exempelvis kan refereras till och skickas med som argument till andra metoder. 

9
 Rikskoder är ett sätt att avpersonifiera identifierare för klienter i systemet. De kan inte kopplas till en viss per-

son, eftersom vissa delar av personnumret tagits bort. 

public IQueryable<Anvandare> SökAnvändare(string[] soktaNamn) 

        { 

           return 

                HämtaAllaAnvändare().Where(a => 

                    (soktaNamn.Contains(a.Efternamn) 

                    || soktaNamn.Contains(a.Fornamn) 

                    || soktaNamn.Contains(a.Anvandarnamn)) 

                    ); 

        } 

Exempel 2. LINQ-kod som använder en utökningsmetod med ett lambdauttryck som parameter. 
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Nedan ges exempel på de två syntaktiskt skilda sätten att uttrycka en LINQ-fråga. Båda meto-

derna hämtar alla läsrättigheter som tillhör en användare i systemet. I första varianten så 

skrivs LINQ-frågan mycket likt en SQL-fråga medan i andra exemplet så åstadkoms samma 

sak genom att utnyttja utökningsmetoden Where() som anropas på den LINQ-tabell (med läs-

rättigheter) som vi är intresserade av att hämta data ifrån. 

3.2.4 LINQ-to-SQL 

Den centrala klassen när man använder sig av LINQ-to-SQL-ramverket är DataContext-

klassen. Ett DataContext-objekt skapar en överbryggning mellan objektorienterad program-

kod och relationella databasspecifika kommandon. DataContext-objektet håller ordning på 

anslutningen till databasen och alla aktiviteter mot databasen (hämta, ta bort, lägga till och 

uppdatera) styrs via objektet. Utvecklaren skriver alla kommandon i LINQ, och DataContext-

objektet kommer att översätta dessa till SQL-kommandon som exekveras i den underliggande 

relationsdatabasen. Abstraktionen gör att utvecklaren överhuvudtaget inte behöver bekymra 

sig om att skriva SQL-kod på egen hand. DataContext-objektet utgör en abstraktion för hela 

databasen. Varje tabell motsvaras av en egenskap hos DataContext-objektet; egenskapen ut-

gör en samling där varje element i samlingen motsvarar en rad i tabellen. (Liberty & Xie, 

2008) 

Om flera användare samtidigt efterfrågar en specifik rad i en tabell från databasen kommer 

LINQ-to-SQL se till att alla multipla efterfrågningar kommer att representeras med samma 

objektinstans i programkoden. Det ger en enkel och smidig lösning på ett annars komplext 

        public IEnumerable<Lasrattighet> HämtaAllaLäsrättigheter 

            (Anvandare användare) 

        { 

            return 

                from läsrättighet in db.Lasrattighets 

                where läsrättighet.Anvandare_Id == användare.Id 

                select läsrättighet; 

        } 

 

        public IEnumerable<Lasrattighet> HämtaAllaLäsrättigheter 

            (Anvandare användare) 

        { 

            return db.Lasrattighets.Where 

                (l => l.Anvandare_Id == användare.Id); 

        } 

 

Exempel 3. Två olika LINQ-syntaxer: SQL-liknande (överst), metodbaserad (underst). 
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problem – hur en applikation skall hantera att flera användare samtidigt efterfrågar och arbetar 

mot samma data i databasen.  

Liberty och Xie (2008) konkretiserar problematiken genom att ge ett exempel på ett system 

med en databas som hanterar böcker i en butik. När data om en bok hämtas från databasen 

lagras dessa temporärt och är inte längre kopplade till databasen förrän de åter skrivs in i den. 

Ändringar som görs i databasen kommer inte påverka de temporära data som tidigare hämtats. 

Två säljare kan därför samtidigt ta emot samtal från kunder som är intresserade av samma bok 

och se att det finns ett exemplar kvar i lagret. Båda säljarna talar om för kunden att det går att 

köpa exemplaret som finns kvar, men den ena säljaren hinner före och genomför transaktio-

nen. När den andra säljaren skall sluta transaktionen så går det inte att genomföra försäljning-

en eftersom boken som visas som tillgänglig i systemet inte längre finns kvar. Genom hjälpen 

från LINQ-to-SQL – att multipla efterfrågningar efter samma data representeras som samma 

objektinstans i programkoden – tittar inte säljarna längre på de temporära data som hämtades 

från databasen vid en viss tidpunkt utan arbetar med samma objektinstans. Förändringar som 

den ene säljaren gör på objektet kommer direkt att ses av den andre säljaren. 

I Visual Studio finns inbyggt stöd för att bygga upp kopplingen mellan databastabeller och för 

att koppla tabellerna via egenskaper till ett DataContext-objekt. Genom att använda en visuell 

designer kan tabeller enkelt dras och släppas i designern som automatiskt kommer att genere-

ra kod för att hantera alla LINQ-to-SQL-kommandon. För varje tabell som släpps i designern 

kommer en autogenererad domänklass i modellen skapas; varje attribut i tabellen kommer att 

motsvaras av en egenskap med motsvarande namn i domänklassen. (Ett exempel i Graip är 

tabellen Enhet i databasen som motsvaras av klassen Enhet i modellen, se Figur 5.) Dessutom 

kommer kopplingarna mellan tabeller att representeras som egenskaper i de autogenererade 

klasserna. 

Figur 5 visar hur den grafiska DataContext-designern ser ut i Visual Studio. DataContext-

objektet kommer automatiskt att få egenskaper för att komma åt varje tabell som placerats i 

den visuella designern. Lagrade procedurer som har definierats i databasen kan också dras och 

släppas i designern, vilket gör att Visual studio automatiskt kopplar den lagrade proceduren 

till DataContext-objektet. DataContext-objektet kommer att definiera en metod med samma 

namn och parametrar som den lagrade proceduren och när metoden anropas så kommer den 

lagrade proceduren att exekveras i databasen. 
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Genom att alla autogenererade modellklasser deklareras som partial så finns möjligheten att 

lägga till nya metoder eller lägga till ny funktionalitet till befintliga metoder, vilket gör att 

modellklassens beteende kan skräddarsys.
10

 

LINQ-to-SQL ramverket ger utvecklaren möjlighet att implementera händelsehanterare för 

flera olika händelser, vilket ger möjlighet att lägga till beteenden i olika skeenden under 

kommunikationen med databasen. 

Exempel 4 visar hur vi hämtar användare ur databasen utifrån olika input-parametrar. Den 

första metoden hämtar alla skrivrättigheter (till olika enheter inom BVM) som en användare 

har. Den andra metoden hämtar en användare ur databasen utifrån hans eller hennes id-

nummer i systemet (primärnyckeln i databasen). Databasen nås via DataContext-objektet db. 

Vi behöver inte skriva någon SQL själva – LINQ-to-SQL översätter C#- och LINQ-kod till 

SQL åt oss. 

                                                 
10

 Partiella (partial) klasser i C# innebär att en klassdefinition kan delas upp på flera filer. En klass som är dekla-

rerad som partial kan utökas med ny kod i en annan fil. Notera att det inte är frågan om arv – klassdefinitionen 

utökas med ny kod. 

Figur 5. DataContext-designern i Visual Studio. Genom att dra in databastabeller från kolumnen till vänster till de-

signytan skapas domänklasser automatiskt. Linjerna representerar koppling (med främmande nycklar) mellan data-

bastabellerna, något som avspeglas i domänklasserna som egenskaper. 
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Exempel 5 visar hur vi använder händelsehanteraren OnValidate för att låta domänobjektet (i 

det här fallet ett objekt av klassen Kommentar) självt tala om ifall dess egenskaper har satts 

till tillåtna värden eller inte. Om så inte är fallet kommer alla regelbrott läggas in i en lista 

som hör till objektet; detta möjliggör för vyn att visa upp en lista med felmeddelanden. 

 

    public class AnvandareRepository 

    { 

        GraipDataContext db = new GraipDataContext(); 

 

        /// <summary> 

        /// Hämta alla skrivrättigheter ur databasen som tillhör en  

        /// viss användare 

        /// </summary> 

        /// <returns></returns> 

        public IQueryable<Skrivrattighet> HämtaAllaSkrivrättigheter                    

            (Anvandare användare) 

        { 

            return 

                from skrivrattighet in db.Skrivrattighets 

                where skrivrattighet.Anvandare_Id == användare.Id 

                select skrivrattighet; 

        } 

 

 

                

        } 

        /// <summary> 

        /// Hämtar användaren utifrån dess id-nummer i systemet. 

        /// </summary> 

        /// <param name="användarnamn"></param> 

        /// <returns></returns> 

        public Anvandare HämtaAnvändare(int id) 

        { 

            return db.Anvandares.Single(a => a.Id == id); 

        } 

Exempel 4. Åtkomst av databasen via ett DataContext-objekt. 
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3.2.5 jQuery 

jQuery är ett öppenkällkods (open source) javascriptbibliotek som utgör ett ramverk för att 

underlätta att skriva vanlig javascriptfunktionalitet. Det skapades och släpptes av John Resig. 

jQuery:s slogan är ”write less, do more”. (jQuery) Det är ett mycket populärt javascriptbiblio-

tek och används på flera stora webbplatser. Microsoft har uppfattat storheten i jQuery och har 

tagit ramverket till sig, vilket innebär att de trots att de inte äger jQuery inkluderar det som en 

del i ASP.NET-ramverket. 

jQuery utnyttjar och flyttar konceptet med selektor från cascading style sheets (CSS) till java-

script. Inom CSS används en selektor för att välja ut ett eller flera element från ett HTML-

dokument till vilka man vill applicera en stilregel. På liknande sätt utnyttjar man en selektor 

för att välja ut ett eller flera element från ett HTML-dokument till vilka ett beteende skall ap-

pliceras. Med en selektor kan man t.ex. välja ut element av en viss typ, eller element som till-

hör en viss klass eller har ett visst ID. jQuery ger också möjlighet till att skapa mer avancera-

de selektorer som utnyttjar filter. På ett visst element som har valts ut med hjälp av en selektor 

finns möjlighet att modifiera elementet direkt med hjälp av färdig funktionalitet; exempelvis 

kan en css-klass enkelt läggas till elementet. jQuery tillhandahåller animeringseffekter som 

kan köras direkt på ett element, bland annat finns färdiga animeringsfunktioner för att visa 

eller gömma ett element i webbläsaren. 

        public IEnumerable<DataRegelBrott> HämtaAllaDataFel() 

        { 

            if (String.IsNullOrEmpty(Text)) 

                yield return new DataRegelBrott("Text måste anges", 

"Text");   

            yield break; 

        } 

 

        public bool ÄrGiltig 

        { 

            get { return (HämtaAllaDataFel().Count() == 0); } 

        } 

 

        partial void OnValidate(ChangeAction action) 

        { 

            if (!ÄrGiltig) 

                throw new ApplicationException("Datafel gör att det inte 

går att spara..."); 

        } 

Exempel 5. En domänklass håller själv reda på om dess business rules följs, när händelsehanteraren OnValidate 

anropas. 
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Händelsehanterare kan också läggas till ett element, vilket innebär att egenskriven javascript-

kod kan exekveras i samband med att en händelse utlöses på ett element. Exempelvis kan en 

händelsehanterare läggas till klickhändelsen för ett länkelement. När användaren klickar på 

länken kommer egenskriven javascriptkod, som är definierad i händelsehanteraren, att exe-

kveras. Genom att jQuery ger möjlighet att lägga på händelsehanterare på det här sättet upp-

nås en separation av javascriptkoden från HTML-koden, vilket annars inte är möjligt vid tra-

ditionell javascriptprogrammering. Traditionellt definieras händelsehanterarna för ett visst 

element direkt i HTML-koden där elementet definieras. 

I Exempel 6 visas jQuery-kod som används i Graip för att styra vilket innehåll som visas i en 

tabbkomponent. Javascriptkoden kommer att exekveras efter att webbsidan har laddats. Först 

läggs en händelsehanterare för klickhändelse till på elementet ul.ui-tabs-nav li.first (vilket 

utläses som li-taggen med css-klassen first som finns definierad i ul-taggen med css-klassen 

ui-tabs-nav). Sedan läggs en händelsehanterare till för klickhändelsen på elementet ul.ui-tabs-

nav li.second. Notera att jQuery tillåter syntax med anonyma delegatdefinitioner: funktionen 

som lägger till händelsehanterare för klickhändelserna har inget namn utan skickas in som 

argument till metodanropet $(document).ready(). Två egendefinierade funktioner toggleSelec-

tion och toggleVisibility anropas från händelsehanterarna för respektive klickhändelse. Till 

dessa funktioner skickas elementen som skall visas/gömmas respektive vara valt/inte valt med 

som parametrar. I funktionerna utnyttjas inbyggda jQuery-funktioner för att lägga till och ta 

bort css-klasser från ett element och för att visa eller gömma ett element i webbläsaren. 

Exempel 6 visar hur jQuery på ett smidigt sätt använder sig av selektorer för att komma åt 

element och hur händelsehanterare läggs till elementen. Det visar också hur egna javascript-

funktioner kan definieras, anropas och integreras med jQuery-koden. 
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<script type="text/javascript"> 

    $(document).ready(function() {        

        $("ul.ui-tabs-nav  li.first").click(function() { 

            // Första tabben är klickad. Göm andra tabbens innehåll 

            // och visa första tabben. 

            toggleVisibility($("#tab-1"), $("#tab-2")); 

            toggleSelection($("li.first span.tab"),  

                $("li.second span.tab")); 

        }); 

 

        $("ul.ui-tabs-nav li.second").click(function() { 

            // Andra tabben är klickad. Göm första tabbens innehåll 

            // och visa andra tabben. 

            toggleVisibility($("#tab-2"), $("#tab-1")); 

            toggleSelection($("li.second span.tab"),  

                $("li.first span.tab")); 

        }); 

 

        function toggleSelection($selected, $unselected) { 

            $selected.addClass("selected"); 

            $selected.removeClass("unselected"); 

            $unselected.addClass("unselected"); 

            $unselected.removeClass("selected"); 

        } 

 

        function toggleVisibility($showElement, $hideElement) { 

            $showElement.show(); 

            $hideElement.hide(); 

        } 

    });          

</script> 

 

Exempel 6. jQuery-kod som visar och döljer en tabbkomponent. 
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3.3 IntelliSense och automatisk dokumentation (XML-dokumentation) 

Vi har i Graip-projektet XML-dokumenterat all kod; det har varit en del i den kodstandard vi 

har följt. Nedan visas hur Visual studio stödjer XML-dokumentation. 

Exempel 7 visar hur vi XML-dokumenterat en egenskap hos klassen Kommentar i Graip. 

Figur 6 visar hur IntelliSense i utvecklingsmiljön Visual Studio visar upp vår XML-

kommentar som ”tooltip”.  

        /// <summary> 

        /// Vilken enhet hör kommentaren till? 

        /// </summary> 

        public Enhet Enhet 

        { 

            get 

            { 

                return Inlagg.Enhet; 

            } 

        } 

Exempel 7. XML-kommentar. 
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Figur 7 visar hur utvecklingsmiljön visar alla tillgängliga egenskaper, variabler och metoder 

på den aktuella variabel utvecklaren arbetar med. 

 

Figur 7. IntelliSense i Visual Studio visar upp alla tillgängliga egenskaper och metoder för ett visst objekt 

Figur 6. Tooltip i Visual Studio som visar upp den XML-kommentar vi själva skrivit. 
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4 Agil systemutveckling 

Agil systemutveckling har under de senaste 5-10 åren ökat i popularitet. Några av de mest 

använda metoderna är Scrum (Schwaber & Beedle, 2002) och XP (Beck & Andres, 2005). 

Utvecklingen av de agila metoderna drevs till en början främst av utvecklare och konsulter, 

medan den akademiska världen visade föga intresse. Forskning inom agila metoder har på 

senare tid fått en allt större omfattning, vilket inte minst märks på en ökning av antalet veten-

skapliga artiklar, konferenser och mässor inom området. (Conboy, 2009) 

Agila manifestet (Agile Manifesto) är ett manifest som publicerades 2001 med agila principer 

och värderingar som agila systemutvecklingsmetoder är uppbyggda kring. Agila manifestet är 

resultatet av diskussioner mellan representanter för flera nya systemutvecklingsmetoder, som 

alla var överens om behovet av alternativa utvecklingsmetoder till de traditionella utveck-

lingsprocesserna. Agila manifestet kan läsas i sin helhet i bilaga A. 

Det finns flera systemutvecklingsmetoder som kan betecknas som agila, men deras exakta 

utformning skiljer sig markant. Agila manifestet redogör för agil systemutveckling som ett 

klart, enkelt och sammanhållet begrepp, men enligt Conboy (2009) är verkligheten annorlun-

da. Agilitet som begrepp är mycket mångfaceterat och har använts i olika sammanhang, vilket 

gör att det finns skilda uppfattningar om vad termen betyder. Många agila metoder och vari-

anter av metoder existerar, och de är vid närmare granskning ganska olika. Exempelvis anger 

extreme programming (XP) vägledande instruktioner för hur utvecklare skall arbeta, medan 

Scrum mer liknar projektledningsmetoder än utvecklingsmetoder (Conboy, 2009). Gemen-

samt är att alla agila metoder använder konceptet iterativ och inkrementell utveckling, vilket 

innebär att systemet utvecklas i korta (vanligen 7-30 dagar) iterationer där kärnfunktionalitet 

implementeras först, och alltmer funktionalitet utvecklas för varje iteration (Larman, 2004). 

4.1 Extreme programming – XP 

XP är en av de allra första agila systemutvecklingsmetoderna och presenterades av Kent Beck 

1999. Den viktigaste aspekten av XP är de tolv huvudsakliga principer som formulerades. De 

utgör konkreta beskrivningar på hur systemutvecklaren skall bedriva utvecklingsarbetet. Ned-

an följer en beskrivning av dessa tolv principer som Beck formulerade 1999. (Beck, 1999) 

 Kund på plats (On-Site Customer) 

Innebär att en person från kundens företag eller organisation ständigt skall finnas 

på plats där utvecklingen av systemet sker tillsammans med utvecklarna. 

 Planeringsspelet (The Planning Game) 

Innebär att ny funktionalitet som skall implementeras i nästa iteration utvärderas 

med avseende på (1) hur viktig funktionaliteten är för kunden och (2) dess kom-

plexitet. Ofta används någon form av rankingsystem för att rangordna funktionali-

tet. 

 Parprogrammering (Pair Programming)  

Två programmerare sitter vid en dator och skriver kod tillsammans. Den ena skri-

ver ny kod och den andra observerar, utvärderar och ger förslag på förbättringar 

eller alternativa angreppssätt. Programmerarna byter roller med ett visst intervall. 
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 Testdriven utveckling (Test-Driven Development – TDD)  

All kodning görs genom en test-först-process: först skrivs ett test, sedan skrivs 

koden. När testet körs så kommer det först att misslyckas eftersom det inte finns 

någon kod skriven som kan få testet att lyckas. Därefter skrivs koden som får tes-

tet att lyckas. TDD är motsatsen till det traditionella sättet att göra test, där koden 

skrivs först och därefter testet. 

 Kontinuerlig integration (Continuous Integration)  

Hela systemet (alla komponenter) sammanfogas flera gånger om dagen. 

 Omstrukturering (Refactoring) 

Förbättringar av designen (strukturen) av källkoden utan att ändra dess funktiona-

litet. Exempel är när en lång metod som gör flera saker delas upp i flera kortare 

metoder som gör en sak var, eller när en metod flyttas från en klass till en annan 

där den passar in bättre. 

 Små releaser (Small Releases)  

Systemet släpps ofta med några få nya funktionaliteter varje gång (till skillnad 

från vid traditionell utveckling där några få stora releaser görs sällan).  

 Kodstandard (Coding Standards)  

Riktlinjer och regler för hur kodningen skall göras som alla utvecklare på ett pro-

jekt måste följa. Det gäller för hur klasser, metoder, egenskaper, variabelnamn, 

kodkommentarer osv. skall skrivas. 

 Kollektivt kodägande (Collective Code Ownership)  

Alla utvecklare arbetar med all kod till systemet. Alla är ansvariga för allting. (Till 

skillnad från vid traditionell utveckling där utvecklaren som skrev ett visst kodav-

snitt är ansvarig för det avsnittet och ingen annan utvecklare har rätt att ändra i 

det.)  

 Enkel design (Simple Design)  

Använd alltid den enklaste lösningen. Kent Beck uttrycker det som ―the simplest 

thing that could possibly work‖. Tanken är att eftersom förändring i kraven för sy-

stemet är trolig, är det ingen mening att investera i mer komplicerade lösningar för 

att möta eventuella framtida krav. Istället bör den enklaste lösningen som löser 

dagens krav väljas. 

 System-metafor (System Metaphor)  

En metafor som används om systemet så att alla (utvecklare, chefer, kunder) kan 

beskriva vad systemet skall göra. 

 Hållbar utvecklingstakt (Sustainable Pace)  

Arbeta inte övertid. Antagandet som ligger bakom principen är att en utmattad ut-

vecklare producerar kod av lägre kvalitet. 
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XP innehåller synnerligen radikala idéer för systemutveckling, idéer som ställde många in-

vanda vanor på ända när Beck presenterade metoden 1999. Att inte skriva en enda rad kod 

som inte först har ett test skrivet för sig och att parprogrammera all produktionskod är exem-

pel på de strikta tyglar som sätts på ett XP-projekt. 

4.2 Användning av XP i Graip 

I Graip gjorde vi vissa förändringar av XP, för att möta de speciella förutsättningar projektet 

hade. Dessa speciella förutsättningar var: 

 Utvecklingsteamet var litet, endast tre personer 

 Utvecklingsteamet satt i Uppsala, medan kunden befann sig i Visby 

 Utvecklarna hade andra åtaganden och kunde inte arbeta heltid med projektet 

 Det var svårt att få användarna engagerade i projektet 

Här följer en beskrivning av hur och med vilket resultat de tolv XP-principerna användes un-

der Graip-projektet. 

De principer som användes var: Planeringsspelet, Parprogrammering, Omstrukturering, Små 

releaser, Kodstandard, Kontinuerlig integration, Kollektivt kodägande och Enkel design. 

Principer som inte användes var: Kund på plats, Testdriven utveckling, System-metafor och 

Hållbar utvecklingstakt. 

Figur 8 visar vilka principer vi använde och inte, och om vi upplevde dem som värdefulla för 

projektet eller inte. Det bör påpekas att bedömningen av värdefullheten för de principer vi inte 

använde baserar sig på de upplevda konsekvenserna av att inte använda dem; av lätt insedda 

skäl är resonemanget här av hypotetisk karaktär. 
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Figur 8. Schematisk bild över hur de 12 XP-principerna användes i Graip-projektet och med vilka upplevda resultat. 

Förändringarna av XP gjordes dels genom att inte följa alla principerna, men också genom att 

skapa strategier för att ändå försöka uppnå målet med de principer vi inte använde. Viktigast 

av allt var att vi inte kunde ha en kundrepresentant på plats hela tiden – och också för att in-

tresset bland testgruppen av användare för att ge synpunkter var begränsat. Vi antog därför en 

strategi där vi själva försökte sätta oss in i rollen av kund och användare av Graip. Vi försökte 

på detta sätt själva uppskatta det värde (business value) som olika funktionaliteter skulle ha 

för kunden. Parprogrammering var mycket värdefullt för projektet – det gav (upplevd) ökad 

produktivitet och kodkvalitet. Eftersom parprogrammering inte var möjligt att genomföra mer 

än uppskattningsvis 20% av utvecklingstiden följde vi en strategi där vi parprogrammerade 

delar som var av arkitektonisk betydelse för projektet (dvs. innebar viktiga designbeslut), me-

dan vi utförde mer rutinmässig programmering enskilt. 

Anpassningar av systemutvecklingsmetoder är ganska vanligt förekommande och är ofta nöd-

vändiga för att alls kunna använda en systemutvecklingsmetod. Anpassning av metoder kan 

göra att målen med metoden – ‖tanken bakom‖ – ändå uppnås (Ågerfalk & Fitzgerald, 2006). 
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5 Resultat och diskussion 

Vi kommer nu presentera våra resultat från fallstudien av Graip. Vi kommer att beskriva hur 

de ramverk och andra teknologier vi använt har inverkat på vår agila systemutvecklingspro-

cess, genom att systematiskt gå igenom alla de agila principer och värderingar som skall un-

dersökas. Därefter kommer vi att diskutera för- och nackdelar med de ramverk och teknologi-

er vi använt under utvecklingen av Graip. 

5.1 Teknologiernas påverkan på agila principer och värderingar i system-

utvecklingsprocessen 

5.1.1 Anpassning till förändringar snarare än följande av planer 

Den tekniska infrastrukturen gör att vi snabbt kan utveckla fungerande mjukvara som vi kan 

visa upp för kunden. MVC-ramverket innehåller funktionalitet som har med själva infrastruk-

turen för en webbapplikation att göra; detta innebär att vi bara behöver skriva kod för själva 

logiken i applikationen. Förändringar i logiken i applikationen medför inga omfattande för-

ändringar i exempelvis koden i GUI:et, vilket skulle vara fallet om vi inte använde ett ram-

verk. Den strikta MVC-modellen gör också att det är klart och tydligt definierat var eventuella 

ändringar skall göras, vilket minskar risken för att buggar introduceras när någonting ändras. 

Därför blir motståndet från utvecklarna mot att göra ändringar i applikationen mindre. Vi kan 

snabbt utveckla en viss funktionalitet, visa upp den för kunden och sedan snabbt ändra den 

utifrån kundens önskemål. 

Även ORM:en LINQ-to-SQL gör ändringar i applikationen betydligt mindre resurskrävande 

och mindre riskfyllda. En ändring görs först i databastabellen, därefter gör ett simpelt ‖dra-

och-släpp‖ i det grafiska gränssnittet för LINQ-to-SQL så att ändringen avspeglas i motsva-

rande domänklasser. 

Om ramverk inte används blir kopplingen mellan koden för applikationens logik och koden 

för datalagring respektive GUI ofta mycket starkare. Det försvårar förändringar, eftersom av-

sevärt mer kod påverkas när någon funktionalitet skall ändras i applikationen. Vi har själva 

erfarenhet av detta från en tidigare webbapplikation vi utvecklat – utan att använda några 

ramverk – i skriptspråket php och databashanteraren MySQL. En naturlig följd är att motstån-

det mot förändringar hos utvecklarna blir stort. I det sammanhanget ter sig vattenfallsmodel-

lens
11

 föreskrift om att planera allting först och sedan inte ändra någonting i planerna som 

fullt rationell. På motsvarande sätt ter sig de agila värderingarna om att anpassa sig till föränd-

ring som mer rationella i dagens miljö där avancerade ramverk är en självklar del av utveck-

lingsarbetet. 

5.1.2 Fungerande mjukvara snarare än omfattande dokumentation 

Flera agila tänkare, däribland Beck (2005) och Martin (2006), påpekar att den bästa dokumen-

tationen är programkoden själv. Koden skall helst vara så kommunikativ att någon dokumen-

                                                 
11

 Plandriven sekventiell systemutvecklingsmetod som uppstod på 1970-talet. 
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tation inte behövs. Ofta behövs ändå någon form av dokumentation, men den bör hållas så 

kortfattad som möjligt. Uttrycket ‖resa med lätt packning‖ är en bra bild av detta ideal. 

Flera av de teknologier vi använt i Graip har hjälpt oss att hålla dokumentationen på ett mini-

mum. Vårt användande av ORM:en LINQ-to-SQL har gjort vår utvecklingsprocess tämligen 

dataorienterad. Vårt fokus har i modelleringen legat på klassisk modellering av databasen 

enligt relationsdatamodellen som funnits sedan 1970-talet (Chen, 1976). 

De enda diagram vi använt oss av är statiska diagram för databasens design (datamodellen). 

Eftersom våra domänklasser (C#-klasser för applikationens logik) till största del motsvarat 

databastabellerna (en domänklass för varje databastabell) har vi inte behövt några andra dia-

gram än vår datamodell. Utvecklingsmiljön (Visual Studio) har inbyggda kommandon för att 

skapa dessa diagram utifrån vår databas. Vi har därför kunnat hålla dem uppdaterade utan 

någon större arbetsinsats. Det är ett välkänt faktum inom systemutvecklingsbranschen att ska-

pandet av dokumentation inte är en programmerares favoritsysselsättning. Likaså har det varit 

ett välkänt problem att uppdatering av dokumentationen ofta släpar efter, så att den inte be-

skriver den programkod den är tänkt att dokumentera. I Graip-projektet kan vi se att teknolo-

gier som exempelvis en avancerad utvecklingsmiljö kan råda bot på båda dessa problem. 

Visual Studio tillhandahåller möjlighet att visa upp XML-dokumentation direkt för utveckla-

ren – dokumentation för den egenskap, klass etc. som han eller hon för tillfället arbetar med. 

Figur 6 illustrerar på ett tydligt sätt nyttan utvecklaren har av det stöd som utvecklingsmiljön 

erbjuder. Behovet av att skriva extern dokumentation av koden minskas därför till nästan ett 

minimum. Problemet med extern dokumentation är att det är besvärlig att hålla den uppdate-

rad och att komma åt den – ofta är den separerad från koden och inte integrerad i utveck-

lingsmiljön. Det är knappast troligt att utvecklaren går till en bokhylla och slår upp dokumen-

tation i en pärm; jämför detta med att passivt inhämta informationen direkt på skärmen. 

5.1.3 Parprogrammering 

Vi har använt parprogrammering så ofta vi kunnat under utvecklingen av Graip (uppskatt-

ningsvis 20% av utvecklingstiden), med goda resultat. Vi kan dock inte se att ramverk och 

teknologier påverkat parprogrammerandet på något nämnvärt sätt. 

5.1.4 Kodstandard 

Att upprätthålla en god kodstandard är en förutsättning för att kunna leva upp till flera andra 

agila principer, exempelvis kollektivt kodägande och omstrukturering. Om programkoden 

lever upp till en god kodstandard blir den mer kommunikativ och därmed enklare att förstå för 

en annan utvecklare som inte skrivit koden. Om koden har en tydlig och logisk struktur är det 

också lättare att ändra i den, eftersom det är tydligare vad olika saker i koden gör. 

Två strategier kan användas för att tvinga utvecklare att följa en kodstandard (de kan använ-

das i kombination): 

1. ‖Polisstrategin‖: Tvinga utvecklarna (med belöningar eller hot om sanktioner) att följa 

en viss kodstandard 

2. Utnyttja tekniska hjälpmedel som hjälper utvecklaren att följa en kodstandard 

Man skulle kunna likna detta vid trafiksäkerhetsarbete; den första strategin motsvarar då fler 

trafikkontroller, och den andra strategin att bygga säkrare vägar. 
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En viktig del av alla goda kodstandarder är att koden skall delas upp i metoder som helst bara 

har en tydligt definierad uppgift. Dessa metoder skall ges självförklarande namn så att det 

direkt framgår vad de gör. Klassers, egenskapers (properties) och variablers namn skall också 

vara självförklarande. Inom agil utveckling föredras ofta långa och pedagogiska variabelnamn 

framför korta och obegripliga. (Martin, 2008) Upprätthållandet av en god kodstandard vad 

gäller kommunikativa namn och en god uppdelning i metoder underlättas avsevärt av ramver-

ket ASP.NET MVC. Om man använder inbyggda metoder från ramverket istället för att skri-

va dem blir de döpta till de namn som utvecklarna av ramverket gett dem. Detta är naturligtvis 

till hjälp endast om ramverkets klasser, metoder mm. har givits logiska, självförklarande 

namn; så är emellertid fallet med ASP.NET MVC. 

En annan viktig del av en kodstandard är kommentering av koden. Det har varit ett välkänt 

problem – så länge programmering har existerat – att programmerare ofta skriver sin kod och 

sparar kommenteringen till sist; när programmet är klart ser de ingen tydlig nytta med att 

skriva kommentarer och går över till någon annan uppgift som känns mer produktiv. När se-

dan någon annan programmerare skall ta över koden är den okommenterad. Även i det här 

avseendet har en teknologi hjälpt oss att följa en god kodstandard, nämligen automatisk do-

kumentation (se avsnitt 3.3). I och med att XML-kommentarer – till skillnad från vanliga 

kodkommentarer – dyker upp som ”tooltips” (popup-rutor) i utvecklingsmiljön får utveckla-

ren själv del av denna dokumentation direkt under utvecklingen. Detta faktum utgör ett starkt 

incitament för utvecklaren att skriva dokumentationen samtidigt som koden. Den hjälp som 

utvecklingsmiljön tillhandahåller med att lägga ut ett tomt ‖skelett‖ för XML-kommentering 

reducerar också utvecklarens arbetsbörda med att skriva kodkommentarer. 

5.1.5 Omstrukturering 

Martin (2006) liknar omstrukturering av kod med att diska efter maten – att avstå gör att man 

vinner litet tid idag men förlorar tid imorgon eftersom man då måste lägga tid på att leta efter 

rena kokkärl. 

Våra erfarenheter från Graip-projektet bekräftar denna utsaga. I avsnitt 5.1.1 konstaterades att 

ramverket ASP.NET MVC gjorde det lättare för oss att göra förändringar i applikationens 

funktionalitet. Detsamma gäller omstrukturering av koden, vilket ju också innebär förändring 

av koden – förändring av dess interna struktur. 

Vi har också haft viss hjälp av utvecklingsmiljöns inbyggda omstruktureringsstöd – exempel-

vis med att bryta ut metoder och att byta namn på variabler. Detta kan tyckas som småsaker, 

men våra erfarenheter under utvecklingen av Graip (och även andra projekt vi arbetat med) 

pekar på att också blygsamma insatser för att minska den arbetsinsats en utvecklare måste 

lägga ned på sådana saker har stor betydelse för hans eller hennes benägenhet att verkligen 

utföra aktiviteter som t.ex. omstrukturering – sådana som inte är direkt nödvändiga idag för 

att applikationen skall fungera, men som på lite sikt är fundamentala för att koden skall vara 

möjlig att förändra och underhålla. Man bör hålla i minnet att programmering är en mänsklig 

aktivitet. 

Det bör påpekas att vi inte använt testdriven utveckling (TDD) i Graip-projektet. TDD brukar 

ses som en nödvändig förutsättning för att våga sig på att omstrukturera befintlig kod, bl. a. av 

Beck (2005). Genom att se att alla tester fortfarande går igenom kan man snabbt verifiera att 

man inte förstört någonting genom att ändra i koden, och om något test plötsligt börjar fallera 

kan man få en indikation om var problemet ligger. 
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Vi har alltså inte använt TDD, men ändå har vi kunnat utföra omstrukturering i avsevärd om-

fattning utan att vi kan rapportera några betydande problem med buggar som uppstår på andra 

ställen i koden. Detta faktum är en stark indikation på den starka inverkan de ramverk och 

andra teknologier vi använt haft på vår systemutvecklingsprocess. 

5.1.6 Små releaser 

Vi har släppt releaser var 7 – 14 dag. Vi kan inte se att denna princip påverkats särskilt myck-

et av de teknologier vi använt. 

5.1.7 Kollektivt kodägande 

Vi konstaterade i avsnitt 5.1.4 att kodstandard är en förutsättning för kollektivt kodägande. 

Väldesignad, kommunikativ kod är lätt att förstå och går snabbt att sätta sig in i – vilket är en 

förutsättning för att flera utvecklare skall kunna arbeta med samma kodavsnitt. Om koden är 

svår att förstå blir arbetsbördan helt enkelt för stor, vilket med säkerhet kommer att leda till att 

varje utvecklare bara arbetar med ‖sina‖ kodavsnitt. 

Användningen av ramverk är en stor hjälp för kollektivt kodägande. Ramverket tvingar fram 

en gemensam designfilosofi. Alla utvecklare känner till metoder och klasser från ramverket. 

Saker görs på samma sätt. Då behövs föga ansträngning för att förstå kod som andra utveckla-

re skrivit. 

En mer generell observation är att både ramverk som ASP.NET MVC och deklarativa pro-

grammeringsparadigm som LINQ (se avsnitt 3.2.3) innebär en höjning av abstraktionsnivån, 

vilket varit datavetenskapens dröm alltsedan dess födelse. Om programkoden kommer närma-

re ett mänskligt sätt att tänka blir den mer lättförståelig – det är ganska uppenbart. Ett exempel 

på det är sökningar i listor med LINQ jämfört med sökning på traditionellt sätt med en loop. 

Det är mycket lättare att se vad en deklarativ LINQ-sats gör än ett avsnitt imperativ C#-kod. 

5.1.8 Kontinuerlig integration 

Vi har kontinuerligt integrerat ny kod med den existerande. Denna princip har inte påverkats 

nämnvärt av de ramverk och teknologier vi använt. 

5.1.9 Enkel design 

Vi har i hög grad följt denna princip. Emellertid har vi varit ganska låsta till den design ram-

verket erbjuder. Den är oftast den enklast möjliga lösningen, vilket hjälper oss att hålla desig-

nen så enkel som möjligt.  

Som konstaterats ovan blir koden enklare och kortare när ett deklarativt paradigm används 

(med LINQ), vilket underlättar för oss att följa principen om enkel design. 

För den som skrivit egna javascript tidigare blir det uppenbart att betydligt mindre kod behö-

ver skrivas med jQuery jämfört med vanlig javascript, och att detta leder till enklare design 

och mer lättförståelig kod. 
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5.2 För- och nackdelar med teknologierna 

Det finns även nackdelar med att använda färdiga ramverk och andra teknologier. Enkelheten 

och bekvämligheten för med sig en ökad låsning – till en viss leverantör eller till vissa de-

signmönster. Utvecklarens frihet minskar i någon grad när färdiga ramverk och teknologier 

används. Det tydligaste exemplet på detta i Graip är LINQ-to-SQL. Som konstaterats ovan 

(avsnitt 3.2.4) erbjuder den ett visuellt designverktyg som med dra-och-släpp-teknik skapar 

domänklasser utifrån en existerande databas. Vi konstaterade också att vår modellering var 

synnerligen datacentrerad. Detta är ingen slump, utan vår uppfattning är att vi leds in i denna 

datacentrerade modellering av LINQ-to-SQL, genom den bekväma möjligheten att visuellt 

generera domänklasser. Det kan ifrågasättas om en datacentrerad modellering är den bästa; 

Martin (2006) anser exempelvis att så inte är fallet. 

En annan nackdel är att användning av teknologier som LINQ-to-SQL skapar ett beroende av 

leverantören av teknologin. I vårt fall blev detta uppenbart när Microsoft plötsligt meddelade 

att LINQ-to-SQL skall läggas ned, dvs. inte fortsätta att utvecklas och stödjas. Detta innebär 

att applikationer som använder LINQ-to-SQL på sikt måste göras om. I just det här fallet är 

detta inget allvarligt problem, eftersom Microsoft erbjuder en likartad teknologi – som är den 

som kommer stödjas i framtiden – nämligen ADO.NET Entity Framework. Emellertid är detta 

faktum ett tydligt exempel på beroendet till leverantören som vi försatt oss i. Beroendet av 

leverantören illustreras också av det faktum att vi är tvungna att använda Microsofts databas-

hanterare SQL Server för att kunna använda alla de bekväma funktioner som erbjuds av 

LINQ-to-SQL. Det går visserligen att använda andra databashanterare, men då måste man 

skriva betydligt mer kod själv, så mycket kod att det i princip inte skulle löna sig att använda 

LINQ-to-SQL alls. SQL Server är långt ifrån gratis att använda, till skillnad från exempelvis 

öppen-källkods-databashanteraren MySQL som inte kostar någonting. 

Ramverket ASP.NET MVC har färre identifierbara potentiella nackdelar. Det är i hög grad 

flexibelt, eftersom man kan välja att göra egna lösningar (t.ex. använda andra .NET-klasser än 

de som finns i ramverket) för att göra vissa saker. Det går också att i samma applikation blan-

da den äldre ASP.NET WebForms – teknologin med ASP.NET MVC. De designmönster som 

vi blir inlåsta i när vi använder ASP.NET MVC – i första hand designmönstret Model-View-

Controller – är sunda designlösningar som gör vår kod bättre. Samma sak gäller för ramverket 

jQuery. Det erbjuder en hög grad av bekvämlighet och enkelhet, men tvingar oss inte att alltid 

använda jQuery-funktioner för att skriva våra javascript. Vi kan blanda egen javascript-kod 

med anrop av jQuery-funktioner. 

I fallet Graip anser vi att fördelarna med att använda de ramverk och teknologier vi har ändå 

med råge har överstigit de nackdelar som beskrivits ovan. Vi kan inte rapportera några pro-

blem med vår datacentrerade modellering, och designmönstren vi tvingas in i – framför allt av 

ASP.NET MVC-ramverket – är sunda. Beroendet av LINQ-to-SQL är den potentiellt största 

nackdelen. I vårt fall är det inte särskilt allvarligt, eftersom Entity Framework är så snarlikt. 

Beroendet av SQL Server är inget problem, eftersom kunden redan använder SQL Server. Det 

skulle vara ett problem hos en mindre resursstark kund som inte använder SQL Server, efter-

som licenskostnader skulle tillkomma. 

Generellt kan fördelarna med de ramverk och teknologier vi har använt bäst sammanfattas 

med den slogan som jQuery lanseras under: ”write less, do more”. Ju mindre kod utvecklaren 

behöver skriva för att göra en viss sak – naturligtvis under förutsättning att han eller hon be-

håller samma grad av precision och kontroll – desto snabbare går utvecklingen, desto mindre 

blir risken för buggar och desto lättare är det att snabbt reagera på förändringar. 
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6 Slutsatser och reflektioner 

I Graip-projektet har vi använt flera moderna, avancerade teknologier och ramverk som grund 

för implementeringen av systemet. Dessa har i hög grad underlättat vårt utvecklingsarbete. De 

har möjliggjort en mycket snabb utveckling av Graip och bidraget till kodens kvalitet, vilket 

bidrar till att systemet kommer vara lätt att utöka, förändra och underhålla i framtiden. 

Ramverken och teknologierna har hjälpt oss att tillämpa agila värderingar och principer i vår 

utvecklingsprocess. Vi kan konstatera att teknologierna och ramverken underlättat för oss att 

anpassa oss till förändringar under utvecklingens gång och att snabbt reagera på feedback från 

kunden. De har hjälpt oss att kunna prioritera fungerande mjukvara framför omfattande do-

kumentation, genom att ge oss stöd till att skapa den nödvändiga dokumentation vi behöver. 

XP:s principer om kodstandard, omstrukturering och kollektivt kodägande har också underlät-

tats betydligt av de teknologier och ramverk vi använt. 

Det kan konstateras att användningen av teknologier och ramverk har påverkat sättet vi mo-

dellerat vår applikation. I vårt fall fick LINQ-to-SQL:s bekväma visuella verktyg för att auto-

generera kod för domänklasser till följd att hela modelleringen blev dataorienterad. Huruvida 

detta varit positivt eller negativt kan diskuteras – slutsatsen blir i vilket fall som helst att tek-

nologin vi använt haft en stark påverkan på vår systemutvecklingsprocess. 

En annan slutsats vi kan dra utifrån fallstudien av Graip är att det kan finnas nackdelar med att 

förlita sig på avancerade ramverk och teknologier. Några risker och potentiella nackdelar vi 

kan se är beroende av vissa tillverkare, och en låsning till de designmönster som användning-

en av ramverk tvingar fram. I vårt fall kan vi konstatera att denna låsning till bestämda de-

signmönster inte varit något problem; tvärtom har vår kod fått en sund och logisk design bl.a. 

eftersom vi tvingats använda ett strikt MVC-mönster. 

Erfarenheterna från Graip-projektet ger stöd åt slutsatsen att avancerade ramverk och andra 

teknologier är en stor hjälp – ja troligen även en förutsättning – för att agil systemutveckling 

skall vara lyckosam. Detta skulle peka på att svaret på den fråga som Turk & France ställde, 

vilken var utgångspunkten för vår uppsats, är ja: den tekniska infrastukturen (utvecklingsverk-

tyg och miljöer, klassbibliotek, mjukvaruramverk) har en stark påverkan på systemutveck-

lingsmetoden. Vi tror till och med att agil systemutveckling till stor del möjliggjorts av de 

snabba framstegen inom den tekniska infrastrukturen för systemutveckling. 

Erfarenheterna från Graip-projektet väcker många intressanta frågor kring relationen mellan 

den mänskliga/organisatoriska aspekten på systemutveckling och den teknologiska aspekten 

på densamma, t.ex.: 

 Har betydelsen av den tekniska infrastrukturen för systemutveckling underskattats 

inom informationssystemforskningen? 

 Är koncept som agila metoder och designmönster – ja om man vill sticka ut hakan 

kanske även objektorienterad programmering – mer av symptom på ett underliggande 

teknologiskt problem för systemutveckling än lösningar på de problem som systemut-

vecklingen brottas med? 

 Kommer andra programmeringsparadigm (t.ex. funktionella/deklarativa) att ersätta det 

i grunden imperativa paradigm som objektorienterad programmering utgör? Hur 

kommer dessa paradigm att påverka systemutvecklingsmetoder i framtiden? 

Vi tycker oss se tecken inom systemutvecklingsbranschen på att en förändring av programme-

ringsparadigm kan vara på gång. Vi ser hur LINQ, som använder ett deklarativt paradigm, 
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medför stora fördelar i enkelhet och mindre risk för buggar. Ett annat intressant faktum, som 

dock ligger utanför ramen för fallstudien av Graip, är att Microsoft satsar stort på språket F#, 

ett funktionellt och deklarativt (men även procedurellt och objektorienterat) programmerings-

språk på .NET-plattformen. 

Vi tror att förändringen av paradigm inte kommer vara abrupt; snarare tror vi att de olika pa-

radigmen kommer att leva sida vid sida, men med en ökad användning av teknologier som 

LINQ och F# blandad med traditionella objektorienterade språk som C#. Vi kan konstatera att 

vårt motstånd mot att använda LINQ skulle varit betydande ifall vi inte kunnat använda det 

integrerat med traditionell C#-kod. 

Liksom ett deklarativt/funktionellt paradigm innebär en höjning av abstraktionsnivån som 

lägger programkodens abstraktionsnivå närmare det mänskliga tänkandets, innebär använd-

ning av ramverk också en höjning av abstraktionsnivån. Vi har i vårt projekt identifierat stora 

fördelar med att använda de mest avancerade ramverk som finns tillgängliga – fördelar som 

vida överstigit de nackdelar eller potentiella risker vi identifierat med att använda dessa ram-

verk. Detta får oss att tro att användningen av avancerade ramverk och teknologier kommer 

fortsätta att öka. Liksom nära nog alla aktiviteter kan rationaliseras, kan även mjukvaruut-

veckling rationaliseras. Vi tror att en höjning av abstraktionsnivån genom ökad återanvänd-

ning av färdiga mjukvarukomponenter i form av ramverk, samt en gradvis ändring av pro-

grammeringsparadigmet i deklarativ riktning – och kanske vidare mot framtida ännu okända 

paradigm – kommer att fortsätta vidare mot att skriva ännu mindre kod som gör ännu mer: 

write less, do more. Denna utveckling kommer – tror vi – åtföljas av en fortsatt utveckling av 

metoderna för systemutveckling. 

Vi vill avsluta vår diskussion med att uppmana till fortsatt forskning kring dessa frågor. Ett 

känt begrepp inom systemutveckling/programmeringsforskning alltsedan 1970-talet har varit 

the software crisis (Dijkstra, 1972) – det faktum att så många IT-projekt anses misslyckade på 

olika sätt. Om hänsyn tas till den ökade andel av företags och myndigheters investeringar som 

läggs på IT-system borde därför forskning – såväl kring organisatoriska som tekniska aspekter 

på systemutveckling – som kan bidra till en lösning av problemet vara av stort samhällsintres-

se. 
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Bilaga A – Agila manifestet 

 

 

 

Manifesto for Agile Software Development 

 
 

We are uncovering better ways of developing  

software by doing it and helping others do it.  

Through this work we have come to value: 

Individuals and interactions over processes and tools  

Working software over comprehensive documentation  

Customer collaboration over contract negotiation  

Responding to change over following a plan 

That is, while there is value in the items on  

the right, we value the items on the left more.  

 

 

Kent Beck 

Mike Beedle 

Arie van Bennekum 

Alistair Cockburn 

Ward Cunningham 

Martin Fowler 

James Grenning 

Jim Highsmith 

Andrew Hunt 

Ron Jeffries 

Jon Kern 

Brian Marick 
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We follow these principles:  

Our highest priority is to satisfy the customer 

through early and continuous delivery 

of valuable software.  

Welcome changing requirements, even late in  

development. Agile processes harness change for  

the customer's competitive advantage.  

Deliver working software frequently, from a  

couple of weeks to a couple of months, with a  

preference to the shorter timescale.  

Business people and developers must work  

together daily throughout the project.  

Build projects around motivated individuals.  

Give them the environment and support they need,  

and trust them to get the job done.  

The most efficient and effective method of  

conveying information to and within a development  

team is face-to-face conversation.  

Working software is the primary measure of progress.  

Agile processes promote sustainable development.  

The sponsors, developers, and users should be able  

to maintain a constant pace indefinitely.  

Continuous attention to technical excellence  

and good design enhances agility.  

Simplicity–the art of maximizing the amount  

of work not done–is essential.  

The best architectures, requirements, and designs  

emerge from self-organizing teams.  

At regular intervals, the team reflects on how  

to become more effective, then tunes and adjusts  

its behavior accordingly.  
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Bilaga B – Graip-applikationen 

Här följer några skärmdumpar från Graip-applikationen. 

Loggboken 

I loggboken skriver systemets användare inlägg. Loggboken är själva kärnan i systemet. 
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Administration 

Ett exempel på hur administratörer kan administrera Graip. Här visas hur användarna av sy-

stemet kan administreras. 
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Skriv inlägg i loggboken 

Här visas hur en användare kan skriva inlägg i loggboken. 
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Utvärderingsmodulen 

I utvärderingsmodulen kunde användarna under utvecklingstiden ge sina synpunkter på sy-

stemet. 

 

 


