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I

 
Sammanfattning  

Design Patterns introducerades på 1990-talet och användningen sades medföra en 
rad fördelar som skulle hjälpa systemutvecklare i deras arbete. Bland annat skulle 
Design Patterns underlätta för systemutvecklarna att kommunicera med varandra 
samt ge en bättre överblick över och förståelse för systemarkitektur genom en höjd 
abstraktionsnivå. Systemutvecklaren skulle även få en ökad förståelse för god 
design. Två kritiska artiklar fick oss att vilja beskriva hur systemutvecklare som 
aktivt arbetar med Design Patterns upplever att centrala fördelar uppfylls.  

Vi genomförde fyra fallstudier där vi intervjuade erfarna systemutvecklare och vår 
slutsats är att de upplever att fördelarna med Design Patterns uppfylls. Dock anser 
de genomgående att utvecklaren behöver ha erfarenhet av systemutveckling för att 
på ett bra sätt kunna använda Design Patterns.  
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Abstract  

Design Patterns where introduced in the 1990 s and the use of them was to bring a 
series of benefits that would help the software developers in their work. Among 
others Design Patterns would improve the developers´ communication with each 
other and also provide a better overview and understanding of system architecture 
through a raised level of abstraction. The software developer would also gain a 
better understanding of what good design is. Two articles showing critique made us 
want to describe in what way software developers, who actively work with Design 
Patterns, experience the main benefits are fulfilled.  

In four case studies we interviewed experienced software developers and our 
conclusion is that they experience that the benefits with Design Patterns are 
fulfilled. However, they generally feel that the developer must be experienced to be 
able to use Design Patterns well.  
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Förord  

Detta arbete är en C-uppsats genomförd inom det systemvetenskapliga programmet 
på Luleå tekniska universitet. Uppsatsen är skriven under våren 2004.  

Flera personer är att tacka för deras hjälp vid skrivandet av denna uppsats. Först vill 
vi tacka vår handledare Ingemar Andersson för den vägledning och insikt som han 
har bidragit med under arbetets gång. Sedan vill vi rikta ett stort tack till våra 
respondenter som har bidragit med sin tid och erfarenhet. Vi vill även tacka alla de 
som på olika sätt har tagit del av vår uppsats och bidragit med synpunkter och 
kommentarer.   

Piteå den 23 juni 2004    

_______________________    _________________________ 
Stefan Svärd      Tonni Hult-Petersson
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1 Inledning 
Under inledningen beskrivs syftet till undersökningen samt vilken forskningsfråga 
undersökningen samt uppsatsen ämnar besvara. Här ges även en bakgrund till vad 
som har lett fram till det problemområde vi har valt att undersöka. 

1.1 Bakgrund  

Utveckling av olika system till datorer är en gigantisk marknad vilket beskrivs av 
Standish Groups undersökning från 1994. Enligt den spenderas det i USA över 250 
miljarder dollar per år i utveckling av system fördelat på cirka 175 000 projekt 
(Standish Group, 1994). Tyvärr går inte utvecklingen alltid så bra. Samma 
undersökning visar att 16 % av 8 380 undersökta projekt var lyckade, vilket 
utmärktes av att de höll tidsplanen samt låg inom budget. 53 % av de undersökta 
projekten genomfördes men överskred budget- eller tidsramarna och 31 % av 
projekten avbröts helt. Det försakas alltså mycket pengar i projekt som inte är 
lyckade. När det gäller Sverige så skriver Karlander (2001) att det här varje år 
försvinner runt 10 miljarder i vad han ser som misslyckade projekt och att det har 
varit så sedan mitten av 1980-talet. Det som enligt honom räknas som ett misslyckat 
projekt är att det antingen inte går att använda alternativt blir kraftigt fördyrat.   

Vad finns då att göra för att bidra till att lindra dessa kostnader och dåliga siffror? 
Det sunda förnuftet säger att en sådan sak till exempel kan vara att återanvända det 
som redan har utvecklats och som bevisligen fungerar och det är ett av målen inom 
objektorienterad systemutveckling (Bennett, McRobb & Farmer, 2002). Objekt-
orienteringen syftar bland annat till att göra programkod mer återanvändbar och 
med det menas att mer kod ska kunna användas i fler än ett program. Även om 
objektorienterad systemutveckling inte är en ny företeelse utan har funnits sedan 
tidigt 1960-tal, så är det först under de senaste 10 åren som användandet har tagit 
riktig fart (Weisfeld, 2003).   

1994 introducerade The Gang of Four begreppet Design Patterns vilket är en i 
huvudsak objektorienterad metod (Gamma, Helm, Johnson & Vlissides, 1994). I 
korta drag kan sägas att ett Design Pattern är ett abstrakt lösningsförslag på ett 
återkommande problem. Ett Design Pattern är alltså ett sätt att återanvända gamla 
lösningar och ger systemutvecklaren ett exempel på hur ett specificerat problem kan 
lösas. En rad fördelar beskrivs med metoden som skulle hjälpa systemutvecklaren i 
sitt arbete. Tre av dessa fördelar handlar om förbättrad kommunikationen mellan 
systemutvecklarna, stöd i systemutvecklarnas arbete med design av system-
arkitektur samt Design Patterns förmåga att låta systemutvecklarnas uppfatta en 
systemarkitektur på en högre abstraktionsnivå (Gamma et al, 1994).  

Kritik mot Design Patterns finns dock. Cline (1996) menar att Design Patterns är 
överreklamerade och att de rimligtvis inte kan ge de fördelar som påståtts. I en 
artikelserie skriver också Tallungs att Design Patterns var en fluga som många 
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sökte sig till på 90-talet när boken från Gamma et al (1994) kom ut (Tallungs, 
2004). Enligt Tallungs (ibid) övergav många systemutvecklare konceptet efter 
några år. Betyder denna kritik och indikation på flykt från Design Patterns att de 
fördelar som presenteras i Gamma et al (1994), samt i en rad övrig litteratur, inte 
uppfylls i verkligheten? Vad säger utvecklare som fortfarande arbetar med 
metoden?  

1.2 Forskningsfråga  

Hur upplever systemutvecklare att fördelarna med Design Patterns uppfylls?   

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad några systemutvecklare som arbetar 
med Design Patterns upplever att de har för nytta med metoden samt om de upp-
lever några nackdelar.  

Uppsatsen är riktad mot personer som arbetar inom eller studerar området 
systemutveckling. Vi anser till exempel att personer som är involverade i 
utvecklingsprojekt kan ha nytta av denna rapport för att få en bild av vad de kan 
förvänta sig vid användande av Design Patterns.   

1.4 Avgränsning  

Vi kommer att begränsa oss till att beskriva systemutvecklarens arbete med Design 
Patterns med avseende på kommunikation, design och abstraktionsnivå såväl i 
teorin som i vår undersökning. Med kommunikation menar vi utbytet av infor-
mation mellan systemutvecklare genom det gemensamma språk som Design 
Patterns ger. Design avser när systemutvecklaren arbetar med att skapa strukturen 
på det blivande dataprogrammet. Abstraktionsnivå är Design Patterns förmåga att 
låta systemutvecklarnas uppfatta en systemarkitektur på en högre nivå. Vi har utgått 
från dessa områden i vår undersökning eftersom vi funnit dessa vara de, i teorin, 
vanligast beskrivna fördelarna med Design Patterns. Ett exempel är publikationen 
Industrial Experience with Design Patterns där dessa tre egenskaper är de enda 

som bekräftas av samtliga sju författare (Beck et al, 1996).  

1.5 Disposition  

Uppsatsen börjar med teoridelen där vi beskriver objektorienteringen samt 
sammanställer och beskriver de relevanta teorier som finns inom vårt forsknings-
område. Nästa avsnitt handlar om den metod som vi har valt att arbeta efter i våra 
fallstudier och sedan följer empirin i vilken den insamlade datan från fallstudierna 
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presenteras. I påföljande avsnitt analyseras och sammanförs de tidigare beskrivna 
teorierna med de data som vi har fått fram. Avslutningsvis presenterar vi resultaten 
och för en diskussion kring dessa.  
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2 Teori 
I teoriavsnittet beskriver vi den teori som är relevant till undersökningen samt vår 
forskningsfråga. Vi ger här läsaren en inblick i objektorienteringen, vi beskriver 
vad ett Design Pattern är och hur det är uppbyggt och går sedan över till att 
beskriva teorier om Design Patterns. I flera fall beskriver vi grafiskt de begrepp 
som tas upp och genomgående använder vi oss av notationen enligt UML (Unified 
Modelling Language) vilken finns beskriven i Bennett, McRobb & Farmer (2002). 

2.1 Bakgrund objektorienteringen  

Utveckling av programvara har pågått sedan 1940-talet men har drastiskt förändrats 
under åren. Det synsätt som länge dominerade var det funktionella men det har 
efterhand börjat ersättas av det objektorienterade (Shalloway & Trott, 2001). Enligt 
Bennett et al (2002) är det bland annat sju delar som har lett fram till det objekt-
orienterade synsättet:  

 

Ökad abstraktion  Till skillnad från de tidiga och enkla programmen så är 
dagens program väldigt komplexa samt har höga krav på sig. Det leder till 
att utvecklingen av ny programvara behöver ske på en högre abstraktions-
nivå med en bättre översikt över alla bidragande delar.  

 

Händelsedriven programmering 

 

Med den ökande komplexiteten i 
programmen har de tidigare dominerande funktionella programspråken 
kommit till korta. Dessa språk har som grundtanke att flödet i programmet 
går att kontrollera av systemutvecklaren, men det är i praktiken bara möjligt 
när användaren har få alternativ att välja på. De nya programmen krävde en 
annan grundtanke och styrs nu genom att händelser genereras och sedan tas 
hand om.  

 

Det ökande användandet av GUI (Graphic User Interface) 

 

Genom 
användandet av grafiska gränssnitt presenterades användaren med så många 
valalternativ vilket i sin tur ledde till att programutvecklarna inte längre 
kunde förutse användarnas alla vägar igenom programmet. Med objekt-
orienteringen så kan utvecklarna istället skapa fristående komponenter där 
andra delar av programmet använder dem helt fristående.  

 

Modulär mjukvara  Ett stort problem med de tidigare utvecklingssätten är 
hanteringen av förändringar som sker efterhand i programmen (Shalloway & 
Trott, 2001). I ett objektorienterat system är implementationen av en kom-
ponent väldigt fristående från de andra vilket ger ökad flexibilitet vid 
förändringar såsom uppgraderingar så länge som interfacet, det vill säga 
gränssnittet ut mot omvärlden, är intakt.   
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Livscykelproblem 

 
Erfarenheten säger att kraven på programmen alltid 

förändras under utvecklingens gång, vilket innebär att förändringar sker i 
redan utvecklade modeller (Shalloway & Trott, 2001). Genom objekt-
orienteringen uppmuntras en sådan cyklisk utveckling vilket minskar svårig-
heten att gå tillbaka till tidigare modeller, ändra i dessa samt genomföra den 
förändringen i efterföljande modeller.   

 

Övergångar mellan olika modeller  Med objektorienteringen så använder 
utvecklaren sig av några fasta modeller vilka blir mer och mer detaljrika 
under utvecklingens gång. Till skillnad från tidigare utvecklingssätt så är det 
här lätt att spåra och följa hur komponenter utvecklas efterhand vilket även 
gör förändringar lättare att genomföra.   

 

Återanvändbar mjukvara 

 

Utvecklarna har hittills tenderat att skapa helt 
nya lösningar trots att problemen har varit av känd karaktär. Detta kostar 
både tid och pengar. Objektorienteringen växte fram för att täcka det behov 
som fanns av att kunna återanvända komponenter som redan var utvecklade. 
Enligt Weisfeld (2003) är enkelheten att återanvända kod en av 
objektorienteringens viktigaste fördelar och han säger att möjligheten att 
göra relationer mellan objekten bidrar till en bättre design av programmen.   

Med objektorienteringen ges utvecklarna en möjlighet att modellera programmet så 
att det liknar det sätt som människor faktiskt tänker på och det är enligt Weisfeld ett 
av dom stora målen som finns för objektorienteringen (2003).  

2.2 Klasser och objekt  

Klassen är inom objektorienteringen grunden för att skapa ett objekt medan objektet 
är målet. För att beskriva en klass går det att jämföra den med en ritning till ett hus. 
Från ritningen kan det skapas nya hus men ritningen i sig är inte ett konkret hus 
utan enbart en abstraktion av ett (Weisfeld, 2003). Klassen är alltså en abstraktion 
ur vilken objekt instansieras och i figur 2.1 visar vi ett exempel på klassen Hund, 
färdigt att användas. Vidare så ger relationen mellan klassen och objekten som följd 
att om någonting ändras i en klass så leder det till att alla objekt som instansieras 
från den klassen ändras. Shalloway & Trott (2001) menar på att klassen är själva 
definitionen av objektet och innefattar:  

 

Vilka data objektet kan lagra 

 

Vilka metoder objektet kan utföra 

 

Hur data och metoderna kan åtkommas  

De data som varje objekt lagrar representerar den status som objektet har 
(Shalloway & Trott, 2001; Cooper, 2001). Ett exempel på det går att se i figur 2.2 
där objektet Fido är ett objekt instansierat ur klassen Hund. 
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Figur 2.1. Ett exempel på en färdig klass  Figur 2.2. Ett instansierat objekt ur 
klassen Hund  

Klassens metoder definierar sedan objektets beteende, det vill säga vad objektet ska 
kunna göra och det är genom dessa som objektet kan påverka sina attribut 
(Weisfeld, 2003). Metoderna brukar även benämnas som klassens interface och är 
vad omvärlden ser. Kommunikation till klassen sker genom dess interface (Bennett 
et al, 2002). Genom detta får vi dataintegritet inom klassen och ett effektivt sätt att 
minska fel som kan uppstå i programmet (Weisfeld, 2003)   

2.3 Relationer  

Mellan klasserna finns det olika typer av relationer vilka förklaras nedan. Vi 
kommer endast att beröra de relationer som är viktiga för att i ett senare läge bättre 
kunna förstå Design Patterns.   

2.3.1 Arv  

Ett användande av ett arv som relation gör det möjligt för klasser att ärva 
egenskaper, det vill säga attribut och metoder, från en annan klass (Weisfeld, 2003; 
Cooper, 2001). Detta innebär alltså att klasserna till stor del delar är likartade men 
att det finns några delar som är unika. Ett bra sätt att identifiera när ett arv är 
lämplig är att se om relationen mellan två objekt är sådan att den ena är-en/ett-
slags den andra. Ett exempel på detta, vilket visas i figur 2.3, är att en labrador är 
en slags hund.             

Figur 2.3. En arvsstruktur mellan klasser  
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En av de fördelar som gör att arv förespråkas är att det genom arv går lätt att föra in 
nya klasser in i modellen, vilket även visas i figur 2.3. Skulle det i vårt exempel bli 
aktuellt att föra in hundrasen schäfer så gör vi ett arv från klassen hund till vårt nya 
objekt och sedan är vi färdiga.   

2.3.2 Komposition och Aggregat  

Andra exempel på relationer mellan objekt är komposition och aggregat, vilket upp-
står då ett objekt innehåller ett eller flera andra objekt. Bennett et al (2002) menar 
på att komposition och aggregat beskriver en hela 

 

delar association mellan två 
eller flera objekt, där det ena objektet representerar helheten och de andra objekten 
delarna av den helheten. När det objektet som är inkluderat i ett annat inte har 
någon riktig mening i sig självt så är förhållandet mellan objekten en komposition 
(Shalloway & Trott, 2001). Ett exempel på det, se figur 2.4, är att en hund bland 
annat består av en nos. Att se en nos helt för sig själv är dock väldigt osannolikt så 
förhållandet är en komposition.       

Figur 2.4. En hund består av en nos   Figur 2.5. En bil består av en motor  

Är det inkluderade objektet i sig istället någonting som kan vara fristående så är 
förhållandet istället ett aggregat (Shalloway & Trott, 2001). Figur 2.5 beskriver hur 
en bil bland annat består av en motor, vilket i sig är ett objekt som kan fungera 
separat från bilen.  

2.3.3 Association  

Den sista relationen vi beskriver är en association vilken uppstår då objekt 
kommunicerar med varandra, se figur 2.6. Det sker genom att skicka meddelanden 
och när ett meddelande skickas från ett objekt så aktiveras en operation hos det 
mottagande objektet (Bennett et al, 2002).             

Figur 2.6.  En association mellan en hund och ett träd 
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2.4 Abstraktionsnivåer  

Vad betyder ordet abstraktionsnivå? Ordet abstrakt har vi redan definierat, se 
ordlistan. Tyvärr ger Svenska Akademiens OrdLista ingen definition av abstrak-
tionsnivå utan vi får beskriva det på annat sätt.   

2.4.1 Beskrivelse över olika nivåer  

För att ge en inblick i vad abstraktionsnivåer är så kan vi använda oss av det sätt vi 
människor försöker beskriva den verkligheten som vi lever i. I figur 2.7 visas ett för 
många människor vanligt sätt att tänka och beskriva verkligheten på, nämligen 
kartor. I toppen finns världskartan som väldigt sparsamt på detaljer beskriver hela 
jorden och ju längre ner i pyramiden vi kommer, desto detaljrikare och mer 
fokuserad blir kartan. Det går även att se att det längre ner i pyramiden behövs allt 
fler kartor för att beskriva det som världskartan beskriver genom en bild. Översikten 
blir efterhand alltså sämre medan detaljinformationen blir rikare (Greenfield, Short, 
Cook & Kent, 2003).                

Figur 2.7. Översikt över olika abstraktionsnivåers beskrivning av en verklighet  

2.4.2 Varför använda abstraktionsnivåer  

Greenfield et al menar på att abstraktion är ett sätt att selektivt välja ut och beskriva 
det som är intressant ur en helhet (2003). Vidare menar de att genom att höja 
abstraktionsnivå så beskrivs samma sak ur ett mer övergripande perspektiv och 
genom det så fokuserar vi på det som är intressant och plockar bort det ointressanta.  
För vissa yrkesgrupper är det ett måste att kunna arbeta på högre abstraktionsnivåer. 
Stadsarkitekter är till exempel inte så intresserade över vilken typ av spik som 
kommer att användas i husen, utan de arbetar med vilka typer av hus som får finnas 
var och så vidare.  
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2.4.3 Abstraktionsnivåer inom systemutveckling  

I en intervju för InfoWorld beskriver Grady Booch hur abstraktionsnivån höjts inom 
programutvecklingen från maskinspråk till objektorienterade språk. Han menar att 
man kan höja abstraktionsnivån från att fokusera på individuella kodrader skrivna i 
maskinspråk till att hantera en samling kod som abstraktioner i form av algoritmer. 
Inom objektorienteringen fortsätter man efter samma princip och sammanfogar 
algoritmer och data till objekt för att ytterligare höja abstraktionsnivån. Booch 
menar att detta sätt låter utvecklaren arbeta på en nivå som befinner sig närmare 
problemet snarare än maskinvaran (Scannell, 2004).  

2.5 Design Patterns  

Under slutet av 1970-talet myntades begreppet pattern av Christopher Alexander. 
Han gav ut två böcker som beskrev återkommande problem inom arkitektur och 
stadsplanering. Dessa patterns beskriver huvuddragen hos en lösning på dessa 
återkommande problem på ett sådant sätt att den kan återanvändas om och om igen 
(Alexander, 1979).  

1994 publicerades boken Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented 
Software , skriven av Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson och John 
Vlissides. I boken utvecklas Alexanders patterns att fungera inom den objekt-
orienterade programutvecklingen. Förutom beskrivningar av begreppet Design 
Patterns innehåller boken en katalog om 23 färdiga Design Patterns vilka de menar 
används av de flesta större objektorienterade system. Gruppen författare fick snart 
namnet The Gang of Four (GoF) och boken har kommit att betraktas som något en 
bibel inom området.  

Ett Design Pattern definieras som en beskrivning av kommunicerande objekt och 
klasser som är anpassade att lösa ett generellt designproblem i ett specifikt 
sammanhang (Gamma et al, 1994). Det ska hjälpa en designer att kunna nyttja 
erfarenheter som utvecklare har gjort tidigare när de utformat en lösning på samma 
problem och slutligen dokumenterat denna lösning som ett Design Pattern. Ett 
sådant Design Pattern utformas ur en lösning som fungerat i praktiken vid ett flertal 
tillfällen. Samfundet kring Design Patterns har introducerat en princip som säger att 
ett Design Pattern får kallas ett Design Pattern endast efter det använts i fler än en 
applikation; used twice rule (Riehle, 1996). En annan regel är den så kallade rule 
of three som innebär att inget skall betraktas som ett Design Pattern innan det 
bekräftats vara ett återkommande fenomen i minst tre system (Appleton, 1998). Det 
främsta syftet med att använda Design Pattern har varit att kunna återanvända en 
lyckad lösning på ett återkommande problem och kunna undvika att utveckla en 
lösning som många utvecklare sedan tidigare redan skapat lösningar för.     
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Ett Design Pattern består i grunden av fyra delar (Gamma et al, 1994)  

 
Namn 

 

Problembeskrivning 

 

Lösning 

 

Konsekvenser  

Namnet 

Namnet är en viktig del eftersom det identifierar det specifika Design Pattern som 
avses. Samtidigt underlättar det för kommunikationen då ett namn syftar till en mer 
övergripande lösning. Namnet skall hållas enkelt, ett till två ord, och ge en antydan 
om vilket problem som det avser att lösa. Namn på välkända Design Patterns är till 
exempel Observer, Singleton och Decorator.  

Problembeskrivning 

I problembeskrivningen beskrivs problemet och det sammanhang då detta Design 
Pattern kan tillämpas som en lösning.  

Lösning 

Lösningen tillhandahåller en abstrakt beskrivning av element (ofta klasser och 
objekt) och deras relationer mellan varandra utan att specificera några fysiska 
detaljer såsom programmeringsspråk, operativsystem eller hårdvara.  

Konsekvenser 

Slutligen beskrivs även konsekvenserna hos just denna lösning, bland annat vilka 
för- och nackdelar som kan behöva övervägas.   

2.5.1 Ett exempel på ett Design Pattern - Decorator  

För att på ett tydligare och mer konkret sätt visa på vad ett Design Pattern är, samt 
för att visa hur strukturen kan se ut, följer här ett exempel på ett Design Pattern 
vilket är hämtat ur Gamma et al (1994). Beskrivningen är kraftigt reducerad, då 
tanken är att endast ge en övergripande bild av hur ett Design Pattern kan se ut. 
Detta Design Pattern kallas för Decorator, se figur 2.8.   

Syfte 

Att dynamiskt kunna tillföra ytterligare beteenden till ett objekt.  

Problembeskrivning 

Ett sätt att tillföra nya beteenden till ett objekt är genom arv, men detta leder då till 
att alla objekt av klassen samt av underklasser också ärver beteendet. För att 
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dynamiskt kunna styra att ett objekt skaffar sig nya beteenden så kan vi använda en 
Decorator. Denna omsluter objektet och ger objektet möjlighet att använda de 
beteenden som erbjuds, men detta är då förbehållet objektet som hålls av 
Decorator.   

Tillämplighet 

Decorator är tillämpbart i följande situationer:  

 

När vi vill kunna ge ett objekt ytterligare beteenden utan att påverka andra 
objekt. 

 

När beteenden kan behöva bli bortplockade. 

 

När arv som metod för att förmedla beteenden är opraktiskt.                        

Figur 2.8. En översikt över hur Decorator är strukturerat. Denna översikt är även 
lösningen på vårt problem 
Källa: Gamma et al, 1994  

Klasser som medverkar 

Component definierar det interface som ConcreteComponent kommer att erhålla.  

ConcreteComponent är ett objekt till vilket ytterligare beteenden kan komma att 
adderas.   
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Decorator håller en referens till ett objekt av typen Component samt definierar ett 
interface som rättar sig efter det interface som Component har.   

ConcreteDecorator adderar konkreta beteenden till Component.  

Konsekvenser 

1. Mer flexibelt än det statiska arvet. 
2. Alla tänkbara situationer behöver inte stödjas av klassen utan den kan hållas 

ganska ren. Decorator tar hand om eventuella ytterligare beteenden som kan 
komma till i efterhand. 

3. En Decorator och dess omslutna objekt är inte identiska. 
4. Många små objekt.  

2.6 Fördelar med Design Patterns  

I boken Design Patterns beskriver Gamma et al en rad sätt på vilket användningen 
av Design Patterns kan komma att inverka positivt på arbetet med objektorienterad 
design (1994). Dessa är i korthet:  

 

Design Patterns ger ett gemensamt designspråk vilket underlättar vid 
kommunikation mellan systemutvecklare.  

 

Design Patterns tjänar som en hjälp vid dokumentation och hjälp vid 
inlärning. Genom kunskap och kännedom om en rad Design Patterns kan 
utvecklaren snabbare få en överblick och förstå en större systemarkitektur. 
Samtidigt förbättrar kunskapen om dessa Design Patterns, i rollen som 
beskrivningar av fungerande lösningar, systemutvecklarens designförmåga. 

 

Design Patterns kan användas som en ersättning för existerande metoder. 
Till exempel som grafiskt notationssätt vid modellering. 

 

Design Patterns fungerar som en hjälp vid omstrukturering (refactoring) av 
ett befintligt system.  

I rapporten Industrial Experience with Design Patterns publicerad 1996 samlar 
experter från AT&T, Motorola, Siemens AG, IBM och Bell Northern Research 
(BNR) sina erfarenheter av användning av Design Patterns i några av sina projekt. 
Av de fördelar som nämns i rapporten bekräftas tre av samtliga experter (Beck et al, 
1996):  

 

Design Patterns underlättar kommunikation och fungerar som ett bra 
medium som låter systemutvecklare effektivt förmedla komplicerade 
begrepp mellan varandra. 

 

Design Patterns fångar det vitala hos ett system i en komprimerad form. 
Denna komprimerade beskrivning på en hög abstraktionsnivå möjliggör för 
systemutvecklaren att enkelt få en översikt över och förståelse för systemets 
arkitektur.  
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Design Patterns är testade och fungerande lösningar skrivna av experter och 
som exempel tränar de utvecklaren att kunna identifiera och själv skapa en 
god systemdesign.  

2.6.1 Kommunikation  

Det gemensamma språk som uppstår när utvecklare börjar använda Design Patterns 
möjliggör för en förbättrad kommunikation med andra. Istället för att försöka prata 
om lösningar genom algoritmer, funktioner eller objekt kan abstraktionsnivån höjas 
och förmedla en lösning genom att hänvisa till namnet på ett specifikt Design 
Pattern. Genom att använda sig av en gemensam terminologi vid designarbetet 
kommer ett namn på ett Design Pattern att representera en mer övergripande 
lösning på ett problem (Gamma et al, 1994).  

2.6.2 Abstraktionsnivå  

Design Patterns tillhandahåller en effektiv metod att fånga och beskriva en 
applikations struktur på en högre abstraktionsnivå (Yonglei, 2000). Förutom att 
utvecklaren får en översikt över systemet som underlättar förståelsen slipper denne 
hantera detaljer i systemet på ett för tidigt stadium (Ekström, 2000).  

Ett Design Patterns förmåga att öka förståelsen för en systemarkitektur är en av dess 
mer framträdande egenskaper. En bättre förståelse för och överblick över ett system 
som någon annan utvecklat kan erhållas på relativt kort tid (Helm, 1994). Den 
förhöjda abstraktionsnivån underlättar för en utvecklare att förstå hur ett existerande 
system är uppbyggt. Om det anges i systemets dokumentation vilka Design Patterns 
som är använda kan utvecklaren snabbt bilda sig en uppfattning hur systemet 
arbetar. Eftersom ett Design Pattern beskriver en vanligt återkommande lösning kan 
kunskap om de vanligaste Design Pattern underlätta för utvecklaren att identifiera 
dessa även om systemdokumentationen inte anger användning av något speciellt 
Design Pattern (Gamma et al, 1994).   

En erfarenhet inom området där användningen av Design Patterns underlättat för 
förståelsen av en systemstruktur har gjorts av Grand Valley State University i USA. 
Yonglei beskriver i en publikation hur universitetet använder Design Patterns 
pedagogiska egenskaper vid kunskapsöverföring inom kursverksamhet och vilka 
fördelar de upptäckt med detta förfarande. Yonglei menar att det som vanligtvis 
förhindrar en student att förstå ett komplext system är att det inte finns någon 
beskrivning av systemet på hög nivå. Studenten kan förstå bitar av koden men är 
ändå oförmögen att skaffa sig en övergripande bild av systemet (Yonglei, 2000). 
Införandet av Design Patterns som ett verktyg vid inlärningen resulterade i att 
studenterna mycket snabbare kunde förstå strukturer som tidigare tagit längre tid att 
lära sig.  
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I publikationen Industrial Experience with Design Patterns beskriver AT&T hur 
de introducerade Design Pattern i några av sina projektarbeten genom att låta 
deltagarna lära sig både Design Patterns och betrakta system och arkitekturer 
genom Design Patterns. Även om de inte då kunde se att användningen av Design 
Pattern signifikant underlättat inlärningsprocessen var slutsatsen att utbildningarna 
kunde bedrivas effektivare genom att använda detta perspektiv (Beck et al, 1996).  

2.6.3 Design av systemarkitektur  

Det sätt på vilket ett Design Pattern förmedlar kunskap kring god design så att 
utvecklare kan dra lärdom av tidigare erfarenheter är en av själva huvudprinciperna 
hos Design Patterns (Agerbo 1998). Ett Design Pattern kan kommunicera insikt och 
erfarenhet och därigenom låta utvecklaren förfina sin förståelse för god arkitektur 
(Appleton, 1998).   

Gamma et al menar att många personer som arbetar med objektorientering kan ha 
svårt att få förståelse för alla flöden i ett beskrivet system (1994). Kunskap om 
Design Patterns gör det lättare att få förståelse för existerande objektorienterade 
system samt att själv utveckla en god design.   

I Industrial Experience with Design Patterns redovisar BNR många fördelar med 
användningen av Design Patterns inom organisationen. En användbarhet fann de att 
genom Design Patterns definiera och beskriva systemarkitekturer. Även om de inte 
kunde mäta det i förändrad produktivitet såg de att kommunikation förbättrades och 
programmerare kunde skapa komplicerad design på mycket kortare tid om de 
använde sig av Design Pattern (Beck et al, 1996).   

En nackdel med Design Patterns är att de kan användas i för hög utsträckning  
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2. Empiri 

 

1. Regel 
3. Resultat 

3 Metod 
Under denna del beskrivs hur vi har arbetat i vår informationssökning samt vilket 
angreppssätt som vi har arbetat efter. Vidare beskrivs hur vi har valt att samla in 
information, vem vi har valt att intervjua samt varför.  

3.1 Ett deduktivt angreppssätt  

När forskaren arbetar enligt det deduktiva angreppssättet så är målet att dra en 
slutsats om verkligheten och denna slutsats utsätts sedan för en empirisk prövning 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Sättet att arbeta är sådant att en fråga följs 
av litteratursökning kring ämnet. Genom denna kan en frågeställning formas vilken 
sedan följs upp av en observation vilken sedan analyseras, tolkas och rapporteras 
(Backman, 1998).  Lite förenklat så är förfarandet som enligt figur 3.1 där forskaren 
utgår från en frågeställning, en regel eller ett antagande. Genom en empiri kommer 
forskaren sedan fram till ett resultat som ska syfta tillbaka mot regeln på något sätt. 
Empirin som har utförts till denna uppsats är en fallstudie och finns mer utförligt 
beskriven i kapitel 3.2.           

Figur 3.1. En beskrivning av det deduktiva angreppssättet 
Källa: http://www.ies.luth.se/org/Rapporter/AR9824.pdf   

3.1.1 Varför välja det deduktiva angreppssättet?  

Det finns tre tänkbara alternativ att välja när det gäller angreppssätt, deduktiva, 
induktiva och det abduktiva. Det induktiva angreppssättet utgår ifrån en empiri som 
via resultatet ger oss en regel medan det abduktiva startar med ett resultat och sedan 
via en regel slutförs med en empiri.  Eftersom arbetet med uppsatsen på samma sätt 
som det deduktiva angreppssättet utgår från en frågeställning (regel) passar det 
angreppssättet oss bäst.   

3.2 Fallstudien  

En fallstudie syftar till att undersöka ett fenomen i sin realistiska miljö eller kontext 
där gränsen mellan fenomen och kontext inte är lätt att dra (Backman, 1998). 

http://www.ies.luth.se/org/Rapporter/AR9824.pdf
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Fallstudien kan innehålla inslag av såväl intervjuer, observationer samt enkäter och 
kan även innebära en studie av fler än ett fall. Faktum är att studier av fler fall än ett 
är att föredra så slutsatserna får en större tyngd än om endast en fallstudie 
genomfördes (Yin, 2003). Vi valde att göra fler än en fallstudie i vår uppsats, det 
slutgiltiga antalet blev fyra. Det gav oss en möjlighet att få fler synpunkter runt vår 
forskningsfråga och mer underlag till våra analyser och slutsatser.    

3.3 Kvalitativ kontra kvantitativ metod  

Vid insamlandet av data finns det två metoder att använda, den kvalitativ eller 
kvantitativa (Yin, 2003). Repstad (1999) beskriver den kvalitativa metoden som att 
hitta egenskaper och framträdande drag ett fenomen och han menar vidare på att 
forskaren här skriver ner sina upptäckter och att dessa anteckningar ligger till grund 
för analysen. Trost menar att om forskaren är ute efter att förstå så bör den kvali-
tativa metoden användas (1997). Han tycker också att metodens lägre grad av 
formaliseringen gör forskaren är mindre styrd. När det gäller den kvantitativa 
metoden så menar Trost lite förenklat att om vi enbart arbetar med siffror i under-
sökningen så ska den metoden användas (1997). Yin beskriver metoden som att den 
ger forskaren en större distans till subjektet som det forskas om samtidigt som 
formaliseringsgraden är högre (2003).   

Vi valde att arbeta efter det kvalitativa synsättet då vi ansåg att vår forskning blev 
bäst utförd om vi genomförde intervjuer. På det sättet fick vi under intervjuerna en 
möjlighet att ställa följdfrågor samt kunde mer djupgående utforska forsknings-
ämnet med våra respondenter.   

3.4 Datainsamling  

Insamlandet av data skedde i två steg. Första delen bestod av att genom litteratur-
studier läsa in sig på vilka teorier som fanns inom vårt forskningsområde. Yin 
(2003) anser att det är en väldigt viktig del av förberedelserna inför fallstudierna 
och det gjorde att vi lade stor vikt vid detta moment. Andra delen bestod av att 
genomföra fallstudien. Antalet intervjuer hölls till maximalt fem stycken för att 
materialet skulle vara hanterbart, vilket är ett råd enligt Trost (1997).  

3.4.1 Litteraturstudier  

För att sätta oss in i ämnet så började vi söka efter böcker som mer i allmänhet 
handlade om Design Patterns. Snart fann vi att Gang of Fours bok (Gamma et al, 
1994) var den bok vilken flest författare rekommenderade som grundläggande så vi 
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utgick därifrån. Vi letade även på Internet efter artiklar och papers som kunde 
finnas inom ämnet. Under sökningen användes sökmotorn www.google.se i främsta 
hand och genom den hittade vi bland annat fram till http://portal.acm.org, vilket är 
en samlingsplats för publicerade artiklar. Vi fann även ett Internetbibliotek, 
www.devx.com, där det går att komma åt elektroniska upplagor av publicerade 
böcker. Detta bibliotek blev för oss en guldgruva. I övrigt har vi har lånat böcker 
via Luleå Tekniska Universitets Bibliotek samt via Piteå Stadsbibliotek. I några fall 
har även böcker köpts in och det har då skett via Internetbokhandeln AdLibris.   

3.4.2 Frågeställningen  

Efter att ha studerat litteraturen så började vi formulera intressanta frågeställningar 
värda att följa upp i kommande fallstudier. I första hand fastnade vårt intresse för att 
studera hur kommunikationen mellan utvecklare påverkas vid användning av 
Design Patterns. När sedan en uppsats hittades som redan forskat om kom-
munikationen så ändrade vi oss. Vi gick nu mer in mot att studera hur Design 
Patterns påverkar inlärningen hos systemutvecklare och det var med den 
frågeställningen i bakhuvet som intervjuguiden utformades. Efter att våra intervjuer 
var utförda insåg vi dock efterhand att det vi hade undersökt, samt samlat på oss 
teorier om, faktiskt var den nuvarande frågeställningen.   

3.4.3 Intervjuguiden  

I samstämmighet med vad Trost (1998) säger så gjordes en intervjuguide i förväg 
vilket blev en översikt över vilka frågor som vi ville diskutera i våra intervjuer, se 
bilaga ett. Vi delade upp vår intervjuguide i två delar. Första delen handlade om att 
ge oss lite mer bakgrundsinformation om respondenterna. Denna bakgrund om-
fattade till exempel hur länge de har arbetat inom systemutveckling, var de nu 
arbetar och vilken yrkesroll de just nu har. Vi ville även ta reda på hur länge de har 
arbetat med Design Patterns, samt hur de arbetade före de kom i kontakt med 
Design Patterns.  

Del två av intervjuguiden tog upp de frågor vi framförallt ville diskutera. Vi ville 
till exempel se om respondenterna upplever en förändring i deras arbete med 
systemdesign genom deras kunskap om Design Patterns. Har deras tänkande nått 
den högre, och mer programspråksoberoende, nivån som teorin hävdar att Design 
Patterns ger? Kan de lättare se strukturen i ett system nu? Är det lättare att lära sig 
nya designlösningar genom kunskapen om Design Patterns? Utifrån våra uppställda 
frågor hoppades vi få igång en diskussion vilken även kunde gav oss svar på saker 
vi inte hade tänkt på.   

http://www.google.se
http://portal.acm.org
http://www.devx.com
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3.4.4 Urvalet av respondenter  

Att hitta personer till våra intervjuer antog vi skulle bli en svår nöt att knäcka. 
Objektorienteringen har som synsätt slagit igenom inom systemutvecklingen men 
det är fortfarande långt ifrån alla utvecklare som använder sig av den. Vidare så är 
det ännu färre som aktivt använder Design Patterns och det gav ytterligare problem. 
Vi gjorde ett antagande att det på större utvecklingsföretag fanns en större chans för 
att hitta de personer vi sökte och därför drogs gränsen vid fler än 10 anställda på 
företaget. Som kriterium för att bli aktuell som person att intervjua ville vi även att 
personen skulle ha arbetat med Design Patterns i mer än 3 år. Våra kriterier för att 
hitta respondenter till undersökningen var alltså följande. 
De:  

ska aktivt arbeta med Design Patterns 
ska ha arbetat med Design Patterns under minst 3 år.  

För att komma i kontakt med företagen skickades först ett mail i vilket vi beskrev 
vem vi var, varför vi skickade mailet och vem vi ville komma i kontakt med. Fick 
vi inte svar från företaget inom en vecka så ringdes företaget upp. Efter att ha varit i 
kontakt med ca 40 företag så hade vi sedan fyra systemutvecklare att intervjua.  

3.4.5 Intervjuerna  

Av fyra intervjuer genomfördes tre via telefon och en genom personligt besök. 
Under intervjuerna använde vi vår framtagna intervjuguide som en vägledning utan 
att den fick bli för styrande. Via en bandspelare så spelades även intervjuerna in för 
att vi själva kunna koncentrera oss mer på intervjupersonen. Alla personer vi 
intervjuade fick först en fråga om det var ok med dem och ingen av personerna 
motsatte sig. Efter varje intervju gjordes en bearbetningen av materialet och här 
använde vi en metod som Trost (1998) beskriver. Metoden innebar att vi lyssnade 
av bandet, skrev ner stödord vi fastnade för och sedan sammanfattade intervjun i 
enlighet med den struktur som fanns på frågeguiden. Detta hade till fördel att 
materialet blev lättare att analysera samt att det för oss oväsentliga materialet snabbt 
sållades bort.   

3.5 Reliabilitet och validitet  

Yin (2003) beskriver att reliabilitet och validitet är viktiga delar för att få fram en 
undersöknings tillförlitlighet. Om någon i en senare undersökning följer samma 
procedurer som en tidigare undersökning gjort, ska detta resultera i ett resultat som 
stämmer överens med det som framkom i den föregående undersökningen. Trost 
menar att reliabilitet mer är lämpad på kvantitativa undersökningar som är statiska 
och att det blir till problem vid kvalitativa intervjuer då forskaren vill förstå hur den 
intervjuade personen tänker (1998).  
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När det gäller validitet så tycker Yin (2003) att de mätinstrument som tas fram för 
studien bör vara pålitliga och om några avvikelser uppstår så ska dessa vara stabila. 
Även detta har Trost invändningar mot då han anser att det är just dom avvikelserna 
som vi i den kvalitativa intervjun försöker få fram (1998). Undersökningen måste 
vara trovärdig men på det sättet att forskaren kan visa att data är seriöst insamlade 
och relevanta till den aktuella forskningen.  

I arbetet med att ta fram intervjufrågor har vi grundar oss på den teori som 
redovisats. De intervjuer vi genomfört spelades alla in på band för att undvika 
eventuella misstolkningar eller förvrängningar av de svar som vi fick. Intervju-
personerna var nästan alla framtagna enligt ovan beskrivna sätt i syfte att hitta 
relevanta personer och vi tycker att användandet av personliga intervjuer har fångat 
de tankar som den intervjuade har om problemområdet på ett bra sätt. Genom alla 
dessa moment anser vi att trovärdighet har uppnåtts i vår undersökning. 
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4 Empiri 
I empirin beskriver vi övergripande de respondenter som har intervjuats i 
fallstudierna och vi presenterar även det resultat som vi har fått fram. 
Framställningen nedan är strukturerad utifrån de avgränsningar som vi har gjort i 
vår uppsats och inte utefter hur frågorna är uppställda i intervjuguiden. Vi har 
sammanfört kommunikation och abstraktionsnivå då flertalet av svaren rörande 
något av ämnena allt som oftast även kopplade till det andra. 

4.1 Bakgrund  

Här nedan beskriver vi kort varje respondent enligt vad han, då personerna i vår 
undersökning genomgående är män, har för yrkesroll, arbetserfarenhet samt 
kännedom om Design Patterns.  

Enligt begäran så är alla uppgifter om företagen som respondenterna arbetar vid 
utelämnade. Även respondenternas namnuppgifter är utelämnade och vi kommer 
istället i uppsatsen att referera till respondenterna som Adam, Bertil, Ceasar samt 
David.   

Respondent Adam 
Är mjukvaruutvecklare på ett systemutvecklingsföretag. Har arbetat inom 
systemutveckling under många år och har arbetat mer aktivt med Design Patterns 
sedan cirka 3 år.  

Respondent Bertil 
Är Software Manager vid ett företag och har arbetat med mjukvaruutveckling sedan 
1998. Började arbeta med Design Patterns för cirka 4 år sen men har varit mer 
aktivt under senaste året.  

Respondent Ceasar 
Är mjukvaruutvecklare sedan 1999. Har under alla åren arbetat mer eller mindre 
aktivt med Design Patterns. Han är även systemarkitekt och platschef.  

Respondent David 
Började arbeta med systemutveckling 1979 och är nu systemarkitekt. Har varit 
intresserad av Design Patterns sedan det uppmärksammades i början på 1990-talet.  

4.2 Abstraktionsnivåer och kommunikation  

Upplever du att du uttrycker dig på en annan abstraktionsnivå när du arbetar 
med Design Patterns?  
Ja, alla upplever att det är så. De upplever att abstraktionsnivån är högre och de 
tycker även att detta är någonting positivt. Bertil uppskattar den abstraktare 
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utvecklingsmiljö som blir genom användandet av Design Patterns. Han anser att det 
är mer ett utbyte av tankar mellan utvecklarna istället för ett utbyte av kod. Som 
utvecklare behöver du inte heller studera koden för att förstå vad som händer. 
Ceasar uttrycker att han genom den högre nivån kan förklara saker på ett sådant sätt 
att alla utvecklare förstår honom, oberoende av vilket programspråk som 
utvecklaren använder.   

Hur är det att använda Design Patterns som kommunikativt medel mellan 
systemutvecklare? 
Alla våra respondenter anser att kommunikationen förenklas mellan utvecklarna 
genom användande av Design Patterns och att det är en stor fördel. Adam anser att 
det finns en tydlig fördel med att, inom större projektgrupper, använda Design 
Patterns då utvecklare kan kommunicera en bild av hur lösningen ser ut bara genom 
att nämna namnet på ett Design Pattern. Både Adam och David poängterar dock 
vikten av vilken nivå utvecklarna är på, det vill säga hur god deras kunskap om 
Design Patterns är, för att denna fördel ska erhållas. Enligt Ceasar bör namn på 
Design Patterns som kommunikativt medel användas med försiktighet. Risken finns 
att utvecklare från gång till gång inte kommer ihåg vad namnet står för. Hans 
erfarenhet är att det bästa sättet för att skapa förståelse hos andra är att rita upp en 
skiss över det aktuella Design Pattern för att visa hur det fungerar.  

Är det lättare för dig som har kunskap om Design Patterns att se strukturen 
på ett för dig nytt system?  
Ja, det upplever de flesta av våra respondenter. Ett förbehåll är dock att Design 
Patterns har använts i systemet samt helst är dokumenterade. Annars upplever 
respondenterna ingen fördel. Bertil beskriver att han nu kan förstå grunderna i ett 
system bara genom att läsa vilka Design Patterns som används, oavsett vilket 
programspråk som systemet är skrivet i.   

Bertil nämner i intervjun att Design Pattern även kan vara till hjälp vid kommunika-
tionen med kunder. Genom hans kunskap om Design Patterns får han vid diskus-
sioner med kunder en snabbare förståelse för kundens delsystem samt problem. Om 
han sedan arbetar tillsammans med en välutbildad kund så tycker han att Design 
Patterns samt UML är bra verktyg för kundutbytet. David säger att han i kommuni-
kationen med kunden ibland kan känna igen de problem som kunden beskriver och 
redan i det läget tänka fram en preliminär lösning med hjälp av Design Patterns. 
Denna förmåga vill han till stor del tillskriva den erfarenhet han har som utvecklare 
men menar också att Design Patterns de facto är ursprunget ur erfarenhet. David 
menar vidare på att Design Patterns är honom till viss hjälp i det abstraktare 
utvecklingsarbetet men att det kanske mer är den erfarenhet som han har samlat på 
sig under åren som spelar den avgörande rollen.      
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4.3 Arbetet med design av systemarkitekturer  

Har användandet av Design Patterns förändrat ditt sätt att arbeta och i så fall 
hur? 
Tre av våra respondenter tycker sig uppleva att Design Patterns har bidragit till en 
förändring i sättet att tänka och arbeta som systemutvecklare. Genom deras kunskap 
om Design Patterns så finns det en möjlighet att titta på olika Design Patterns för att 
se om det finns något som går att använda för att lösa eventuella problem. Här 
nämner två respondenter att det finns tid att vinna. Adam menar att Design Patterns 
är bra när han arbetar med arkitekturen till ett system. I det läget tänker han på om 
det finns något bra Design Pattern som löser de problem som han stöter på. 
Därigenom finns en möjlighet att han slipper tänka ut en egen lösning. Adam 
nämner att det är positivt att kunna utnyttja andras tankearbete och att det inte finns 
någon anledning att uppfinna hjulet igen. Detta stöds av två andra respondenter 
vilka menar att det någon annan har kommit på tidigare oftast är en bra lösning. 
Adam nämner vidare att han genom användande av Design Patterns får en hjälp på 
traven i det fortsatta utvecklingsarbetet, även om det tar tid att modifiera det så att 
det passar det egna problemet.  

Hur har din förståelse för design av system förändrats genom din kunskap om 
Design Patterns? 
Tre respondenter uttrycker att användande av Design Patterns borgar för en god 
systemarkitektur. Systemet tenderar att få färre kopplingar mellan delsystemen 
vilket gör delsystemen mer utbytbara och systemet mer stabilt. Enligt respon-
denterna finns här dock en stor anledning till försiktighet. Alla fyra respondenter 
nämner att de som utvecklare hela tiden behöver vara kritiska när de använder ett 
Design Pattern. Det finns en risk att utvecklaren överdesignar systemet. Sådan 
överdesign sker då utvecklaren går till överdrift i sitt användande av Design 
Patterns i syfte att göra det flexibelt. Om det inte finns, eller kommer att finnas, 
behov av en viss funktionalitet så finns det ingen anledning att genom ett Design 
Patterns bygga in den funktionaliteten i systemet. Användandet av Design Patterns 
kan göra ett system väldigt dynamiskt vilket i sin tur riskerar att leda till att 
systemet blir onödigt komplicerat samt instabilt. Där nämner respondenterna att 
erfarenheten som de bär med sig ger en bra balans inför detta faktum. Finns det inte 
ens i framtiden ett behov av att systemet är dynamiskt, så kanske inte ett Design 
Pattern alltid är nödvändigt. Betydelsen av en flexibel design ska helt enkelt inte 
överdrivas enligt respondenterna. Design Patterns ska inte användas in absurdum 
som en respondent uttryckte det utan utvecklaren ska hela tiden ställa sig frågan: 
Är det verkligen nödvändigt att använda Design Patterns i det här läget .   

Adam säger att effektiviteten kan bli sämre i tidskritiska system vid användande av 
Design Patterns. Han menar att den snygga lösningen tenderar att bli för långsam 
och det leder i sin tur till att viss optimering behöver göras. Detta behov av 
optimering är dock idag inte är lika viktig som förr då även inbyggda system nu har 
mer minne och processorkraft. Enligt Adam strävas det idag mer efter att göra en 
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snygg lösning först och optimera i efterhand än att optimera redan från början. 
Enligt honom kan det genom detta bli ett ökat användande av Design Patterns även 
i tidskritiska system.  

Behöver utvecklaren någon erfarenhet av systemutveckling för att använda 
Design Patterns?  
Alla utom Bertil nämner att det helst krävs att man har erfarenhet innan man börjar 
använda Design Patterns i så stor utsträckning. Som utvecklare behöver du först ha 
lite förståelse för arkitektur och modellering. Bertil nämner dock att utvecklaren 
behöver viss erfarenhet av Design Patterns för att se nyttan med dem eller ens 
kunna se dem i systemen.   

Ska en utvecklare ha god kunskap om ett stort antal Design Patterns för att 
kunna använda dem?  
Enligt respondenterna är det inte så. De nämner att de har kännedom om att det 
finns flertalet Design Patterns men går och söker i böcker eller uppslagskataloger 
vid behov. Det tycker inte att de behöver kunna dem utantill. En respondent menar 
på att även om flertalet av Design Patterns är bra så räcker det att ha kunskap om 1-
2 stycken i början och sedan gå vidare. Bästa sättet att lära sig är fortfarande att ha 
ett riktigt problem att brottas med och att då försöka lösa det med något Design 
Pattern.  

Avslutningsvis tycker alla fyra respondenter att Design Patterns är någonting som 
en systemutvecklare har god nytta av att kunna. Ceasar menar att Design Patterns är 
ett viktigt verktyg att ha med sig i sin verktygslåda.     
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5 Analys 
I analysdelen sammanför vi och diskuterar de redovisade teorierna med den empiri 
som vi har fått fram via vår fallstudie. Allting ska vara tätt sammankopplat med vår 
framlagda forskningsfråga och syfte med uppsatsen och hela tiden vara inom 
ramarna för vår avgränsning. 

5.1 Abstraktionsnivåer och kommunikation  

Ett Design Patterns egenskap att höja abstraktionsnivån och därigenom låta 
utvecklaren överblicka och förstå hur ett system är uppbyggt är en av de fördelar 
som ofta nämns (Gamma et al, 1994;Helm, 1995;Yonglei, 2000). En naturlig följd 
av den höjda abstraktionsnivån är att, för förståelsen, ovidkommande detaljer 
utelämnas (Ekström, 2000). Alla respondenter upplever av att de arbetar på en 
högre abstraktionsnivå genom deras användande av Design Patterns och att detta är 
positivt. Två respondenter betonar även fördelen med att kunna frångå detaljer 
såsom programmeringsspråk och istället utbyta tankar på ett högre mer oberoende 
plan.   

En respondent uttryckte dock en viss osäkerhet om förmågan att kunna arbeta på en 
högre abstraktionsnivå kunde tillskrivas Design Patterns eller helt enkelt berodde på 
erfarenhet inom systemutveckling. För att kunna ha någon nytta vid överblick och 
förståelse av befintliga system förutsattes att Design Patterns var använda samt även 
dokumenterade.   

En av de stora fördelar som Design Patterns anses ge, vilket flertalet författare 
trycker på, är att det ger utvecklarna ett effektivt sätt att förmedla en 
systemarkitektur (Gamma et al, 1994). Respondenterna är här eniga och styrker 
teorin. De finner att användandet av Design Patterns ger en fördel, eller till och med 
en tydlig fördel, vid kommunikation med andra utvecklare. En förutsättning är dock 
att de utvecklare man kommunicerar med också har erfarenhet av Design Patterns. 
Denna förutsättning diskuteras väldigt sparsamt i de teorimaterial som vi har tagit 
del av. Författarna är inte tydliga i att alla utvecklare behöver kännedom om Design 
Patterns vid kommunikation men det kan vara så att det ligger som en 
grundförutsättning och lämnas outtalad.   

Enligt Gamma et al (1994) så är namnet på Design Pattern ett utmärkt verktyg vid 
kommunikation då utvecklaren genom det snabbt kan förmedla en struktur till andra 
utvecklare. Generellt upplever alla respondenter att kommunikationen förenklas och 
blir, som en respondent nämnde det, mer ett utbyte av tankar än utbyte av kod. Att 
kunna säga ett namn på ett Design Pattern och på det sättet bli förstådd är till stor 
hjälp och det är sådana fördelar som teorin nämner att Design Patterns ska bidra 
med. Teorin får dock inte obrutet stöd. Det poängteras att det inte är ovanligt att 
utvecklaren inte kommer ihåg vad namnet står för och då finns heller ingen fördel i 
kommunikationen.  
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En annan aspekt av kommunikationen är den mellan utvecklare och kund. En 
respondent menar att i de fall det handlar om en kund med god kännedom kring 
Design Patterns kan kommunikationen och förståelsen av kundens system främjas.   

5.2 Arbetet med design av systemarkitekturer  

Flera respondenter uttryckte att delsystem utvecklade med hjälp av Design Patterns 
tenderar att få färre kopplingar utåt vilket gör delarna mer utbytbara. Denna strävan 
att utveckla delsystem med få kopplingar utåt utrycktes av respondenterna men har 
inte nämnts i den teori vi tagit del av.  

Design Patterns huvudsyfte, att representera en lyckad lösning på ett återkommande 
problem (Gamma et al, 1994) verkar även hos respondenterna vara ett av 
huvudändamålen. Tre respondenter uttrycker att det är till fördel att kunna använda 
en redan beprövad lösning och därigenom nyttja någon annans tankearbete. Detta 
leder i sin tur till att det finns tidsvinster att göra.   

Ett Design Pattern förmedlar även kunskap och förståelse för god design och 
arkitektur (Agerbo, 1998;Appleton, 1998). Tre respondenter anser att användning 
av Design Patterns borgar för en god arkitektur i systemet och användningen verkar 
leda till en högre tilltro till designen.   

Alla respondenter nämner risken för överdesign. Enligt respondenterna sker 
överdesign vid överdrivet utnyttjande av Design Patterns i syfte att göra ett väldigt 
flexibelt system. Det kan leda till komplicerade och instabila lösningar vilket då 
motverkar sitt syfte.    

Enligt teorin så är Design Patterns till stor fördel då de beskriver ett förslag till 
lösning på ett specificerat problem. Genom åren så har dock andras lösningar inte 
alltid varit betrodda av andra utvecklare. I vår undersökning menar dock 
respondenterna att de har förtroende för de lösningar som presenteras genom 
Design Patterns. Två av respondenterna säger uttryckligen att andras lösningar ofta 
är bra lösningar.   

Respondenterna anser att det är till stor nytta att ha arbetat i några år innan man 
börjar arbeta med Design Patterns och det är lite i strid med teorin. Yonglei (2000) 
visade i sin rapport att studenter, trots deras ringa erfarenhet, snabbt kunde öka sin 
förståelse för systemarkitektur genom användandet av Design Patterns. 
Respondenterna menar dock på att en praktisk arbetserfarenhet av systemutveckling 
är nödvändig för att kunna arbeta med Design Patterns.   

Slutligen anser respondenterna att en utvecklare inte behöver kunna ett stort antal 
Design Patterns för att kunna utnyttja dem. Det kan vara bättre att börja med några 
stycken, använda dem aktivt och sedan efterhand gå vidare och använda fler.  
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6 Resultat 
I resultatdelen diskuterar vi och sammanfattar vad som har tagits upp i uppsatsen. 
Vi presenterar och sammanställer slutsatser, ger förslag på vidare forskning samt 
analyserar vårt arbete med uppsatsen. 

6.1 Diskussion  

Syftet med denna uppsats var att ta reda på vad några systemutvecklare som arbetar 
med Design Patterns upplever att de har för nytta med metoden och hur de upplever 
att några av de i teorin beskrivna fördelarna uppfylls i verkligheten. Vår forsknings-
fråga löd:  

Hur upplever systemutvecklare att fördelarna med Design Patterns uppfylls?   

Vi begränsade oss såväl i vår teori som i vår undersökning till att beskriva system-
utvecklarens arbete med Design Patterns med avseende på kommunikation, design 
och abstraktionsnivå.   

Kommunikation 
Vi ville beskriva huruvida systemutvecklare upplever att användande av Design 
Patterns förenklade kommunikationen till kollegor.  

Våra fallstudier visade att respondenterna ansåg att Design Patterns kunde 
förenkla kommunikationen mellan systemutvecklare. Genom att nämna ett namn på 
ett Design Pattern eller beskriva det visuellt upplevde respondenterna att de lättare 
kunde förmedla en systemarkitektur. Dock framhölls det att detta förutsätter 
erfarenhet hos den man kommunicerar med. Denna fördel är den som främst lyfts 
fram i både teorin samt av våra respondenter men verkar ändå vara svår att nyttja 
fullt ut. Vi anser att det beror på att för få utvecklare använder metoden i sån 
utsträckning att det faktiskt ger det språk som är tänkt. Det fungerar att kom-
municera genom Design Patterns men det finns helt enkelt för få kunniga att 
kommunicera med. Användandet av Design Patterns behöver öka för att denna 
fördel ska ha genomslagskraft i praktiken.   

Abstraktionsnivåer 
Vi ville även beskriva huruvida systemutvecklare upplever att användande av 
Design Patterns kan höja den abstraktionsnivå de arbetar på och därigenom ge en 
bättre överblick över, och förståelse för, befintliga systemarkitekturer och 
systemarkitekturer under utveckling.  

Våra respondenter uttryckte att användandet av Design Patterns leder till arbete på 
en högre abstraktionsnivå och att det är positivt. Även framhölls fördelen att kunna 
frångå detaljer såsom programmeringsspråk och istället utbyta tankar på ett högre 
mer oberoende plan. För att lättare kunna förstå ett befintligt system krävs dock att 
Design Patterns använts i systemet samt att detta är angivet i dokumentationen. 
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Liksom med kommunikationen så är denna fördel till stor del sammanhängd med 
det antal utvecklare som använder metoden. Vid högre användande av Design 
Patterns i systemen, samt ett dokumenterande av det, tror vi att denna egenskap 
kommer att få en mycket högre genomslagskraft. Möjligheten att kunna föra sitt 
egna tänkande på en högre nivå ser vi dock som helt oberoende av hur många andra 
som utnyttjar metoden. Denna möjlighet anser vi kunna utnyttjas av fler utvecklare 
oavsett deras erfarenhet.  

Arbete med design av systemarkitekturer 
Slutligen ville vi beskriva hur systemutvecklare upplever att användandet av Design 
Patterns har påverkat deras arbete med design av systemarkitektur. Vi ville även 
beskriva om de upplever att den samlade erfarenheten som Design Patterns 
förmedlar har påverkat deras förståelse för god design och arkitektur.  

Respondenterna upplevde att användandet av Design Patterns gav tidsvinst samt 
borgade för en god arkitektur i det system som utvecklades. De ansåg att det var till 
fördel att kunna utnyttja andras arbete och tyckte att Design Patterns bidrog till en 
ökad förståelse för god design av system. Något som har förvånat oss är att det i 
teorin inte trycks så hårt på dessa fördelar i samband med arbete med Design 
Patterns, då våra respondenter verkar anse att dessa är klart framträdande.   

Respondenterna visade även på några risker med Design Patterns och att 
användning kan leda till överdesignade och komplicerade lösningar som i sin tur 
kan ge instabila system. De menade att användandet av Design Patterns kräver 
praktisk arbetserfarenhet av systemutveckling. Här hittar vi den enda riktigt 
framträdande nackdelen, risken att överdesigna systemet. Vi anser att användandet 
av Design Patterns inte bara kräver erfarenhet hos utvecklaren utan även ett kritiskt 
tänkande. Tittar vi då på Tallungs artikel som nämndes i bakgrunden, kapitel 1.1, så 
kan vi här se en tendens till förklaring till varför utvecklare slutade att använda 
metoden. Kanske var det så att den erfarenhet och kritiskt tänkande som behövs inte 
hann infinna sig hos utvecklarna.   

6.2 Slutsatser  

Nedan presenteras en sammanställning över de slutsatser vi har dragit i vår uppsats. 
Fördelar med Design Patterns beskrivna i teorin samt bekräftade av systemutveck-
larna är markerade som (+) och förbehåll från systemutvecklarna beskrivs som (-).  

Kommunikation  

 

Användandet av Design Patterns förenklar kommunikationen mellan 
systemutvecklare genom möjligheten att kommunicera en arkitektur via ett 
namn.  

 

Förutsätter erfarenhet hos de man kommunicerar med. 
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Abstraktionsnivå  

 
Användandet av Design Patterns leder till arbete på en högre abstraktions-
nivå. 

 

För att snabbare kunna förstå ett befintligt system genom Design Patters så 
krävs det att systemet är dokumenterat samt att de använda Design Patters är 
angivna.  

Arbete med design av systemarkitekturer  

 

Design Patterns förmedlar kunskap och förståelse för god design av system-
arkitektur och återanvänder bra lösningar. 

 

Kan leda till överdesign samt komplicerade och instabila lösningar. 

 

Kräver praktisk arbetserfarenhet av systemutveckling.  

6.3 Metoddiskussion  

Det deduktiva angreppssättet kom naturligt med tanke på den arbetsgång som denna 
uppsats följer med utgångspunkten i en frågeställning. Hade vi istället inte arbetat 
efter den arbetsgången och utgått ifrån något av de andra två angreppssätten så 
skulle uppsatsen nog vara väldigt olik. På vilka sätt är dock svårt specifikt säga. Vi 
tror till exempel att ett induktivt angreppssätt hade lett till att en kvantitativ metod 
hade använts. Det för att få en bred bild av situationen inför arbetet med resultat och 
regel.  

Vi är nöjda över att vi har valt en kvalitativ metod och anser att vi har fått fram bra 
information genom intervjuerna. Svårigheten att få tag på personer att intervjua 
gjorde tyvärr att inte alla personer uppfyllde kravet på hur länge de aktivt hade 
arbetat med Design Patterns. Hur mycket det kan ha påverkat resultatet har vi svårt 
att bedöma. Genom användandet av en kvalitativ metod speglar också resultatet 
bara några personers åsikter. Skulle istället en kvantitativ metod använts så skulle 
mer generellt gångbara slutsatser ha kunnat dras. Vidare har vi endast intervjuat 
personer som just nu arbetar aktivt med Design Patterns. För att göra en bredare 
bedömning om hur fördelarna verkligen uppfylls så vore det intressant att även 
intervjua systemutvecklare som har arbetat med metoden men sedan frångått den.   

Vår oerfarenhet att intervjua personer kan även ha inverkat på resultatet och det till 
exempel i form av missade följdfrågor. För att i framtiden komma ifrån dessa 
problem så vore det bra att tidigt genomföra 1-2 intervjuer kring ett intressant 
område. Utifrån dessa, samt lästa teorier, kan sedan en specifik forskningsfråga 
formuleras och forskas runt. Genom detta förfarande tränas även intervjuförmågan. 
Vi tror att detta kan vara till nytta oavsett om en kvantitativ eller en kvalitativ metod 
väljs.  
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Med tanke på hur få som verkar använda Design Patterns så är det förvånande att 
det i teorin i stort sett inte finns någon kritik mot metoden. Bristen på kritik har 
troligen färgat oss med då vi genomgående i vårt arbete med uppsatsen har haft en 
positiv inställning till Design Patterns. Genom teorin har vi alltså inte fått exempel 
på problem som kan följa med metoden vilket skulle ha varit en bra att ha med sig 
under intervjutillfällena. Dessa problem har istället framkommit först under inter-
vjuerna.   

6.4 Fortsatt forskning  

Vi har flertalet förslag till vad som skulle kunna forskas vidare på inom detta 
område.  

 

Genomföra en undersökning över vad personer som tidigare har arbetat med 
Design Patterns men inte gör det just nu har för erfarenheter av metoden. 
Hur väl anser de att fördelarna uppfylls? Varför slutade de använda Design 
Patterns?  

 

Undersöka hur utbrett användandet av Design Patterns är bland system-
utvecklare?  

 

Genomföra en jämförelse över två utvecklingsarbeten, en med Design 
Patterns och en utan, för att studera om det blir tidsvinster av att använda 
Design Patterns?    
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Ordlista  

Abstrakt 

 

Svenska Akademiens OrdLista definierar ordet som någonting ogripbart, 
någonting endast för tanken (SAOL, 2003)  

Abstraktionsnivå 

 

Ett sätt att beskriva en verklighet. Ju högre abstraktionsnivå, 
desto bredare samt mindre detaljerad blir beskrivningen. Ju lägre abstraktionsnivå, 
desto mer fokuserad och mer detaljerad blir beskrivningen (Gamma et al, 1994).  

Design 

 

Systemutvecklarens arbete med skapandet av en systemarkitektur (egen 
definition).  

Kommunikation 

 

Muntligt och skriftligt utbyte av tankar mellan systemutvecklare. 
Design Patterns fungerar som ett gemensamt språk mellan systemutvecklarna vilket 
underlättar denna kommunikation (Gamma et al, 1994).  

Maskinspråk 

 

Datorns eget språk som arbetar på den mest grundläggande nivån 
närmast hårdvaran (Erikson, Fahlgren, Lingefjärd, 2000).  

System 

 

Flertalet mjukvaror som tillsammans formar en helhet (Egen definition).  

Systemarkitektur  Den bakomliggande strukturen på ett system (Egen definition).  

The Gang of Four (GoF) 

 

Ett samlingsnamn som Gamma, Helm, Johnson & 
Vlissides fick efter att de hade skrivit boken Design Patterns: Elements of 
Reusable Object-Oriented Software  (Gamma et al, 1994).  



  

1 (1)  

Bilaga A  Frågeguide  

Bakgrund person samt företag 

 
Namn 

 
Utbildning 

 

Antal år inom systemutveckling 

 

Arbetar nu vid 

 

Roll i företaget 

 

Antalet anställda vid kontoret / koncernen 

 

Beskrivning av företagets verksamhet  

Arbetserfarenhet före och efter introduktionen av Design Patterns (DP) 

 

Hur länge arbetade ni utan att använda er av DP? 

 

Enligt vilket synsätt arbetade ni då, objektorienterat eller på annat sätt? 

 

Hur utbyttes erfarenhet mellan utvecklarna? 

 

Hur togs utvecklarnas erfarenhet tillvara på? 

 

Hur länge har ni arbetat med DP? 

 

Varför började ni använda DP? 

 

Hur flöt övergången till att börja använda DP? 

 

Hur mycket tid spenderar ni på att studera och lära er nya DP?  

Jämförelser tiden före och efter att DP har börjat användas. Fokus på vilken 
förändring utvecklaren upplever sig ha genomgått.  

 

Hur har användandet av DP förändrat ditt sätt att arbeta? 

 

- - ditt sätt att tänka? 

 

Hur tycker du att det är att använda DP som kommunikativt medel till andra 
utvecklare?  

 

Teorin säger att DP är bra för att de ger utvecklarna en möjlighet att tänka 
och kommunicera på en högre abstraktionsnivå? Vad tycker du om det? 

 

Hur har din förståelse av design av system förändrats genom din kunskap 
om DP?  

 

Hur upplever du att DP har förändrat ditt sätt att lära dig nya 
designlösningar? 

 

Om du studerar ett nytt system, upplever du det lättare eller svårare att se 
programstrukturer genom DP? 

 

Vilka fördelar ser du med användande av DP? 

 

Vilka nackdelar? 

 

Upplever du att du har blivit en bättre eller sämre utvecklare efter att ha 
börjat använda DP?   

Övrig diskussion. 




