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Sammanfattning  

Designprinciper är intellektuella mallar för utvecklare inom objektorienterad programmering, 

och dessa utgör en viktig del i förståelsen av hur man skapar högkvalitativ kod. Litteratur som 

behandlar designprinciper är dock inte helt tydliga med vilka relationer och potentiella problem 

som finns mellan dem. Litteraturen nämner inte något sätt att systematiskt jämföra 

designprinciper, och detta arbete är ägnat åt att lösa just det problemet. Den lösning vi utvecklat 

är en systematisk metod för jämförelser av designprinciper. Metoden ger riktlinjer för att 

definiera principer, experimentera med dessa i kod samt argumentera för relationer mellan 

principer. Praktisk prövning visar att metoden fungerar i praktiken, men mer omfattande extern 

prövning behövs för att bedöma metodens funktion. Utöver detta finns även en del frågetecken 

som behöver lösas i framtida iterationer av metodutvecklingen. 

 

Nyckelord: Objektorienterad,designprinciper, principer, OOP, programmering, utveckling, 

metod,systematisk, relationer, analys, SOLID, Liskov, OCP.  
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Abstract 
Design principles are intellectual frameworks for developers in the field of object-oriented 

programing. These principles are an important part in understanding how to develop quality 

code. However, within object-oriented literature it’s not always clear what relations and potential 

problems exist between these principles. We have not discovered any way to systematically 

compare design principles, and this paper aims to change that. Our solution is a systematical 

method for comparison of design principles. It gives the user guidelines to define and analyze 

design principles, and ultimately discuss the relations between those principles. Internal practical 

examinations shows that the method is valuable, but more extensive external examination is 

necessary. There are also a number of questions that need to be answered, in future iterations of 

the method development. 

 

Key words: Object-oriented, design principles, principles, OOP, programming, development, 

method, systematic, relations, analysis, SOLID, Liskov, OCP. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

Många av dagens skapande yrken har ett antal verktyg eller hjälpmedel till förfogande och 

programmerare är inget undantag. Kod kan precis som ett hus eller en bil konstrueras bättre eller 

sämre. Ett hjälpmedel som en programmerare har, för att undvika att bygga dålig kod, är en 

mängd principer. Dessa designprinciper, är ämnet för det arbete som vi valt utföra. 

 

Definitionen av en designprincip varierar. West, Pollice & McLaughlin (2007 s.376) anser att en 

designprincip är ett basverktyg eller teknik som kan appliceras för att göra koden mer hanterbar, 

flexibel och lättare att utöka. Martin (2006) anser att de designprinciper han nämner i sin 

litteratur är resultatet av årtionden av kollektivt arbete inom mjukvaruutveckling. Man kan då 

säga att en designprincip används som en form av intellektuell mall under utveckling som agerar 

riktlinje för utvecklaren. Detta ska i slutändan innebära en bättre kod.  

 

En populär designprincip, som är en del i vår undersökning, är den så kallade Open/Closed 

Principle. Den säger kort att en klass eller modul ska vara öppen för förlängning eller utökning, 

men stängd för förändring (West et al. 2007, s.377). Detta innebär att objektet i fråga inte får 

modifieras så att dess källkod blir förändrad då detta kan medföra problem i systemet där 

objektet existerar. Med andra ord: om ett annat objekt B är beroende av objekt A kan 

komplikationer uppstå om förändringar sker i objekt A. Dock får objektets beteende eller 

funktion utökas, exempelvis med extension methods som lägger till funktion utan att förändra 

den ursprungliga koden. 

 

Designmönster är ett närliggande begrepp som vi anser behöver förklaras för att klargöra 

skillnaden mellan ett designmönster och en princip. Ett designmönster är “beskrivningar av 

kommunicerande objekt och klasser som är skräddarsydda för att lösa ett generellt 

designproblem i ett specifikt sammanhang.” (Gamma et al. 1995, s12). Ett designmönster består 

av fyra delar: namn, problem, lösning och konsekvenser (Gamma et al. 1995, s13). Detta skiljer 

sig från principer som kommunicerar riktlinjer för att skapa bättre kod och inte lösningar på 

problem. En princip kan snarare ge övergripande vägledning, medan ett mönster är ämnat att 

svara på hur ett problem ska lösas med en allmänt accepterad lösning. Ett exempel på 

designmönster är Observer pattern som låter objekt hålla koll på vad som händer hos något som 

är relevant för dem, d.v.s. att det är relevant för abonnenterna i vilket tillstånd något är i 

(Freeman et al. 2004). Ett mer konkret exempel på samma mönster är om en klass Författare 

vill låta en annan klass Abonnent veta att denne har lagt till ett verk kan ett Observer pattern 

appliceras för att skapa denna koppling. 
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En designprincip nämns ofta i anknytning till andra designprinciper. I vissa fall kan dessa 

grupperas till en typ av samling. Ett exempel på detta är SOLID som är en akronym för 

principerna Single Responsibility, Open/Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation och 

Dependency Inversion (Martin 2006). Litteraturen vi kommer behandla specificerar dock inte 

några detaljer kring om dessa principsamlingar fungerar bäst just i grupp, eller om de är minst 

lika funktionella individuellt. Detta kan skapa oklarhet kring principernas funktion i samspel, 

något som bidrar till vår vilja att skaffa kunskap och klarhet inom ämnet.  

 

 

1.2 Problembeskrivning - varför är detta intressant? 

 

Designprinciper för objektorienterad utveckling utgör en viktig del i en mängd litteratur kring 

mjukvaruutveckling (Martin 2006; McConnell 2004; West et al. 2007). Vi som studerar ämnet 

ser nytta i att kritiskt granska etablerade principer. Risken i att enbart lära sig använda en 

uppsättning principer utan att applicera kritiskt tänkande är att potentiella problem kan uppstå. 

Exempelvis kan två principer innebära olika fokus inom ett specifikt område inom utvecklingen, 

vilket innebär att utvecklaren måste välja mellan dessa två (West et al. 2007, s 376). Varken 

West et al. (2007) eller någon annan litteratur vi undersökt gör någon systematisk undersökning 

av situationen.  

 

De olika fokus som beskrivs är den typ av konflikt vi eftersöker. Inom området designprinciper 

ser vi motsägande riktlinjer kring ett utvecklingsområde som en konflikt. En sådan konflikt kan 

då vara att en princip beskriver att en klass A i koden ska skrivas så att den inte direkt påverkar 

klass B, medan en annan princip anser att direkta kopplingar kan vara nödvändiga. Detta innebär 

då att principerna inte kan appliceras fullt ut samtidigt. 

 

Vi har inte identifierat något befintligt sätt att systematiskt jämföra designprinciper (se 2.1). Att 

utveckla en metod för detta skulle då kunna vara intressant för de som vill utforska den 

litteraturbaserade grunden till god objektorienterad design. Vi ser att exempelvis programmerare 

eller författare skulle kunna dra nytta av metoden.  

 

Enligt Goldkuhl (1993) är välgrundad metodutveckling är ett iterativt arbete som består av två 

olika delprocesser - teoretisk grundning och empiriskt prövande. Den metodutveckling som vi 

kommer genomgå i detta arbete kommer innefatta en iteration av denna utveckling, där vi 

empiriskt prövar och teoretiskt grundar metoden för att skapa en prototyp. 
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1.3 Syfte 
 

Målet är att skapa ett förarbete för en prototyp av en metod som ämnar att utforska ett begränsat 

antal designprinciper i samspel, där litteratur utgör kontexten för analys. Metoden ska möjliggöra 

kritisk granskning av dessa designprinciper, som är viktiga byggstenar inom objektorienterad 

programmering. Genom denna metod ska principer kunna utvärderas baserat på hur väl de går att 

applicera på ett exempelsystem utan att ligga i konflikt med varandra.  

 

Vi vill med hjälp av metoden skapa riktlinjer för användaren att: 

 

- Identifiera och beskriva designprinciper. 

- Argumentera för eller emot motsägelser mellan dessa designprinciper. 

 

 

1.4 Frågeställning 

 

Vår frågeställning blir därmed; på vilka grunder inom ämnet designprinciper för objektorienterad 

programmering går det att skapa en metod för att systematiskt utforska relationer mellan 

designprinciper? 

 

 

1.5 Avgränsning 
 

Vi begränsar vårt urval av principer till de som diskuteras i Martin (2006), Hunt & Thomas 

(1999), McConnell (2004) samt West, Pollice & McLaughlin (2007). Denna litteratur är 

återkommande på topplaceringar i listor över populära böcker inom programmering och 

utveckling (Stack Overflow, 2015; Goodreads, 2015). West et al. (2007) förekommer inte på 

någon topplista vi har kommit i kontakt med, men boken tillhör serien Head First som 

förekommer på dessa topplistor med olika böcker inom serien (O’Reilly, 2015). West et al. 

(2007) behandlar specifikt ämnet objektorienterad design vilket är anledningen till att vi valt 

denna litteratur. Då vi gärna ser till de principer som är väl använda samt är representerade i 

populär litteratur kring ämnet ansåg vi dessa böcker som värdiga representanter. Detta innebär att 

den praktiska prövningen av metoden kommer vara baserad på aktuell litteratur. 

 

I den litteratur vi behandlat har begreppet princip använts flyktigt för att beskriva olika fenomen 

inom programmering, vilket gör begreppet förvirrande och detta behöver klargöras. Termen 

encapsulation nämns som en princip av exempelvis McConnell (2004). Vi skiljer designprinciper 

från programmeringsmekanismer som encapsulation och inheritance, och refererar till Martin 

(2006) som vidare stödjer det antagandet. “The primary mechanisms behind the Open/Closed 

Principle are abstraction and polymorphism” (Martin, 2006, kap. 10, s.1). Vi kommer med 
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andra ord beakta de mer formella typer av designprinciper såsom Open/Closed Principle som 

faktiska designprinciper och skiljer dessa från de termer som beskriver programmeringsspråkliga 

mekanismer eller möjligheter. 

 

I de fall där motsägelser mellan principer förekommer kommer vi inte att eftersöka någon 

lösning, utan fokusera på det faktum att problemet eller konflikten uppstod och varför. Det vill 

säga peka på och belysa problemet och dess innebörd snarare än lösningen. Detta såvida en 

potentiell lösning inte blir uppenbar vid analysen av problemet, eller gynnar exemplifiering av 

det. Målet med metoden är att systematiskt analysera relationer, inte lösa konflikter. Att söka 

potentiella lösningar till problem skulle ta fokus från metodutvecklingen, och är därför ämnat för 

framtida forskning. 

 

Det går att argumentera för att det vore gynnsamt att se hur principerna ser ut när de är 

applicerade på olika typer av system med olika funktioner. Bland annat skulle man kunna 

undersöka mer komplexa system än de vi planerar att titta på, exempelvis analysera hur dessa 

principer visar sig i ett aktivt system hos ett företag. Men ett simpelt system tror vi kan ge 

upphov till mer lättförståeliga resultat och bevis för konflikter. Om en konflikt kan identifieras i 

ett simpelt system kan vi enkelt visa på var och varför den uppstod, då läsaren inte behöver 

införstås i ett större komplicerat system för att kunna ta del av konflikterna.  

 

Applicering av principer i kod kommer av oss enbart ske för att empiriskt grunda vår metod. 

Antalet principer som vi kommer testa kommer därför begränsas för att fokusera på 

metodutvecklingen och inte för att ge något svar på huruvida konflikter finns mellan 

designprinciper generellt sett. Det empiriska avsnittet kommer därför vara mer fokuserat på att 

praktiskt pröva metodens olika delar.  

 

Vi kommer inte beakta det induktivt genererande steget i Figur 2 (se s.9). Detta steg bygger på 

att man studerar konkreta existerande handlingar vid en aktivitet, som inte baseras på explicita 

regler, för att identifiera de handlingar som är framgångsrika Goldkuhl (1993). Då vi inte noterat 

några konkreta handlingar kring jämförelse av designprinciper finns därför inga befintliga 

handlingar att studera.  
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2 Teori 

 

2.1 Sökstrategi för motivering av metodskapande 

 

Vi eftersökte litteratur som behandlade konflikter, relationer eller någon form av jämförelser 

gällande designprinciper för objektorienterad programmering. Vi identifierade inte något 

sökresultat som behandlar detta, vilket motiverar utvecklingen av vår metod. Vi använde oss av 

sökorden och synonymerna i Figur 1, med hjälp av följande sökmotorer; 

 

● Google Scholar 

● Google 

● Scopus 

● DiVA 

 

Sökord Comparison Programming 

principles 
Conflict OOP 

Synonymer Jämförelse SOLID Relations Object-oriented 

 Systematic Guidelines Contradiction OO 

 Analysis Fundamental 

principles 
Motsägelse Programming 

 Analys Design 

principles 
Discrepancy Utveckling 

Fig. 1 Matris för sökord vid eftersökning av tidigare forskning. 

 

 

2.2 Ramverk för utveckling av metod 
 

Göran Goldkuhl har i en rapport för Universitetet i Linköping utforskat vad som bör beaktas vid 

välgrundad metodutveckling. Rapporten är skriven med metoder inom informationssystem som 

utgångspunkt, även om Goldkuhl (1993) nämner rapportens signifikans även inom andra ämnen. 

Goldkuhl (1993) pekar på hur, trots att metodutveckling snarare kan ses som 

uppfinningsverksamhet än forskning, det med ett välgrundat arbetssätt går att skapa metoder på 

ett vetenskapligt sätt. Vi beaktar bland annat Goldkuhls synsätt att man bör skapa ett tydligt 

argumentativt förhållande mellan metoden och dess kunskapsmässiga grunder Goldkuhl (1993). 

För att skapa detta förhållande ska metoden grundas i relation till berörda kunskapsformer. Med 

grunda menar Goldkuhl (1993) att metodens värde ska ha goda argument utifrån följande 

kunskapsformer. 
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Interngrunda 

Detta innbär att metoden behöver ha en kongruent struktur. Utan att se på externa faktorer ska 

metoden internt kunna uppfattas som enhetlig. Olika delar och egenskaper ska harmonisera 

(Goldkuhl, 1993). 

 

 

Empirigrunda 

Att grunda en metod empiriskt innebär att grunda den i resultat av praktisk användning. Detta 

innebär att samla empiriska data med hjälp av metoden och värdera metoden i förhållande till 

uppnått resultat (Goldkuhl, 1993). 

 

Värdegrunda 

Värdegrunda innebär att grunda metodens värde i dess tänkta resultat. Genom att på ett utförligt 

sätt motivera den tänkta metoden och dess användning grundas metoden i resultatet den är tänkt 

att leda till. Här explicitgör man de mål som ska realiseras (Goldkuhl 1993). 

 

Förklaringsgrunda 

En metod kan grundas i redan existerande teorier, till skillnad från grundande i empiri (Goldkuhl, 

1993). 

 

Kategorigrunda 

De kategorier som behandlas i metoden bör vara definierade och beskrivna. Induktivt genererade 

kategorier såväl som de kategorier som metodkonstruktören själv valt ska vara grundade 

(Goldkuhl, 1993). “Det handlar om att pröva och värdera adekvansen i ingående kategorier” 

(Goldkuhl, 1993, s.23). 

 

Avsnitt 3.3 i Goldkuhl (1993) handlar om kategoriell kunskap i metoder. Summeringen av 

avsnittet är att Goldkuhl anser att kategorier definierar kunskap och fenomen. Med detta menas 

att olika typer av kategorier kan definiera en och samma sak på olika sätt. Kategorier är inte bara 

sätt att avgränsa och dela in fenomen på, utan även sätt att se på fenomen (Goldkuhl, 1993, s.10). 

 

Perspektivgrunda 

Detta kan inbegripa de tidigare beskrivna värde- och kategorigrundande, men kan även gå utöver 

dessa processer (Goldkuhl, 1993, s.23). Perspektiv innebär enligt Goldkuhl det synsätt som 

metoden baseras på, och detta måste värderas och klargöras för att slutligen prövas som lämpligt 

synsätt (Goldkuhl, 1993). I vårt arbete ligger fokus på två perspektiv av analys; subjektivt och 

objektivt. Perspektiven möjliggörs med hjälp av en analysmetod baserat på Driscoll (2011) 

kallad double-entry notebook. Denna metod kan användas för att undvika partiskhet vid 

observation (Driscoll, 2011, s.161). Double-entry notebook utgår från att skilja på observation 
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och tolkning genom separata anteckningar vid observation av ett fenomen. Hur detta realiseras 

beskrivs ytterligare i avsnitt 3.6. 

 

Teorigrunda 

Är enligt Goldkuhl (1993) en sammanfattande nivå av grundning, innehållande 

förklaringsgrundande och perspektivgrundande, som i sin tur består av värdegrundande och 

kategorigrundande. (s.23). 

 

Dessa grundningsprocesser kommer agera underlag och riktlinjer vid metodutvecklingen. 

Välgrundad metodutveckling är enligt Goldkuhl en process som består av två delprocesser, 

generering och prövning. “Man växlar mellan att studera teoretiska grunder, metoden som 

sådan och empiri.” (Goldkuhl, 1993, s.23). Man växlar mellan genereringsfokus och 

prövningsfokus (Goldkuhl, 1993). Detta beskrivs av Figur 2, som summerar metodutvecklingen 

och återkopplar till de olika sätten att grunda en metod. 

 

 Generering Prövning 

Metodnivå - Idébaserad 

metoddesign 

- Intern kontroll  

Värdera metodens 

interna kongruens. 

Teorinivå - “Deduktion” 

Härledning från teori 

(synsätt, förklaringar, 

värden) 

Tillägg och 

modifieringar. 

- Teorigrunda 

Grunda i mål, 

förklaringar, 

kategorier, perspektiv. 

Empirinivå - Modifiering 

Empiribaserad 

förändring. 

- “Induktion” 

Rekonstruktion av 

metodregler ifrån 

praktiskt arbete. 

- Empirigrunda 

Studera metodens 

praktiska 

användbarhet. 

Fig 2. Goldkuhl 1993:s sammanställning av olika fokus vid välgrundad metodutveckling (Goldkuhl, 1993, s.24). 
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2.3 Forskningsparadigm 
 

Oates (2006) beskriver positivism som ett paradigm som undersöker kausala förhållanden, och 

baserar detta på antaganden att världen är strukturerad och att vi kan analysera den objektivt. 

Vårt område handlar till stor del om kausala förhållanden. Exempelvis, om princip A appliceras 

innebär det att princip B inte kan appliceras fullt ut utan att dessa krockar teoretiskt, alltså 

baserat på den fakta som kan härledas ur litteratur. Med en konflikt på teoretisk nivå menas att 

argument för att detta är en konflikt finns i de beskrivningar och de definitioner som ges för 

principerna. En annan typ av konflikt som inte är relevant för just detta arbete är exempelvis en 

konflikt mellan olika implementationsdetaljer som leder till att ett program inte kompilerar eller 

exekverar.  

 

Man bör dock ta i beaktande att både principer inom utveckling och utvecklingsmiljön i sig har 

skapats av människor, vilket är en anledning att kritisera inriktningen mot positivism som menar 

att det man undersöker är oberoende av människor. 

 

Positivism är kopplad till den klassiska forskningsmetoden, som har utvecklats under flera 

hundra år och är en etablerad och välanvänd metod inom naturvetenskapen.  Denna innehåller tre 

grundläggande tekniker inom forskning; reductionism, repeatability och refutation. I ordning 

innebär dessa för oss: 

 

● Reductionism innebär att man bryter ner komplexa saker till något som är enklare att 

studera. Detta kan ge simpla förklaringar på potentiellt komplicerade problem. De 

problem vi undersöker, eller eftersöker vid metodutvecklingen, är potentiellt 

komplicerade och gynnas därför av att brytas ned. Nedbrytning i vårt fall sker genom att 

visa på problem i simpla små testsystem till skillnad från riktiga applikationer. Ytterligare 

nedbrytning sker genom att vi ser på systemet på en detaljerad nivå och undersöker hur 

enskilda metoder, strukturer, variabler o.s.v. hos det valda exempelsystemet påverkas av 

riktlinjerna hos den applicerade principen. Detta ger en bild av hur principer påverkar 

systemet som helhet genom att se på hur systemets komponenter påverkas. Testsystemen 

kommer att härledas utifrån litteraturen, närmare bestämt från de delar av litteraturen där 

designprinciper diskuteras. Systemen som diskuteras i litteraturen anser vi vara 

tillräckligt små för att kunna förstås i sin helhet utan större ansträngning, samt tillräckligt 

omfattande för att kunna diskutera designprincipers påverkan på dessa. 

● Repeatability innebär att något återupprepas för att eliminera slump. Vår metod möjliggör 

upprepning i och med att varje fall av jämförelse appliceras i två testsystem för att 

minimera risken för slumpmässiga konflikter. I ett större perspektiv möjliggörs 

repeatability genom att den metod vi utvecklar inte är bunden till data ur vår specifika 

litteratur. Likvärdig data kring designprinciper kan hämtas ur annan liknande litteratur 

som behandlar ämnet. Metoden är alltså inte bunden till den litteratur vi använder i denna 

uppsats. Detta tillåter andra användare med annan litteratur att genomföra liknande 
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experiment med vår metod, antingen baserat på samma litteratur eller någon annan 

litteratur. Resultatet av metodanvändningen blir dock kopplat till den litteratur som väljs 

av användaren. För att återskapa vår användning av metoden i denna uppsats bör då 

samma litteratur, principer och exempelsystem användas. 

● Refutation är att låta andra, efter att tagit del av ett arbete och alternativt återskapat 

experiment, motbevisa eller motsätta sig slutsatser. Metoden ger möjlighet att 

återupprepa de experiment vi gjort. Vid utvärdering av konflikter kommer vi med hjälp 

av double-entry notebook diskutera varje fall vi undersökt vilket ger läsaren möjlighet att 

kritisera det resultat vi uppnår vid vår användning av metoden. De avskilda subjektiva 

och objektiva diskussionerna beskriver för läsaren hur vi tänkt kring varje resultat. Mer 

om detta i avsnitt 3.6. 

 

Dessa tre tekniker passar vårt problemområde väl, även om ovan nämnda anledningar att 

kritisera valet av det positivistiska paradigmet kan verka avskräckande. Principerna som kommer 

behandlas kan appliceras på komplexa kodstrukturer, men genom att bryta ner dem till mindre 

komplexa strukturer kan vi på ett simpelt sätt beskriva förhållanden mellan dem. Principerna 

kommer appliceras i olika systematiska steg i två omgångar för att undvika att ett appliceringsätt 

genom slump gav ett visst resultat. Utöver detta kommer användandet av double-entry notebook 

att minska subjektiviteten (Driscoll, 2011). 

 

 

2.4 Begreppsdefinitioner 

 

Applicera princip - Anpassa kod så att en princip teoretiskt passar in i koden. I vissa system 

behöver ingen anpassning göras utan principen kan accepteras utan teoretiska konflikter. I andra 

fall kan modifiering av en klass, metod, struktur o.s.v. vara aktuellt för att få principen att passa 

in. 

Konflikt - Motsägelser mellan två principer baserat på deras respektive beskrivande matriser. 
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3 Metod 

 

3.1 Forskningsstrategi 

 

Vi vill utveckla en metod som ger en användare riktlinjer för att utvärdera relationer mellan 

designprinciper. För att göra detta blir det naturliga valet av forskningsstrategi Design & 

Creation. Design & Creation består av flera tillvägagångssätt; Constructs, Methods, Models och 

Instantiations. Det självklara valet blir då att designa en metod. Inom Design & Creation finns 

ett antal steg för att beskriva utvecklingsflödet, dessa beskrivs nedan. 

 

Awareness - Poängen i detta avsnitt är att göra läsaren medveten om bakgrunden till problemet 

som vi vill utforska. Vi uppmärksammade oklarheter kring designprinciper. Författare till den 

litteratur vi avgränsat oss till nämner att designprinciper är viktiga för högkvalitativ kod, men 

antyder att dessa kan hamna i konflikt (West et al. 2007). Detta väckte frågor kring 

designprincipernas soliditet vid samspel. Vi uppmärksammade då att ingen metod för att jämföra 

designprinciper existerar. 

 

Suggestion - Detta avsnitt skall i uppsatsen reflektera vår tänkta lösning till problemet beskrivet i 

föregående avsnitt. Vi vill utveckla och använda en metod för att jämföra olika principer för att 

klargöra på vilka grunder en sådan metod kan utvecklas. Denna metod kan då användas för att ge 

en bild över relationer mellan principer. Metoden består dels av en faktabaserad utforskande del 

som resulterar i en informativ matris kring aktuella designprinciper, samt en praktisk del där 

principer appliceras i kod för att undersöka förhållanden mellan principerna i en kontext, där 

kontexten är exempelsystem härledda från litteratur.  

 

Development - I detta avsnitt sker utvecklingen av vår metod som vi föreslog i föregående 

avsnitt. Detta baseras på Goldkuhl (1993) och är ett iterativt arbete i olika steg, som beskrivet i 

2.2. Målet här är att täcka alla relevanta steg i Figur 1, för att genomföra en iteration. Mer om 

utvecklingen av metoden i 3.3. 

 

Evaluation - I denna fas blickar vi tillbaka på vad vi gjort och evaluerar vår lösning, vilket 

innebär undersökning av metodens funktion och resultat av användning. Här inkluderas även om 

och hur detta avviker från de föreställningar vi hade innan utvecklandet av metoden. Den 

viktigaste frågan i detta steg är att argumentera kring metodens värde. För att svara på denna 

fråga kommer vi utgå från Goldkuhl (1993) samt föra en diskussion inspirerad av “Evaluation 

Guide: Design & Creation” (Oates, 2006, s122). 

 

Conclusion - Resultat av utvecklandet av metoden, vilka kunskaper detta ledde eller inte ledde 

till samt om detta avvek från det vi förväntade oss. Målet med detta arbete är att undersöka hur 

en metod för jämförelse av designprinciper går att utveckla, men under arbetets gång kan andra 
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frågeställningar och synvinklar bli aktuella och dessa bör diskuteras i detta avsnitt. Det innefattar 

också identifiering av områden hos metoden som kan utvecklas eller som den inte var tänkt att ta 

hänsyn till. Slutligen kommer vi även diskutera potentiella framtida forskningsområden inom 

ämnet. 

 

 

3.2 Val av litteratur 

 

Urvalet av litteratur har gjorts genom att granska två olika topplistor, för att ge en bred bild kring 

vilken litteratur som är populär. Bland annat har vi beaktat en lista på webbportalen Stack 

Overflow, som är framtagen av dess medlemmar (Stack Overflow, 2015). Stack Overflow är en 

webbportal för frågor och svar kring programmering, tillgänglig för såväl amatörer som 

professionella utvecklare (Stack Overlow, 2015). Under perioden 20 april 2015 till 19 Maj 2015 

hade detta forum över 45 miljoner unika besökare (Quantcast, 2015). En annan inspirationskälla 

som också hade en liknande topplista var webbportalen Goodreads (Goodreads, 2015). 

Goodreads är enligt de själva världens största hemsida för läsare och rekommendationer för 

böcker, med 30 miljoner påstådda användare (Goodreads, 2015). Med avseende på hur populära 

dessa två webbportaler är anser vi dessa topplistor vara rimliga källor för valet av litteratur. 

 

 

3.3 Design av metod 
 

 
Fig. 3 Vår metod för relationsanalys. 

 

Den metod för relationsanalys vi utvecklat består av tre delar. Två av delarna kommer, av 

användaren av metoden, byggas induktivt. Med detta menas att metodbrukaren bygger 

beskrivande matriser samt exempelsystem beroende på metodens användningssituation. Det 

första steget är att skapa matriser med beskrivande information kring principerna, baserat på 

litteratur. Steg två är att utföra experiment med principerna i kod, baserat på exempelsystem 

inspirerade av litteraturen. Steg tre är att skapa resultatmatriser för att systematiskt dokumentera 

resultatet av experimenten. 
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Metoden utgår från litteratur, då informationen kring designprinciperna och exempelsystemen 

härleds från denna. Användaren av metoden väljer litteraturen, men metoden är inte ämnad att ge 

några riktlinjer kring vilken litteratur som är lämplig. Det val av litteratur vi gör i detta arbete 

beskrivs i 1.6 och 3.2. Detta innebär att utvärderingen av designprincipernas relationer sker 

baserat på litteraturen och kan inte sägas gälla för andra godtyckliga domäner eller 

användningsområden för de designprinciper som undersökts. 

 

Metodens induktiva uppbyggnad ger en behovsanpassad metod som brukaren kan anpassa efter 

egna föruttsättningar och mål. En faktor som bidrar till metodens anpassningsbarhet är att många 

av designprinciperna som används inom objektorienterad programmering är språköverskridande. 

McConnell (2004) nämner följande om principer kring hur obundna de är till specifika 

programmeringsspråk; “Most of the important programming principles depend not on specific 

languages but on the way you use them.” (s.69).  

 

Vi tolkar Figur 2, Goldkuhl (1993) sammanställning av metodutvecklingens olika delar, som en 

iteration i metodens utveckling. I detta arbete kommer en sådan iteration ske, det vill säga att en 

generering och en prövning utförs och dokumenteras utförligt. Att genomgå flera iterationer för 

att förbättra metoden är möjligt men skulle kräva mindre detaljerad dokumentation av 

iterationerna.  

 

Metoden lämpar sig för användare med förståelse för objektorienterad programmering, och 

medvetenhet kring designprinciper underlättar ytterligare.  

 

 

3.4 Beskrivande matris 

 

Den beskrivande matrisen innehåller fakta kring de principer som induktivt framställs från 

litteraturen. Matrisen kommer för metodbrukaren ha två huvudsakliga nyttor; 

 

● Faktamässig överblick av principen i fråga, med dess kategorier och tillhörande fakta.  

● Ett verktyg för att hitta motsägelser. Då matrisen beskriver principer, dess kategorier och 

mening kommer motsägelser mot dessa i systemet identifieras baserat på informationen i 

denna matris.  

 

Att ha god förståelse över de principer som ska utforskas är en förutsättning för att de resultat 

experimenten leder till tolkas på rätt sätt. De kategorier som skapas i den beskrivande matrisen 

görs tydligt deduktivt baserat på den litteraturen användaren valt, och är kopplat till 

deduktionssteget i Figur 2. Detta är ett viktigt steg i att möjliggöra repeatability och samtidigt 

minska subjektivitet, genom att designprinciperna beskrivs baserat på littteraturen. 
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För att ge likvärdiga och jämförbara kategorier för principer ska fälten som skapas gälla för alla 

de valda principerna. Inget fält ska stå tomt för någon princip. Alla fälten i matrisen ska kunna 

fyllas meningsfullt för godtycklig princip. Detta är viktigt för metodens interna kongruens, som 

är det interna sättet att grunda en metod utan att se på externa faktorer enligt Goldkuhl (1993). 

 

De kategorier som ska matas in i den beskrivande matrisen ska bygga på en sammanställning av 

fakta ur de källor som metodbrukaren valt att tillgå. Detta innebär att fakta som samlas ur valda 

källor sammanställs för att tillsammans skapa en stark definition. Denna definition kommer vara 

en god grund vid utvärdering av konflikter i resultatmatrisen. Vid eventuell meningsskiljaktighet 

mellan källorna kommer sammanställningen gynna den definition som nämns av majoriteten av 

källorna. Detta för att definitionen ska reflektera den starkare åsikten bland författarna. 

 

Stegvis ser uppbyggnad av den beskrivande matrisen ut såhär: 

1. Sammanställ tillgänglig information kring principer ur vald litteratur. 

2. Skapa deduktivt matrisens fält baserat på samlad fakta. 

3. Fyll i respektive fälts fakta för varje princip. 

 

 

3.5 Experiment i kod 

 

För att testa de valda principernas beteende agerar två mindre system testprogram. 

Testprogrammen väljs utifrån litteraturen och anpassas eventuellt för aktuellt kontext, vilket i 

vårt fall kan innebära att ett exempelsystem i Java översätts till C# eller att funktionalitet läggs 

till för att täcka kraven för den princip som ska appliceras. Att modifiera exempelsystemen är 

dock något som bör göras i minsta möjliga mån, då det minskar refutation och repeatability. 

Desto mer likt exempelsystemet är det ursprungliga systemet från litteraturen, desto bättre 

möjligheter för repeatability och refutation. 

 

Genom att välja exempelsystem från litteraturen ökar vi objektivitet och repeatability då vi inte 

bygger exempelsystemen själva. Vid val av exempelsystem är lämpliga kandidater de system 

som anses av författaren vara någorlunda kompletta eller färdiga i förhållande till den 

designprincip som diskuteras. Vilket system som väljs kan påverka huruvida konflikter 

identifieras eller inte. Detta beror givetvis även på vilka designprinciper som ska utvärderas. 

Identifieringen är dock inte nödvändigtvis ett mått på metodens funktion. Så länge valet av 

exempelsystem är välgrundat, alltså att författaren anser att det är ett någorlunda komplett system 

i förhållande till någon eller några designprinciper, är det ett rimligt system att utgå ifrån. 

 

Applicering av principer på dessa två system, hädanefter system sA och system sB, sker först på 
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System sA. Här appliceras princip pA på System sA, för att sedan utgöra underlag för att 

observera hur princip pB skulle, utan konflikt, kunna appliceras på samma system sA.   

 

 
Fig 4. Modell över applicering samt observation på system A. 

 

Även om en potentiell konflikt inte kan identifieras ska samma princip pA senare appliceras på 

testsystem sB för att återupprepa experimentet. Denna upprepning är för att ge starkare bevis för 

eller emot en konflikt och möjliggöra en bättre diskussion kring konflikter. Sker samma konflikt 

på två olika system är detta ett starkt tecken på att en konflikt finns. Skulle tecken på en konflikt 

noteras under observation av det ena systemet, men inte under observation av det andra systemet, 

kommer en diskussion föras kring hur pass starka bevisen fortfarande kan anses vara för en 

konflikt mellan princip pA och pB. Arbetet med att pröva principer på exempelsystem är en 

viktig pusselbit i metodens empirigrundande process. 

 

Analysen av applicering, observation av resultat och hur väl matriserna fungerar som verktyg 

under processen kommer ge värdefull feedback kring metodens förmåga att uppnå resultat. 

Denna feedback kan ligga till grund för förändringar i metoden. Goldkuhl (1993) nämner att 

välgrundad metodutveckling är uppdelad i två processer, generering och prövning. Metoden 

kommer prövas och utvecklas på basis av metodanvändning. Som Goldkuhl (1993) beskriver är 

det dock viktigt att ha i åtanke att metoder är hjälpmedel som ska ge vägledning för generella fall 

av ett problem. Exakt hur metoden ska se ut måste baseras på metodens specifika 

användningskontext. I vårt fall beskrivs detta i empiriavsnittet, för att pröva metodens praktiska 

användbarhet och ge möjlighet att revidera metoden efter det.  
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3.6 Resultatmatris 

 

Denna matris fungerar som anteckningsblock för experimenten i föregående steg. Matrisen 

beskriver de subjektiva och mer objektiva reflektionerna kring varje jämförelse mellan två 

principer. Genom att låta olika fält i matrisen hysa de subjektiva och de mer objektiva 

kommentarer som antecknas ökar vi metodens objektivitet och transparens. Inspirationen till 

detta kom från double-entry notebook som ger exempel från en vardaglig observation där en 

händelse beskrivs utifrån rena observationer, och sedan med mer subjektiva kommentarer 

(Driscoll, 2011). Vid användande av double-entry notebook används två fält för anteckningar. I 

det ena fältet, som är tänkt att reflektera en ren observation av ett fenomen, ligger fokus enbart 

på de händelser som är direkt observerbara (Driscoll, 2011). I det andra fältet är tolkning av det 

observerade fenomenet tillåtet. Det som undersöks i det mer objektiva fältet är om definitionerna 

för aktuell kategori för de båda principerna kan anses vara motsägelsefulla, baserat på systemets 

tillstånd vid analysen. Användningen av double-entry notebook eliminerar dock inte partiskhet, 

utan är ett verktyg för att minska denna. 

 

I resultatmatrisen ligger det en vikt i att, i möjlig mån, främja objektivitet. Programmering och 

designprinciper är relativt subjektiva i sin natur i den meningen att de båda är öppna för tolkning. 

Vår avsikt är att metoden ska försöka hålla nivån av subjektivitet så låg som möjligt vid 

användning av metoden. Ett krav på utvecklingen av matrisen blir att tillfredsställa denna avsikt 

genom att använda double-entry notebook. 

 

Resultatmatrisen är en indikation på de resultat vi uppnår under praktisk användning av metoden. 

Därmed är det även en indikation på den värdegrund metoden har. Det viktiga här är då att 

producera en matris som kan bidra till att uppnå metodens värdegrund, genom att utgöra en bas 

för diskussion kring huruvida konflikter kan ansetts ha skett. De kategorier som fastställdes 

under utveckling av beskrivande matrisen bör tyda på vad metodbrukaren letar efter under de 

experiment denne genomför. Resultatmatrisens innehåll, som är en produkt av de experiment 

som utförs, bör därför ta hänsyn till dessa kategorier. En mening med att återanvända dessa 

kategorier även i denna matris är att skapa en intern grundning i metoden. Med intern grundning 

menas då att målet blir tydligt genom alla steg av metoden, att alla steg följer en röd tråd. 

 

De krav som ställs på resultatmatrisen är alltså: 

 

1. Rymma subjektiva samt objektiva anteckningar kring utförda experiment i enlighet med 

double-entry notebook. 

2. Utnyttja de kategorier som fastställts genom konstruktionen av den beskrivande matrisen. 
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3.7 Datainsamlingsmetod 

 

Datan som ska agera grund för vår utvärdering av konflikter ska samlas in genom observation av 

valda designprincipers beteende i samspel. Genom en systematisk experimentell undersökning 

ska en matris med notiser kring resultat av applicering föras. Denna matris, resultatmatrisen, ska 

vara den tillgång som ska reflektera resultatet av jämförelserna. Matrisen skall visa på de 

beroenden, förhållanden och konflikter som finns mellan de applicerade principerna. Med denna 

data kan vi sedan diskutera hur principerna vi testat förhåller sig till varandra och om konflikter 

kan anses ha skett samt hur metoden fungerar i praktiken.  

 

 

3.8 Dataanalysmetod 

 

Den data vi kommer samla in är kvalitativ då den kommer bestå av textbaserad data i form av 

kompletta beskrivande matriser samt resultatmatriser. Därav kommer vi då använda oss av 

kvalitativ dataanalys för att analysera dessa.  Resultatet från datainsamlingen i 3.7 kommer 

sammanfattas i resultatmatriserna och utvecklas sedan i löpande text, d.v.s. motiveringar för 

varför en konflikt är eller inte är ett faktum mellan de principer vi valt att utvärdera.  

 

Vid analysen kommer vi dela in resultatet av experimenten i två grupper. Grupperna är baserade 

på två av tre grupper som Oates (2006) förespråkar att kvalitativ data delas upp i under analys. 

Den grupp vi väljer bort beskrivs av Oates (2006) som; “Segment that provide general 

descriptive information that you will need in order to describe the reasearch context for your 

readers” (s.268). Anledningen till att denna grupp väljs bort är att denna typ av information 

återfinns i den beskrivande matrisen. 

 

De grupper vi kommer dela upp insamlad data i är då: 

 

● Fall där konflikter inte verkar uppstå enligt något av synsätten. 

● Fall där konflikter verkar ha uppstått enligt något av synsätten. 

 

Med synsätt menar vi här då det subjektiva samt det mer objektiva synsättet som vi kommer 

studera resultaten utifrån. 

 

Nästa steg enligt Oates (2006) är att dela in de relevanta fallen i underkategorier. I vårt fall 

innebär detta att undersöka varför en konflikt kan anses ha skett, och detta gör vi med hjälp av 

den beskrivande matrisen för att identifiera vilken kategori konflikten tillhör. Exempelvis, 

genom applicering av princip pA och analys av princip pB på ett system, krockar dessa till synes 

vid kategori Mål. Målet för den ena principen krockar då med den andra på en definitionsnivå 

när vi tolkar beskrivningen av kategorin Mål för respektive princip. En konflikt kan ske även om 
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båda systemen exekverar och kan köras, då principer fokuserar på kvalitén hos ett system och 

inte huruvida det exekverar eller ej. 

 

Vi ska även notera alla steg i den analytiska processen, för att öka genomskinligheten eller 

refutation i vårt slutgiltiga resultat och motverka det som Oates (2006) nämner i samband med 

kvalitativ analys; “Often it is as if the conclusions appeared by magic.” (s.262). 

 

Vi kommer sedan i löpande text beskriva vår tankegång kring huruvida en konflikt kan ha ansetts 

skett. Detta görs i avsnitt 5. 
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4 Empiri 
 

Följande avsnitt samt kapitel 5 är en praktisk prövning av metoden, där vi använder och prövar 

metoden baserat på vår valda litteratur. I Figur 2, metodutveckling enligt Goldkuhl (1993), 

reflekteras detta i steget Empirigrundande. 

 

 

4.1 Skapande av beskrivande matriser  
 

Följande principer beskrivs av Martin (2006), McConnell (2004), West et al. (2007), Hunt & 

Thomas (1999). 

 

● Open/Closed Principle 

● Don’t Repeat Yourself 

● The Single Responsibility Principle 

● The Dependency Inversion Principle 

● The Interface Segregation Principle 

● The Liskov Substitution Principle 

 

När all fakta var sammanställd skapade vi de kategorier som skulle återfinnas i matrisen. Dessa 

kategorier ska, som tidigare nämnts, framgå ur den fakta vi samlat in och en kategori ska vara 

möjlig att hämta ur alla principer. Exempelvis kan kategorin förklaring framgå ur insamlad fakta. 

Kategorin förklaring skulle gå att fylla för samtliga valda principer då de alla har en förklaring i 

litteraturen. 

 

Vid valet av kategorier utgick vi från att matrisen ska agera verktyg under de experiment som 

ska utföras. Vi har tidigare nämnt Goldkuhl (1993) och diskussionen om metodbrukarens ansvar 

för de handlingar som metoder kräver. Här krävs det av metodbrukaren att se denna matris som 

ett verktyg och ansvara för att den kan användas som ett verktyg för jämförelser. Vi utgick alltså 

från att kategorierna bör vara användbara vid undersökning av principer i samspel. Utöver detta 

måste faktan för kategorierna gå att skapa baserat på litteraturen. Genom dessa två motiveringar 

skapar vi argument för kategoriernas adekvans och grund. 

 

De kategorier som vi ansåg uppfylla de krav som vi ställer är: 

 

➔ Definition 

➔ Förklaring 

➔ Ämnar motverka 

➔ Fokus 

➔ Mål 
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Definition, den första av de kategorier vi valde, framgick för samtliga principer. Definitionen 

sammanställdes ur de olika definitioner som ges av författarna och skapar då en stark definition 

som speglar de olika författarnas förståelse av respektive princip. Skulle två principer hamna i 

konflikt per ren definition skulle detta vara en tydlig konflikt med klar motivering.  

 

Vidare skapades även Ämnar motverka med motivering av matrisens användbarhet som verktyg. 

Skulle en princip A skapa en situation som princip B ämnar motverka är detta en klar konflikt 

mellan dem.  

 

Fokus är ett sätt att skapa klarhet i vilket fokus en princip har. Med detta menas att definiera 

vilket område av utvecklingen som principen berör eller fokuserar på. Denna identifiering anser 

vi vara nyttig för att kunna reflektera över konflikter samt förstå principerna, men behöver inte 

användas vid jämförelser mellan principer. Fokus hos en princip kan exempelvis vara klasser 

eller metoder. 

 

Förklaring är en övergriplig förklaring av principen, och utvecklar definitionen. Denna kategori 

kommer kombineras med definitionen, för att agera bas för analys i resultatmatrisen. 

 

Mål ämnar att klargöra vad principen vill uppnå, och är också ett viktigt verktyg i att identifiera 

eventuella motsägelser. Detta mål är dock mer subjektivt och ibland inte explicit specificerat i 

den litteratur vi avgränsat oss till. 

 

Ämnar motverka beskriver de fenomen som principen försöker motverka. Detta kan vara 

specifika fenomen eller generella problem systemet kan råka ut för om principen inte följs. 

 

Nedan följer utdrag från litteraturen, med varje princips respektive kategorier. Dessa tolkas och 

kombineras sedan till en slutgiltig beskrivande matris. Då vi skapar material för att ge en 

indikation på metodens praktiska användbarhet kommer vi endast behandla Open/Closed 

Principle och Liskov Substitution Principle i vår empiriska undersökning. Valet av vilka 

principer som ska jämföras är arbiträrt då alla principer som identifierats i den valda litteraturen 

är lämpliga kandidater. 
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4.2 Open/Closed Principle 

 

Definition 

 

“Software entities (classes, modules, functions, etc.) should be open for extension but closed for 

modification.” (Martin, 2006, s.165).  

 

“Classes should be open for extension, and closed for modification.” (West et al., 2006, s.377).  

 

Hunt & Thomas (1999) och McConnell (2004) nämner inte explicit denna princip och därmed 

ingen definition. 

 

Förklaring 

 

“When a single change to a program results in a cascade of changes to dependent modules, the 

design smells of rigidity. OCP advises us to refactor the system so that further changes of that 

kind will not cause more modifications. If OCP is applied well, further changes of that kind are 

achieved by adding new code, not by changing old code that already works.” (Martin, 2006, 

s.165).  

 

“The OCP is about allowing change, but doing it without requiring you to modify existing 

code.” (West et al., 2006, s.377).  

 

McConnell (2004) nämner att programmering ska ske med koncepten ease of maintenance och 

minimal connectedness i åtanke. Hunt & Thomas (1999) Innehåller ingen fakta kring detta. 

 

Ämnar motverka 

 

“When a single change to a program results in a cascade of changes to dependent modules, the 

design smells of rigidity.” (Martin, 2006, s.165). 

 

“Anytime you write working code, you want to do your best to make sure that code stays 

working… and that means not letting other people change your code.” (West et al., 2006, s.380).  

 

McConnell (2004) nämner att utökning av ett system inte ska leda till skada på den 

underliggande strukturen. Hunt & Thomas (1999) Innehåller ingen fakta kring detta. 
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Fokus 

 

“Software entities (classes, modules, functions, etc.) should be open for extension but closed for 

modification.” (Martin, 2006, s.165).  

 

“Classes should be open for extension and closed for modification.” (West et al., 2006, s.377).  

“Minimal connectedness means designing so that you hold connections among different parts of 

a program to a minimum.” (McConnell, 2004, avs. 5 s.9).  

 

Hunt & Thomas (1999) Innehåller ingen fakta kring detta. 

 

Mål 

 

“OCP advises us to refactor the system so that further changes of that kind will not cause more 

modifications” (Martin, 2006 s.165). 

 

“Rather than just diving into your code and making a bunch of changes, the OCP lets you extend 

your working code, without changing that code.” (West et al., 2006, s.380). 

 

“The OCP is about flexibility.” (West et al., 2006, s.380). 

 

“You can change a piece of a system without affecting other pieces.” (McConnell, 2004, avs.5 

s.9).  

 

Hunt & Thomas (1999) Innehåller ingen fakta kring detta. Den genererade faktan summeras i 

Figur 5 och 6 (se 4.3). Varje kategori innehåller en summering av fakta från litteraturen, för att 

skapa starka definitioner för varje kategori. 

 

Namn Open/Closed Principle 

Definition En modul ska vara öppen för utökning, men stängd för modifiering. 

Förklaring Funktionaliteten hos en modul ska kunna utökas utan att ändra dess 

källkod. 

Ämnar motverka Förändring i fungerande kod, som kan resultera i en mängd problem i 

andra delar av systemet. 

Fokus Klasser, moduler, funktioners coupling. 

Namn Open/Closed Principle 

Fig. 5 Beskrivande matris för Open/Closed Principle. 
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4.3 Liskov Substitution Principle 

 

Definition 

 

“Subtypes must be substitutable for their base types.” (Martin, 2007 s.180; West et al., 2006, 

s.400). 

 

“Barbara Liskov argued that you shouldn’t inherit from a base class unless the derived class 

truly “is a” more specific version of the base class” (McConnell, 2004, s.144). 

 

“Subclasses must be usable through the base class interface without the 

need for the user to know the difference.” (Hunt & Thomas 1999). 

 

Förklaring 

 

“The Liskov Substitution Principle is one of the prime enablers of OCP. The substitutability of 

subtypes allows a module, expressed in terms of a base type, to be extensible without 

modification.” (Martin, 2006 s.199). 

 

“The LSP is about well designed inheritance. When you inherit from a base class, you must be 

able to substitute you subclass for that base class without things going terribly wrong.” (West et 

al., 2006, s.400). 

 

“In other words, all the routines defined in the base class should mean the same thing when 

they’re used in each of the derived classes.” (McConnell, 2004, s.145). 

 

“In other words, you want to make sure that the new subtype you have created really "is-a-kind-

of" the base type—that it supports the same methods, and that the methods have the same 

meaning.” (Hunt & Thomas, 1999). 

 

Ämnar motverka 

 

“Violating LSP often results in the use of runtime type checking in a manner that grossly violates 

OCP.” (Martin, 2006, s.182). 

 

“It might seem that this isn’t such a big deal, but code that violates LSP can be confusing, and a 

real nightmare to debug.” (West et al., 2006, s.404). 

 

McConnell (2004) innehåller ingen fakta kring detta, och inte heller Hunt & Thomas (1999). 
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Fokus 

 

“It is by using inheritance that we can create derived classes that implement abstract methods in 

base classes. What are the design rules that govern this particular use of inheritance? What are 

the characteristics of the best inheritance hierarchies? What are the traps that will cause us to 

create hierarchies that do not conform to OCP? These are the questions addressed by the Liskov 

Substitution Principle (LSP).” (Martin, 2006, s.180). 

 

“The LSP is about well-designed inheritance.” (West et al., 2006 s.400). 

 

“If a program has been written so that the Liskov Substitution Principle is true, 

inheritance is a powerful tool…” (McConnell, 2004, s.145). 

 

“You want to make sure that the new subtype you have created really "is-a-kind-of" the base 

type.” (Hunt & Thomas, 1999). 

 

Mål 

 

“Who knows what reasonable assumptions the users of a design are going to make? Most such 

assumptions are not easy to anticipate. Indeed, if we tried to anticipate them all, we'd likely wind 

up imbuing our system with the smell of needless complexity. Therefore, as with all other 

principles, it is often best to defer all but the most obvious LSP violations until the related 

fragility has been smelled.” (Martin, 2007, s.188). 

 

“The LSP is about well-designed inheritance.” (West et al., 2006, s.400). 

 

“all the routines defined in the base class should mean the same thing when they’re used in each 

of the derived classes.” (McConnell, 2004, s.145). 

 

“You want to make sure that the new subtype you have created really "is-a-kind-of" the base 

type—that it supports the same methods, and that the methods have the same meaning.” (Hunt & 

Thomas, 1999). 

  

Figur 6 innehåller sammanfattade starka definitioner för respektive kategori, baserat på insamlad 

fakta. 

 

Namn Liskov Substitution Principle 

Definition Subtypes must be substitutable for their base types. 

Förklaring Supertyper måste kunna ersättas av subtyper. Subtypen ska ha samma 
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mening om den används istället för en av sina supertyper. 

Ämnar motverka Att LSP bryts, vilket ofta leder till runtime checks, eller förvirrande kod i 

termer av oklar funktionalitet. 

Fokus Inheritance mellan supertyper och subtyper. 

Mål Att använda inheritance korrekt. Designen ska förutse de mest troliga 

antaganden en användare skulle kunna göra. 

Fig. 6 Beskrivande matris för Liskov Substitution Principle. 

 

 

4.4 Skapande av testsystem samt resultatmatriser 

 

Det första testsystemet (Testsystem sA) nämns i Martin (2006) som ett system som följer OCP, 

vilket är anledningen till att vi valt det. Martin (2006) nämner dock också att inget system är 

stängt för all form av förändring, alltså att OCP aldrig följs till 100%. Denna kod återfinns i 

Martin (2006, s.172). Eftersom detta system enligt författaren följer OCP behöver inga 

förändringar göras innan jämförelsen med Liskov Substitution Principle kan ske. 

 
 public interface Shape 

{ 

void Draw(); 

} 

public class Square : Shape 

{ 

public void Draw() 

{ 

//draw a square 

} 

} 

 

public class Circle : Shape 

{ 

public void Draw() 

{ 

//draw a circle 

} 

} 

public void DrawAllShapes(IList shapes) 

{… 

foreach(Shape shape in shapes) 

shape.Draw(); 

} 
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Resultatmatriserna följer en struktur där en princip är applicerad, och en annan princip undersöks 

mot det underlaget som exempelsystemet och den applicerade principen tillsammans 

tillhandahåller. Koden analyseras baserat på varje kategori för att undersöka relationen mellan 

principerna. Resonemanget förklaras med hjälp av double-entry notebook. Principen som 

benämns som (Applicerad) är applicerad på exempelsystemet, och analyseras inte. Principen som 

benämns (Analys) är den princip som ska analyseras utifrån det aktuella exempelsystemet, och 

för varje kategori argumenteras för eller emot eventuella problem. 

 

Definition/Förklaring OCP En modul ska vara öppen för utökning, men stängd för 

modifiering. 

Funktionaliteten hos en modul ska kunna utökas utan att ändra 

dess källkod. 

Definition/Förklaring LSP Subtypes must be substitutable for their base types. 

Supertyper måste kunna ersättas av subtyper. Subtypen ska ha 

samma mening om den används istället för en av sina 

supertyper. 

(Applicerad) Open/Closed 

Principle 

  

(Analys) Liskov Substitution 

Principle 

Square kan inte ersätta Shape 

då Shape är ett interface, men 

Square innehåller samma 

funktionalitet som Shape. 

Denna funktionalitet, Draw(), 

är mer specifik än Shape 

vilket inte leder till några 

problem.  
 
 

Shape och dess subtyper 

Square och Circle innehåller 

samma semantiska 

funktionalitet, med skillnaden 

att Square/Circle 

implementerar metoden 

Draw() med specifik 

funktionalitet för dessa två 

subklasser. Circle och Square 

ersätter funktionaliteten för 

Shape i dagsläget, och det 

leder inte till några problem.  

 Observation Tolkning 

 

 

 

 

 

Ämnar motverka OCP Förändring i fungerande kod, som kan resultera i en mängd 

problem i andra delar av systemet. 

Ämnar motverka LSP Att LSP bryts, vilket ofta leder till runtime checks, eller 
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förvirrande kod i termer av oklar funktionalitet. 

(Applicerad) Open/Closed 

Principle 

  

(Analys) Liskov Substitution 

Principle 

Med utgångspunkt från OCP 

skulle en implementation av 

LSP inte skapa någon konflikt 

i vad de ämnar motverka. LSP 

kräver inte att någon befintlig 

kod förändras. 
 

Enligt definitionen för Ämnar 

motverka för LSP så sker 

ingen konflikt då inga runtime 

checks behövs. Förvirrande 

funktionalitet diskuteras i 

subjektivt avsnitt till höger. 

Om vi tänker oss att istället 

för ett interface använder vi 

oss av en konkret basklass 

Shape, som implementerar en 

metod som är public virtual 

void Draw(). Detta skulle inte 

leda till några problem i form 

av runtime checks när 

DrawAllShapes ska köras, 

och koden blir inte 

förvirrande vid runtime så 

länge alla olika Shapes skrivs 

ut. 

 Observation Tolkning 

 

Mål OCP Öka flexibiliteten och minska coupling. 

Mål LSP Att använda inheritance korrekt. Designen ska förutse de mest 

troliga antaganden en användare skulle kunna göra. 

(Applicerad) Open/Closed 

Principle 

  

(Analys) Liskov Substitution 

Principle 

Målen för LSP är inte i direkt 

konflikt med målen för OCP i 

detta system då LSP inte 

bidrar till minskad flexibilitet 

eller ökad coupling. 

Ett rimligt antagande att göra 

är att DrawAllShapes() ska 

rita alla de olika Shape-objekt 

som skickas till metoden, 

vilket designen möjliggör.  

Ett annat rimligt antagande är 

att varje konkret figur ska 

vara av typen Shape, vilket 

också stämmer. Utöver detta 

sker inheritance på korrekt 

sätt, om man tolkar detta i 

form av funktionalitet (se 

jämförelse av 

Definition/Förklaring). 

 Observation Tolkning 
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Nästa steg är att anpassa exempelsystemet så att det följer LSP. Detta innebär att Circle och 

Square ska kunna ersättas av Shape. För att klargöra detta byts vårt interface ut mot en klass som 

agerar superklass, och subtyperna av denna klass skriver över dess funktionalitet. Man kan då 

använda Draw() hos ett Shape-objekt, men även hos en subklass till Shape. 

 
public class Shape 

{ 

 public virtual void Draw() 

{ 

 //draw a shape 

} 

} 

public class Square : Shape 

{ 

public override void Draw() 

{ 

//draw a square 

} 

} 

 
public class Circle : Shape 

{ 

public override void Draw() 

{ 

//draw a circle 

} 

} 

public void DrawAllShapes(IList shapes) 

{ 

foreach(Shape shape in shapes) 

shape.Draw(); 

} 

 

Koden följer nu LSP i det mån att basklassen Shape har en funktionalitet Draw() och denna kan 

ersättas av någon av Shape:s subklassers implementation av Draw().  

 

Definition/Förklaring LSP Subtypes must be substitutable for their base types. 

Supertyper måste kunna ersättas av subtyper. Subtypen ska ha 

samma mening om den används istället för en av sina 

supertyper. 

Definition/Förklaring OCP En modul ska vara öppen för utökning, men stängd för 

modifiering. 

Funktionaliteten hos en modul ska kunna utökas utan att ändra 

dess källkod. 
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(Analys) Open/Closed 

Principle 

Funktionaliteten hos Shape 

utökas genom dess subklasser 

Circle och Square, men 

koden i Shape behöver inte 

justeras.  

Shape implementerar bara 

funktionen Draw() och 

öppnar för utökning genom 

att deklarera denna metod 

som virtual. När subklasser 

till Shape skriver över Draw() 

behöver inte källkoden till 

Shape förändras. Systemet 

följer alltså definitionen och 

förklaringen för OCP. 

(Applicerad) Liskov 

Substitution Principle 

  

 Observation Tolkning 

 

Ämnar motverka LSP Att LSP bryts, vilket ofta leder till runtime checks, eller 

förvirrande kod i termer av oklar funktionalitet. 

Ämnar motverka OCP Förändring i fungerande kod, som kan resultera i en mängd 

problem i andra delar av systemet. 

(Analys) Open/Closed 

Principle 

Då subklasserna endast 

utökar funktionalitet och inte 

förändrar basklassen och dess 

kod, bryter inte systemet mot 

LSP på denna nivå mot OCP.  

Funktionalitet läggs till genom 

överskrivning av Draw() i 

subklasserna, ingen förändring 

i koden krävs för att utöka 

denna funktionalitet.  

(Applicerad) Liskov 

Substitution Principle 

  

 Observation Tolkning 

 

 

 

 

 

Mål LSP Att använda inheritance korrekt. Designen ska förutse de mest 

troliga antaganden en användare skulle kunna göra. 

Mål OCP Öka flexibiliteten och minska coupling. 
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(Analys) Open/Closed 

Principle 

Definitionerna för målen för 

de båda principerna fokuserar 

delvis på liknande fenomen. 

LSP vill att man ska förutse 

antaganden, OCP vill att 

flexibiliteten ska öka. Att 

planera för användares 

antaganden innebär att system 

blir mer flexibelt. OCP 

specificerar dock inga 

specifika mål kring 

inheritance, och LSP nämner 

inget om coupling.  

Flexibiliteten i vårt system 

ökar med OCP. LSP kräver 

att bastypen är ersättningsbar 

av sin subtyp, alltså ska 

systemet vara flexibelt och 

inte känsligt för förändringar. 

Tillägg av funktionalitet 

genom utökning av en subtyp, 

i enlighet med OCP, stör inte 

målet för LSP. En Square 

eller Circle kan ses som en 

mer specifik implementation 

av en Shape, vilket är ett 

rimligt antagande. 

(Applicerad) Liskov 

Substitution Principle 

  

 Observation Tolkning 

 

Resultatet av detta ser ut att vara ett konfliktfritt förhållande mellan Open/Closed Principle och 

Liskov Substitution Principle i detta system. Vi vill nu vidare undersöka förhållandet mellan 

dessa principer, och repeterar föregående steg på ett nytt testsystem. Open/Closed Principle 

appliceras först. 

 

Testsystem sB är också taget från Martin (2006), och är enligt författaren ett system som 

stämmer överens med Interface Segregation Principle. Detta system är alltså i någon mån 

komplett, och är därför en lämplig kandidat. Systemet beskriver ett säkerhetssystem, där Door-

objekt kan öppnas och låsas samt veta om dörren är öppen eller stängd. Systemet följer i sin 

nuvarande implementation OCP då det använder abstraktioner för att beskriva basfunktionalitet.  

Ingen klass som ärver av exempelvis Door behöver förändra sitt interface utan kan lägga till 

specifik funktionalitet för just det Door-objektet. Detta gäller även för de klasser som ärver av 

TimerClient och TimedDoor. DoorTimerAdapter ansvarar för att koppla samman 

TimedDoor och TimerClient Martin (2006). Det enda problemet författaren nämner med 

denna lösning är att ett objekt DoorTimerAdapter skapas varje gång en koppling mellan 

TimerClient och TimedDoor skapas, vilket vi har överseende med då minnesåtgång inte är 

något vi tar i beaktande. 

 

 

 

 

 

 



35 

public interface TimedDoor : Door 

{ 

void DoorTimeOut(int timeOutId); 

} 

public interface TimerClient 

{ 

void TimeOut(int timeOutID); 

} 

public interface Door 

{ 

void Lock(); 

void Unlock(); 

bool IsDoorOpen(); 

} 

public class DoorTimerAdapter : TimerClient 

{ 

private TimedDoor timedDoor; 

public DoorTimerAdapter(TimedDoor theDoor) 

{ 

timedDoor = theDoor; 

} 

public virtual void TimeOut(int timeOutId) 

{ 

timedDoor.DoorTimeOut(timeOutId); 

} 

} 

public class Timer 

{ 

public void Register(int timeout, 

int timeOutId, 

TimerClient client) 

{/*code*/} 

} 
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Definition/Förklaring OCP En modul ska vara öppen för utökning, men stängd för 

modifiering. 

Funktionaliteten hos en modul ska kunna utökas utan att ändra 

dess källkod. 

Definition/Förklaring LSP Subtypes must be substitutable for their base types. 

Supertyper måste kunna ersättas av subtyper. Subtypen ska ha 

samma mening om den används istället för en av sina 

supertyper. 

(Applicerad) Open/Closed 

Principle 

  

(Test) Liskov Substitution 

Principle 

Subtypen TimedDoor kan 

ersätta bastypen Door i de fall 

där en dörr med timer krävs 

tills skillnad från en vanlig 

dörr. Detta är möjligt då 

TimedDoor ärver sin 

basfunktionalitet av Door.  
 

Det tydliga förhållandet för 

supertyp-subtyp i detta 

system är Door och 

TimedDoor. De andra 

klasserna/interfacen i 

systemet har ingen naturlig 

supertyp-subtyp relation. I 

systemet finns inte i dagsläget 

någon funktion som tar ett 

Door-objekt som input, men 

vi ponerar att en sådan metod 
InstallDoorInGarage(Door 

d) finns. Vi tänker oss att 

denna har en metod 

Install() som installerar 

dörren, samt en metod för att 

kontrollera om Doors metoder 

fungerar. 
InstallDoorInGarage() 

skulle då kunna ta in en 

TimedDoor och fortsätta 

fungera korrekt eftersom den 

specifika funktionaliteten i 

TimedDoor inte stör 

grundfunktionaliteten för en 

Door. 

 Observation Tolkning 
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Ämnar motverka OCP Förändring i fungerande kod, som kan resultera i en mängd 

problem i andra delar av systemet. 

Ämnar motverka LSP Att LSP bryts, vilket ofta leder till runtime checks, eller 

förvirrande kod i termer av oklar funktionalitet. 

(Applicerad) Open/Closed 

Principle 

  

(Test) Liskov Substitution 

Principle 

Några runtime checks för 

exempelvis vilken typ av 

Door som används 

förekommer inte i detta 

system. Förvirrande kod 

diskuteras i subjektivt avsnitt 

till höger.  

De objekt som är intressanta 

att undersöka när det gäller 

förvirrande kod är TimedDoor 

och Door, där den naturliga 

supertyp-subtyp relationen 

finns. Timer- och 

DoorTimerAdapter-klasserna 

är mer statiska och beskriver 

små isolerade funktionaliteter. 

Vi kan tänka oss att flera 

olika typer av dörrar kan 

existera, och därför är 

objektet Door intressant att 

analysera. Den fundamentala 

funktionaliteten hos Door 

förblir densamma hos alla 

dess subtyper då de 

implementerar metoderna 

Lock(), Unlock() och 

IsDoorOpen(). Detta gäller 

även TimedDoor, vilket leder 

oss till slutsatsen att koden 

inte är förvirrande. 

 Observation Tolkning 
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Mål OCP Öka flexibiliteten och minska coupling. 

Mål LSP Att använda inheritance korrekt. Designen ska förutse de mest 

troliga antaganden en användare skulle kunna göra. 

(Applicerad) Open/Closed 

Principle 

  

(Test) Liskov Substitution 

Principle 

Vilka antaganden som är mest 

troliga kring just detta 

exempelsystem är subjektivt 

och diskuteras till höger, men 

i högsta allmänhet bör klasser 

och metoder vara 

självbeskrivande och utföra 

det som en användare kan 

tänkas anta med tanke på 

metodsignatur eller 

klassnamn.  

Rimliga antaganden kopplade 

till LSP baserat på 

exempelsystemet är mest 

relevant för TimedDoor och 

Door, se avsnittet Ämnar 

motverka. Detta då 

användaren har rätt att anta att 

den grundläggande 

funktionaliteten inte förändras 

för olika typer av dörrar som 

alla ärver av interfacet Door. 

Så länge inte en 

implementation av en 

subklass kräver en förändring 

hos Door är detta inte ett 

problem. 

 Observation Tolkning 

 

Det slutliga empiriska steget är att applicera Liskov Substitution Principle på exempelkoden.  

För att tydligt illustrera att LSP fungerar på detta system har vi valt att modifiera det något. Vi 

lägger till interfacet ArmoredDoor, som ärver från TimedDoor. Detta är en dörr med mer 

motståndskraft än en vanlig TimedDoor. Vi lägger även till en metod F(), som tar in en 

TimedDoor och kör någon form av reset för dess timeout-funktion. Systemet illustrerar då att 

LSP följs och F() fungerar lika väl för en subtyp till TimedDoor, som då är ArmoredDoor. Detta 

då ArmoredDoor inte innebär någon förändring i dörrens basfunktionalitet, som beskrivs i 

TimedDoor. 

 
public interface ArmoredDoor : TimedDoor 

 { 

void Seal(); //Add armor to door 

void RemoveSeal(); //Remove armor from door 

} 

 
public class Main() 

{ 

public void F(TimedDoor t) 
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{ 

 //Reset timeout for t 

} 

} 

  

Definition/Förklaring LSP Subtypes must be substitutable for their base types. 

Supertyper måste kunna ersättas av subtyper. Subtypen ska ha 

samma mening om den används istället för en av sina 

supertyper. 

Definition/Förklaring OCP En modul ska vara öppen för utökning, men stängd för 

modifiering. 

Funktionaliteten hos en modul ska kunna utökas utan att ändra 

dess källkod. 

(Test) Open/Closed Principle Förändringen hos 

exempelsystemet för att 

belysa LSP visar inte på några 

konflikter på denna nivå. 

Systemet kan fortfarande vara 

stängt för förändring men 

samtidigt öppet för utökning.  

Förändringarna som gjorts till 

fördel för LSP innebär inte en 

konflikt med OCP utan följer 

även riktlinjerna för OCP:s 

definition och förklaring. 

ArmoredDoor visar att 

funktionaliteten hos 

TimedDoor kan utökas utan 

att TimedDoor behöver 

förändras. 

(Applicerad) Liskov 

Substitution Principle 

  

 Observation Tolkning 

 

 

Ämnar motverka LSP Att LSP bryts, vilket ofta leder till runtime checks, eller 

förvirrande kod i termer av oklar funktionalitet. 

Ämnar motverka OCP Förändring i fungerande kod, som kan resultera i en mängd 

problem i andra delar av systemet. 

(Test) Open/Closed Principle Ingen förändring i befintlig 

kod krävs för att anpassa 

systemet till den nya sortens 

dörr. Definitionerna för denna 

aspekt av principerna krockar 

inte. 

Som tidigare nämnts så är 

utökning av funktionaliteten 

inte ett problem i termer av att 

fungerande kod behöver 

revideras, så länge inte den 

utökade funktionaliteten 

kräver att TimedDoor eller 

Door förändras. Vid utökning 
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i form av ArmoredDoor krävs 

ingen sådan förändring. 

(Applicerad) Liskov 

Substitution Principle 

  

 Observation Tolkning 

 

Mål LSP Att använda inheritance korrekt. Designen ska förutse de mest 

troliga antaganden en användare skulle kunna göra. 

Mål OCP Öka flexibiliteten och minska coupling. 

(Test) Open/Closed Principle Målen för OCP är uppfyllda 

för detta system, då 

flexibiliteten ökar i och med 

flera olika typer av möjliga 

dörrar. Coupling har inte 

minskat, men inte heller ökat 

då ArmoredDoor lägger till 

ännu ett lager abstraktion, 

som inte påverkar någon 

befintlig klass. Funktionen 

F() i klassen Main bryter inte 

heller mot målen för OCP. 

Även om flexibiliteten ökat så 

kan man inte anse att 

coupling har minskat. 

Coupling är oförändrad hos 

systemet då ingen av 

klasserna blir mindre 

beroende av varandra efter att 

den senaste modifieringen 

gjorts. Exempelsystemet i 

dess nuvarande stadie innebär 

dock inte att målen för de 

olika principerna krockar. 

(Applicerad) Liskov 

Substitution Principle 

  

 Observation Tolkning 
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5 Analys 

 

I följande avsnitt diskuteras det empiriska underlaget baserat på teori och metod. Kapitlet 

behandlar prövning av empiri, för att grunda metoden i praktisk användbarhet. 

 

5.1 Analys enligt Oates (2007)      

 

Det empiriska underlaget för dataanalysen delas även in i två kategorier enligt Oates (2007) på 

följande sätt.   

 

Fall där konflikter inte verkar uppstå enligt varken ett objektivt eller subjektivt synsätt. 

Inga av de fyra fall av jämförelser vi studerade gav någon indikation på konflikt. De två 

principer vi tittade på tycks samexistera bra i de system och kategorier vi studerat dem utifrån. 

LSP och OCP påverkar båda två hur metoder och klasser ärver och är kopplade till varandra, 

men enligt resultatmatriserna krockade dessa principer inte baserat på någon av våra nuvarande 

kategorier och beskrivningar av dessa.  

 

Fall där konflikter verkar ha uppstått enligt något av synsätten. 

Inga fall där konflikter uppstod identifierades under de experiment som utfördes.  

 

 

5.2 Analys av metodens funktion 

 

Beskrivande matriser 

 

Metoden fungerade väl för att utveckla beskrivande matriser. De kategorier och beskrivningar 

som framtogs återfanns hos flera författare vilket innebar mer sanningsenliga beskrivande 

matriser. Hade informationen inte återfunnits på flera håll hade faktan i matriserna riskerat att bli 

vinklad. Enbart ett fåtal av de källor vi hade saknade information kring valda kategorier och 

principer. En diskussion kommer föras kring källor och ett alternativt krav på förarbete i kapitel 

7. Kategorierna som identifierades visade sig vara av varierande kvalitét. Definition var den mest 

formella beskrivningen och kan därför anses vara den viktigaste basen att avgöra huruvida en 

konflikt har skett. Förklaring liknade definition i hur den kunde använda empiriskt, men skulle 

inte innebära en lika formell konflikt i de fall där dessa skulle identifierats. Att kombinera dessa 

vid utvecklingen av beskrivande matriser skulle dock kunna anses fördelaktigt, då de beskriver 

ungefär samma fakta. Ämnar motverka och Mål är ett liknande fall, dessa beskrivningar visade 

sig vara snarlikt en invers av varandra. Dessa skulle då också kunna kombineras till en kategori. 

Nyttan med kategorin Fokus kan också diskuteras. Den gör det lätt att förstå vilken del som är 

relevant att undersöka vid experimenten, men kan anses vara onödig att ha med i de beskrivande 
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matriserna då den inte tillför något utöver just dessa. 

 

 

Exempelsystem 

 

Extraheringen av exempelsystem från litteraturen fungerade förhållandevis bra då system av 

rimlig storlek kunde identifieras och användas. En nackdel var att båda systemen identifierades i 

Martin (2006) vilket gör resultatet mer enkelspårigt. Den övriga litteraturen innehöll inga 

exempelsystem av rimlig komplexitet i förhållande till uppsatsens natur. Exempelsystemen 

modifierades något under experimenten för att analysera aktuella kategorier. Förändringarna som 

gjordes låg i linje med principernas beskrivande matriser. Exempelsystemen kan dock varit en 

bidragande faktor till varför konflikter inte kunde påträffas. Detta på grund av deras begränsade 

storlek och komplexitet, en problematik som diskuteras utförligare i kapitel 7.  

 

 

Experiment/Resultatmatris 

 

Även om ingen konflikt identifierades gav resultatmatrisen, med utgångspunkt i genererade 

kategorier, en mångsidig bild av principerna och dess förhållande till varandra. Den data som 

återfinns i resultatmatriserna är en indikator på att OCP och LSP samlever väl inom den typen av 

testsystem som användes. Resultatmatrisen gav genomskinliga argumentationer för eller emot 

konflikter baserat på de kategorier och synsätt som fastställts tidigare. Detta är dock inte ett 

definitivt svar på huruvida principerna krockar med varandra, vilket diskuteras vidare i kapitel 7. 

En nackdel med resultatmatrisens struktur som blev uppenbart vid det empiriska arbetet var att 

matrisen inte ger användaren några riktlinjer kring vilken typ av kod som ska analyseras. 

Matrisen ger endast användaren riktlinjer för diskussion kring systemet på en relativt abstrakt 

nivå, baserat på de beskrivande matriserna och de olika synsätten. Man kan argumentera för att 

det skulle underlätta för användaren om resultatmatrisen specificerade stegvis hur applikationen 

ska analyseras, genom exempelvis ett top-down synsätt. Man skulle då kunna be användaren 

diskutera de stora delarna i applikationen först, för att sedan gå längre ner i hierarkin för att till 

slut diskutera implementationsdetaljer.  
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6 Resultat 

 

6.1 Grundning av metod 
 

Genom att utveckla metoden samt pröva den empiriskt har vi täckt följande steg i Figur 2. Figur 

2 beskriver de olika steg som enligt Goldkuhl (1993) behövs vid välgrundad metodutveckling. 

Vid utvecklingen av metoden innebar dessa olika steg följande. 

 

Idébaserad metoddesign - Det kreativa arbetet med att utveckla metodens design, vilket enligt 

Goldkuhl (1993) inte är kopplat till någon form av grundning. Vår design beskrivs i avsnitt 3.3. 

 

Deduktion - Skapande av beskrivande matriser samt exempelsystem gjordes genom härledning 

från teoretiskt material. Synsätt, förklaringar och värden kring principer identifierades och 

sammanställdes för att skapa de beskrivande matriserna. Exempelsystemen skapades också 

genom deduktion, och modifierades efter behov i enlighet med de beskrivande matriserna. 

 

Teorigrunda - Metoden grundades enligt mål, förklaringar, kategorier och perspektiv. Målet var 

att systematiskt jämföra designprinciper. Förklaringsgrundande baserat på redan existerande teori 

var inte relevant i vårt fall då ingen tidigare teori kring metodutvecklande inom ämnet 

designprinciper identifierats. Inte heller någon teori för konflikter mellan designprinciper 

identifierades. Kategorier var centralt för de beskrivande matriserna och etablerades genom 

deduktion och prövades genom empirin. Perspektivgrundandet skedde genom att motivera 

synsättet att konflikter mellan designprinciper verkar vara ett faktum enligt författare, vilket 

klargjordes i kapitel 1. Synsättet belystes genom att i resultatmatriserna argumentera för 

huruvida en konflikt kan ha ansetts skett eller inte. 

 

Empirigrunda - Empiriavsnittet samt analysen var ett sätt att empiriskt grunda metoden i 

praktiskt användande. Vad som är praktiskt användande går dock att diskutera, vilket sker i 

avsnitt 7.2. Empirigrundandet innebar intressanta iakttagelser, bland annat att exempelsystemen 

inte var av optimal komplexitet. Vidare insåg vi att analysen av kod baserat på kategorier blev 

subjektiv och ostrukturerad då inget tillvägagångssätt för analys specificeras i metodkapitlet. 

Även detta diskuteras i avsnitt 7.2 Framtida iterationer av metodutvecklingen bör då ta 

iakttagelserna från empirin i beaktande och innebära relevanta förändringar. Empiribaserade 

förändringar, som också är ett steg i Figur 2, blir då ett resultat av empirigrundandet.  

 

Intern kontroll - Metodens interna kongruens var främst viktigt för utveckling av de beskrivande 

matriserna, som beskrivs i kapitel 3. Kongruent uppbyggda beskrivande matriser leder till lika 

väldefinierade resultatmatriser, då dessa har en koppling till varandra. 

 

Induktion - Som nämnt i kapitel 1.6 var detta inte relevant för vår metodutveckling. 
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6.2 Systematisk metod 

 

Ett fokus kring den metod vi utvecklat låg i att ge den en positivistisk karaktär. Metoden ska gå 

att återupprepa (repeatability) och kritiskt granskas (refutation), något som underlättas om 

metoden är byggd med ett systematiskt synsätt och utförandet likaså. Metoden använder sig även 

av reductionism, för att förenkla jämförelser vid experiment. 

 

Tre punkter som varit till stor hjälp för att ge metoden denna systematiska karaktär var: 

 

● En teori som kunde ge metoden en röd tråd och låta den följa en välutvecklad mall. 

● Systematisk framställning av den data som skulle undersökas. 

● Systematiska experiment baserade på dem induktivt framtagna beskrivande matriserna, 

med mer objektiva och mer subjektiva synsätt.  

 

Goldkuhl presenterar en teoretisk mall i form av den rapport han utvecklade vid Linköpings 

universitet kring välgrundad metodutveckling. Mallen gav metoden grundning i och med de 

kunskapsformer som berördes och gav oss en typ av bas i form av en enhetlig mall under 

utvecklingen. 

 

Den framställning av data som gjordes inför undersökningen utfördes systematiskt, från val av 

litteratur till jämförelser mellan kategorier. Där egna tankar användes för logiska resonemang 

redovisades dessa. Undersökningen följde det förarbete som gjorts, nyttjade verktygen som 

framställts, alltså metodens riktlinjer, och följer en klar struktur. 

 

Strukturen för metoden vi utvecklat kan summeras med hjälp av Figur 7 (s.45). I figuren framgår 

den bakomliggande teoretiska strukturen. Metoden stöds av Goldkuhl (1993) samt det 

positivistiska synsättet. Från Goldkuhl (1993) har vi anammat grundningsprocesserna enligt 6.1, 

i termer av de olika fokus som Goldkuhl (1993) nämner. Metoden utvecklades även med de olika 

positivistiska mekanismerna Reductionism, Refutation och Repeatability i åtanke. 

 

Arbetet visar att det går att utveckla en metod för att jämföra designprinciper, men efter en 

iteration i dess utveckling ser vi utrymme för eftertanke och reflektion.  
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Fig. 7 Teoretisk bas för metoden. 

 
 

  



46 

7. Diskussion 

 

7.1 Diskussion kring “Evaluation Guide: Design and Creation” (Oates, 2006) 

 

Denna guide utgår från att den artefakt som utvärderas inte är utvecklad av de som utvärderar 

(Oates, 2006). Guiden kan dock ändå tillföra värdefulla insikter.  

 

Artefakten eller metoden som utvecklats i detta arbete är inte sedvanlig design. Arbetet kan anses 

ha identifierat kunskapsbrister, utvecklat ny kunskap baserat på detta och bidragit till ökat 

vetande, vilket följer definitionen för forskning enligt Nationalencyklopedin (2015). Vi 

redogjorde för tillvägagångssättet bakom metodutvecklingen, Design & Creation kombinerat 

med positivism, och givet resultatet i kapitel 6 kan vi säga att tillvägagångssättet varit lämpligt. 

Valideringen av metodens funktion diskuteras i 7.2. Inga generaliseringar har gjorts vid 

utveckling eller användning av metoden, men framtida iterationer i utvecklingen eller 

användning kan förhoppningsvis leda till bättre förståelse av designprinciper i samspel. 

Begränsningar kring utveckling och användande av metoden diskuteras i 7.2. 

 

 

7.2 Övrig diskussion 

 

Två alternativ till utvecklandet av den beskrivande matrisen övervägdes. Att lista alla källornas 

definitioner i matrisen skulle kräva mycket utrymme, och skulle potentiellt kunna leda till 

meningsskiljaktiga definitioner. Källornas något skiljaktiga definitioner skulle kunna leda till 

förvirring under identifiering av konflikter. Det andra alternativet som övervägdes var att hitta en 

stark definition, det vill säga en källas definition som genom något resonemang kunde 

rangordnas över de övriga. Dock saknades här något logiskt resonemang för hur källor bör 

rangordnas. Resultatet av övervägningsprocessen lämnade oss då med att en sammanfattad 

definition bör ses som den starkaste och säkraste definitionen. 

 

Motiveringen till valet av källor visade sig ha blandade resultat, då designprinciper inte var en 

formell del i all litteratur vi valt. Inför framtida användning av metoden kan en förstudie kring 

vilken litteratur som ska behandlas vara nödvändig för att identifiera lämplig litteratur. Det 

innebär dock nya frågeställningar som måste tas i beaktande. Exempelvis, när kan man anse att 

designprinciper utgör en tillräcklig del av litteraturen? Nämns den typ av principer som 

metodbrukaren letar efter? Detta är något för framtida arbeten att besvara. 

 

En annan problematik som Goldkuhl (1993) berör är hur metoder används, och närmare bestämt 

gränsen mellan vad som är generellt och det som är specifikt i termer av vilka riktlinjer metoden 

ger. Goldkuhl (1993) nämner att metoder innebär riktlinjer på en generell nivå, som appliceras i 

specifika fall. I vårt fall innebär det att hitta en rimlig abstraktionsnivå. Mallen för 
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resultatmatrisen skulle exempelvis kunna specificeras mer detaljerat, för att guida användaren till 

rätt jämförelser. Effekten av det blir då att metoden i specifika kontext blir lättare att använda 

samt ger mer generaliserbara resultat, men den tappar funktion i termer av hur brett spektrum av 

olika jämförelser metoden klarar av. Om metoden är för specifik minskar användningsområdet. 

Vi tror att extern generalisering av resultat av användning beror mycket på abstraktionsnivån hos 

metoden. I dagsläget är abstraktionsnivån hög, vilket innebär att kategorier och exempelsystem 

genereras från vald litteratur. Det innebär att resultaten av vår användning av metoden har låg 

generaliserbarhet. För att öka generaliserbarheten kan kategorier, exempelsystem samt 

tillvägagångssättet för analys av designprinciperna i resultatmatrisen fastställas av 

metodutvecklarna, alltså vi. När extern prövning då sker blir abstraktionsnivån lägre. Detta 

skulle även öka repeatability då nivån av tolkning minskar. Hur fastställningen av dessa tre delar 

skulle ske är dock inte självklart och bör hanteras i framtida iterationer av metodutvecklingen. Vi 

kan se att det vore fördelaktigt att utföra en ännu mer utförlig litteraturstudie kring 

designprinciper samt komplettera med ytterligare teori. Vidare borde även professionella 

utvecklare involveras i utvecklingssarbetet, för att tillföra externa professionella åsikter.  

 

Ett annat område för en liknande diskussion är de beskrivande matriserna. Där kan användaren 

skapa sin egen uppfattning om vilka kategorier som är viktiga och på så sätt möjliggöra ett 

bredare spektrum av fakta. Motsatsen till detta blir då att guida användaren till ett bestämt spann 

av kategorier, som främjar användandet av metoden i vissa kontexter. I den iteration i 

utvecklingen som vi utfört har vi valt att låta metoden ge generella riktlinjer för en användare. 

Vilken riktning metoden slutligen bör ta är dock något som bör laboreras med, och undersökas i 

ytterligare iterationer av metodutvecklingen. 

 

En nyckelproblematik är identifieringen av konflikter. Anledningen till att inga konflikter kunde 

identifieras i denna iteration av utvecklingen kan ligga i att exempelsystemen var något små och 

abstrakta. Användningen av reductionism för att motivera valet av simpla system kan då haft en 

negativ effekt, trots att systemen kan anses vara tillräckliga då de används av författare för att 

beskriva designprincipers påverkan på kod. En annan anledning till att konflikter inte 

identifierades kan vara bristande förmåga att analysera koden i resultatmatriserna. Baserat på 

resultatmatriserna kan vi dock se att principerna endast behandlar delar av systemen, och när 

dessa system är förhållandevis små blir möjligheterna för konflikter att uppstå mindre. Mer 

omfattande system som använder en större mängd objektorienterade koncept och detaljer kring 

implementation hade varit fördelaktigt när det kommer till just identifiering av konflikter. 

Metoden skulle dock behöva förändras för att möta det kravet. Större exempelsystem från 

litteraturen skulle eventuellt fungera, men verkliga applikationer skulle definitivt ge möjlighet att 

se de små detaljerna som vi tror kan påverka designprinciper. Som motsats till detta kan man 

dock säga att principerna, i ett större perspektiv, fungerar bra tillsammans då inga konflikter 

kunde identifieras i de små systemen.  
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Det viktigaste området för framtida forskning är grundning av metodens funktion i termer av 

praktiskt användande. Vi inser att det Goldkuhl (1993) kallar empirigrunda kan ske i två delar, 

intern grundning och extern grundning. Genom empirikapitlet har vi utfört en form av intern 

grundning av vår metod. Detta kan ses som ett sätt att praktiskt använda metoden och har visat 

på svagheter och styrkor hos den. Intern grundning av vår egen metod innebär dock självklart en 

naturlig partiskhet. Validering av praktiskt användande behöver kompletteras av extern 

grundning, alltså av en utomstående källa, för att säkerställa metodens funktionalitet utan 

partiskhet. Denna externa grundning bör visa på metodens funktion vid pragmatiskt användande 

av designprinciper. 

 

Hur denna metod fungerar i praktiken är delvis upp till brukaren av metoden. Metoden är ämnad 

att ge riktlinjer till den som vill jämföra designprinciper, inte stadga lagar kring vad som bör och 

inte bör göras vid jämförelser av dessa. De kategorier vi valde att undersöka systemen utifrån 

styr vår användning av metoden, men är inte det enda sättet att använda den. Med andra 

kategorier kan samma metod svara på andra frågor, vilket nämns av Goldkuhl (1993); 

“Kategorier styr vårt frågande och därmed även vårt svarande på dessa frågor.” (s.10). De svar 

som eftersträvas förändrar vilka kategorier och definitioner som måste framställas från principer, 

och ändrar därmed en stor del av metoden. Exempelvis kanske en användare vill se hur stor 

påverkan en viss princip har på ett system. Påverkningsgrad skulle exempelvis då vara en 

kategori.  

 

Den teori vi använt, Goldkuhls rapport, skrevs 1993. I skrivande stund är denna teori med andra 

ord 22 år gammal. Inom ett ämne som informationssystem kan mycket hända på kort tid och 

rapporten, och därmed teorin, kan ur den synvinkeln ses som något utdaterad. Vi anser dock att 

Goldkuhl (1993) diskuterar sunda tankesätt kring utveckling av metoder som passar vår kontext 

för metodutveckling då detta sker inom ämnet informatik. 

 

Fler iterationer av metoden skulle vara nödvändiga för att svara på dessa frågor och funderingar. 

Andra teorier för metodutveckling skulle kunna utforskas som komplement, eller alternativ till 

Goldkuhl (1993). Att beakta fler teorier kring metodutveckling skulle ge en bredare teoretisk bas 

för metoden. Empirin ger indikationer på att metoden fungerar, men det definitiva svaret ges av 

framtida arbeten. 
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