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Sammanfattning 
 

I och med att automatiseringens framfart beräknas ersätta cirka hälften av alla jobb inom 20 år finns 

det ett intresse att undersöka hur systemutvecklingsbranschen kan påverkas av automatisering. Även 

om automatisering leder till att arbetsuppgifter försvinner, behöver det inte leda till att fler blir 

arbetslösa. Tvärtom kan det leda till att nya arbetsuppgifter skapas, där man slipper göra "onödiga" 

eller enkla uppgifter som kan automatiseras. För att möta krav på korta leveranstider inom 

systemutveckling kan det finnas behov att förkorta utvecklingstiden genom att automatisera. En väg 

att gå skulle kunna vara att använda modelldriven utveckling (MDD). I MDD utformar man en modell 

av systemet i ett verktyg som sedan kompileras för att få ut färdig kod. Det ligger i intresse att bidra 

med empiriskt resultat i gapet som finns gällande upplevda fördelar och nackdelar med MDD. Syftet 

med uppsatsen är att belysa hur systemutvecklare ser på automatiseringen av deras arbete, hur jobbet 

som systemutvecklare påverkas av automatisering och hur de tror att det kommer att förändras inom 

de närmsta 20 åren. Syftet innefattar också att belysa inställningar som systemutvecklare har till 

automatisk kodgenerering med MDD. Data samlades in genom en webbenkät där respondenterna 

bestod av trettio stycken systemutvecklare som har erfarenhet av automatisk kodgenerering med 

MDD. Resultatet visar att det finns inställningar som visar att MDD har goda möjligheter att både 

bidra till att minska den totala kostnaden och tiden för systemutvecklingsprojekt. Samt att MDD 

varken möjliggör eller förhindrar återanvändning, att det krävs en god förståelse för de verktyg som 

används. Resultatet visar även att MDD bland annat leder till att systemutvecklare skriver mindre kod, 

fokuset förflyttas och blir större gällande modellering och att granska den automatiskt genererade 

koden.  
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Begreppslista 
 

Modell - I modelldriven utveckling utvecklar man en modell över systemet som sedan översätts till 

färdig kod genom kompilering av modellen i ett verktyg. 

Automatisering - införande av steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig 

själv. Syftet med automatisering kan vara att avlasta människans arbete och risker men också att höja 

effektiviteten och kvaliteten i en process (NE, 2016). 

OMG – Object Management Group, standardiseringsorganisation som definierar standarder för 

samfunktion av distribuerade objektsystem (Freij, 2014). 

UML -Unified Modeling Language är ett standardiserat modelleringsspråk av OMG. UML används 

för att specificera, visualisera och konstruera modeller med grafisk notation. 

Modelldriven utveckling (MDD) - utveckling där modeller är centrala; användning av grafiska 

modeller som omvandlas till kod. 

Modelldriven arkitektur (MDA) - en instans av MDD där de centrala verktygen och standarderna är 

OMG-standarder (Freij, 2014).  

Model-driven engineering (MDE) - en mjukvaruutvecklingsdisciplin där modeller är den centrala 

artefakten i utvecklingen, som används för att konstruera systemet, kommunicera designbeslut och 

generera andra design artefakter (Milicev, 2009).  

Artefakt - en term för information som har producerats eller använts av systemutvecklare i ett 

utvecklingsprojekt, till exempel: modell eller kravspecifikation. 
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1 Introduktion 
 

I en uppmärksammad forskningsrapport från Oxford universitet konstaterade forskarna Frey och 

Osborne att 46 procent av alla jobb kan ersättas av digital och automatiserad teknik inom de närmsta 

20 åren (Frey & Osborne, 2013). Automatisering kan definieras som införande av steg i en process 

som gör att processen mer eller mindre går av sig själv. Syftet med automatisering kan vara att avlasta 

människans arbete och risker men också att höja effektiviteten och kvaliteten i en process (NE, 2016). 

Några exempel på jobb som kommer automatiseras är kassa- och fakturahantering samt arbeten på 

bank och transporter (Frey & Osborne, 2013). Brynjolfsson och McAfee (2014) menar att vi befinner 

oss i starten av vad de kallar för: ”The second machine age”, vilket innebär att de framtida 

förändringarna kommer att klassas som lika omfattande som den industriella revolutionen. Redan nu 

finns det till exempel tänkande maskiner som kan slutföra kognitiva uppgifter som: 

mönsterigenkänning, komplex kommunikation, språkbehandling och andra saker som tidigare endast 

kunde utföras av en människa. Detta område kallas Artificiell intelligens(AI) och är något vi bara 

kommer att se mer av (Brynjolfsson & McAfee, 2014).  

Hur teknikens snabba utveckling kan påverka den svenska arbetsmarknaden är något som 

Landsorganisationen i Sverige (LO, 2014) framställt i en rapport. I den lyfts det fram att den snabba 

tekniska utvecklingen medför ännu större förändringar för arbetsmarknaden än vi tidigare har varit 

med om. Dock behöver inte dessa förändringar enbart betyda att jobb kommer att försvinna, utan 

också att den tekniska utvecklingen även kan medföra att det skapas nya jobb. Om det ska bli möjligt 

eller inte beror delvis på hur politiken och arbetsmarknadens parter klarar av att se till att arbetskraften 

har möjlighet att ta de nya jobben. Det beror även delvis på hur snabb arbetskraftens 

omställningsförmåga är i den snabba tekniska utvecklingen som nu sker. Det krävs att det finns 

möjlighet för kontinuerlig kompetensutveckling, samt att arbetsorganisationer och arbetsmarknadens 

institutioner klarar av att anpassa sig till den nya tekniken (LO, 2014). Det ligger i intresse att ta reda 

på hur automatisering påverkar systemutvecklingsjobb. Med tanke på det arbete som idag sker inom 

systemutveckling till stor del sker agilt, vilket i sin tur ofta är förknippat med korta utvecklingstider, 

bör automatiseringens framfart vara något som påverkar systemutvecklares jobb. Eftersom att en stor 

del i vad automatisering är tänkt att tillföra är just effektivitet och genom att automatisera vissa 

arbetsuppgifter skulle man kunna möta dessa behov av korta utvecklingstider. 

Ett sätt att automatisera systemutvecklingsarbetet är att använda modelldriven utveckling (MDD). En 

modell är en förenklad representation av den verkligen världen och är byggd för att kunna ge en bättre 

förståelse hur komplexa system utvecklas. Modeller av komplexa system är byggda eftersom att 

sådana system inte kan begripas i sin helhet (Milicev, 2009). I modelldriven utveckling (MDD) 

utformar man en modell av systemet i ett verktyg som sedan kompileras för att få ut färdig kod. Med 

andra ord, man automatiserar det manuella kodskrivandet för att låta det ske automatiskt och baserat 

på modellen. Det finns flera akronymer inom det modelldrivna tänket där även MDD ingår. MDD är 

ett utvecklingsparadigm som använder modeller som den primära artefakten i utvecklingsprocessen 

(Brambilla et al,, 2012). Modelldriven arkitektur (MDA) är en särskild syn av MDD, som kan ses som 

en instans av MDD där bland annat de centrala verktygen är OMG-standarder. OMG (Object 

Management Group) är en standardiseringsorganisation som definierar standarder för samfunktion av 

distribuerade objektsystem (Freij, 2014). Model-driven engineering (MDE) kan ses som en breddning 

av MDD, där MDD används för att automatisera delar i systemutvecklingsprocessen och är själva 

utvecklingen av systemet, vilket i sin tur utnyttjar Model-driven engineering (MDE). MDE är en 

mjukvaruutvecklingsdisciplin där modeller är den centrala artefakten i utvecklingen. De används för 

att konstruera systemet, kommunicera designbeslut samt generera andra design artefakter (Milicev, 

2009). Slutligen finns även Model-based engineering (MBE) som hänvisar till en mjukare version av 
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MDE. I MBE spelar mjukvarumodeller en viktig roll även om de inte är nödvändiga nyckelartefakter 

för utvecklingen. De driver inte utvecklingsprocessen som de gör i MDE (Brambilla et al,, 2012). 

Bilden illustrerar sambandet mellan akronymerna:  

 

Den akronym som uppsatsen fokuserar mest på är MDD. Syftet med MDD är att höja 

abstraktionsnivån hos systemutvecklare med anledning av att de inte ska behöva fokusera på 

"onödiga" detaljer när de utvecklar mjukvara. Genom användning av MDD vill man höja 

programvarans kvalitet, minska komplexiteten och förbättra återanvändningen. Målet är att både 

förenkla och standardisera så att automatisering är möjligt. I modelldriven utveckling (MDD) finns det 

i huvudsak två stycken framträdande begrepp: automatisering och abstraktion. Abstraktion utgör 

faktumet att modellen beskrivs på en hög abstraktionsnivå, automatisering utgör det faktum att 

modellen omvandlas till fungerande kod och detaljerad nivå. Det är via ett verktyg som 

systemutvecklare skapar och visualiserar modellen med en bestämd notation för att till sist exekvera 

modellen i verktyget som i sin tur producerar koden (Hailpern & Tarr, 2006). En sådan bestämd 

notation kan till exempel vara modelleringsspråket: Unified Modeling Language (UML) som är 

standard av OMG precis som MDA är. UML kan användas för olika sorters diagram, till exempel: 

klassdiagram som beskriver ett statiskt förhållande mellan klasser. Förutom sådana strukturella 

diagram finns även beteendeinriktade diagram, som möjliggör att beteenden på systemet inkluderats i 

modellen. Utformningen av modellen sker i ett verktyg för att sedan översättas till fungerande källkod, 

det är översättningen som är den automatiska kodgenereringen (Freij, 2014). I takt med 

automatiseringens framfart kan krav på automatisering växa och behov av olika tillvägagångssätt för 

att automatisera systemutvecklingsprocessen öka. Om intresset för automatisk kodgenerering med 

MDD ökar kan efterfrågan på forskning gällande det även öka. Idag finns det en hel del litteratur som 

talar om syftet med MDD och vad det bidrar till. Få ansträngningar har däremot gjorts gällande att 

genomföra vetenskapliga studier som granskar fördelar och nackdelar med MDD (Mohagheghi & 

Dehlen, 2008; Chaudron & Heijstek, 2009). Systemutvecklares erfarenheter och inställningar är delvis 

intressant för företag som funderar på att införa MDD i systemutvecklingsprocessen. Det kan också 

vara nödvändig kunskap för de som utvecklar verktygen, att få veta vilka inställningar som finns 

grundat på systemutvecklares erfarenheter.  
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1.1 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur systemutvecklare ser på automatiseringen av deras arbete, hur 

jobbet som systemutvecklare påverkas av automatisering och hur de tror att det kommer att förändras 

inom de närmsta 20 åren. Syftet innefattar också att belysa inställningar som systemutvecklare har till 

automatisk kodgenerering med modelldriven utveckling.  

 

1.2 Frågeställning 

 

• Vilken inställning har systemutvecklare gällande användning av automatisk kodgenerering 

med modelldriven utveckling?  

o Vilka för- och nackdelar finns det enligt systemutvecklare med automatisk kodgenerering 

med modelldriven utveckling i systemutvecklingsarbetet?  

o Hur ser förskjutningen ut gällande vilka typer av arbetsuppgifter som görs i 

systemutvecklingsarbetet, vid användandet av automatisk kodgenerering med 

modelldriven utveckling?  

 

1.3 Avgränsning 
 

Avgränsning har gjorts ifrån automatisering av systemutvecklingsarbetet, till att vara inriktat på 

automatisering genom användning av automatisk kodgenerering med modelldriven utveckling. 

Avgränsning har gjorts från att inte i någon större mening behandla de olika verktyg som används vid 

framtagandet av en modell samt den översättning som sker ifrån modellen till automatisk genererad 

kod. Det kommer inte heller i någon större utsträckning fokuseras på alla de olika modelleringsspråk 

som finns. Avgränsning sker till hur arbetet som systemutvecklare påverkas av användning av 

automatisk kodgenerering med modelldriven utveckling. Där ordet påverkas syftar till den 

förskjutning av arbetsuppgifter som sker vid användandet av automatisk kodgenerering med 

modelldriven utveckling, det vill säga: hur arbetsuppgifter förändras.  

 

1.4 Intressenter 
 

Möjliga intressenter för uppsatsen är företag som utvecklar MDD-verktyg samt företag som vill införa 

MDD i systemutvecklingsprocessen. Eftersom att uppsatsen belyser hur MDD kan påverka 

systemutvecklingsarbetet. En annan potentiell intressent är de som utformar 

systemutvecklarutbildningar, kanske skulle de behöva planera för att införa ett annorlunda innehåll för 

att hänga med i automatiserings framfart eller den potentiella förskjutning i systemutvecklingsarbetet 

som MDD bidrar till. 
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2. Tidigare Forskning 
 

I det här avsnittet beskriver vi tidigare forskning som gjorts. Vi förklarar hur automatisering tidigare 

har använts och hur det spås att se ut i framtiden. Vi förklarar varför det finns behov av automatisering 

och möjliga lösningar för att automatisera systemutvecklingsarbetet. 

2.1 Automatiseringens framfart 
 

Brynjolfsson och McAfee (2014) visar att de största framstegen människan gjort (om man tittar 10 000 

år bakåt i tiden) har skett under den industriella revolutionen. Applicering av ångmaskinen lät oss 

massproducera varor på en skala som tidigare varit ofattbar; fabriker, tågräls, transport som ångbåtar 

och bilar samt mat. Maskiner som revolutionerade lantbruk skapade det moderna samhället, detta 

kallas för maskinåldern. Brynjolfsson och McAfee (2014) menar att vi nu befinner oss i den andra 

maskinåldern, att nu kommer datorer avlasta våra sinnen som ångmaskinen avlastade våra muskler. 

Möjligheten att automatisera jobb är stor och kommer bara öka (Brynjolfsson & McAfee, 2014; Frey 

& Osborne, 2013). Datorer kommer kunna skriva lagar och diagnostisera sjukdomar men de kommer 

inte kunna övertala dig på samma sätt som en förhandlare eller bilförsäljare kan. Vi har svårt att 

automatisera yrken som kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet och social förmåga (Frey & 

Osborne, 2013). Automatisering i den andra maskinåldern handlar snarare om att lösa specifika 

kriterier för att automatisera ett jobb snarare än att gå in och försöka automatisera ett specifikt jobb; 

självstyrande bilar uppkom inte som ett försök att sätta lastbilschaufförer ur spel, utan som ett sätt att 

försöka öka trafiksäkerheten genom att göra bilar självstyrande (Brynjolfsson & McAfee, 2014). Taxi, 

hemleveranser, hemtjänst etcetera kan då med lite mer jobb bli automatiserat, men det var inte målet 

med att få självstyrande bilar.  

Gällande hur det ser för Sveriges del angående det forskarna Frey och Osborne (2013) konstaterande i 

sin forskningsrapport, att 46 procent av alla jobb kan ersättas av digital och automatiserad teknik inom 

de närmsta 20 åren, presenteras i en rapport av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF, 2014). I den 

beskrivs det att den svenska arbetsmarknaden tycks vara mer känslig än den amerikanska för 

datoriseringen. Att 53 procent av jobben på den svenska arbetsmarknaden befinner sig i farozonen för 

datorisering. Den främsta orsaken till det är att Sverige har fler människor i industriyrken. Flest jobb 

väntas automatiseras inom yrkesgruppen: försäljare, detaljhandel och demonstratörer, följt av vård- 

och omsorgspersonal.  

En rapport från Deloitte (2015) har en mer positiv syn på saken. I rapporten har de granskat teknologin 

och dess påverkan på jobbmarknaden i Storbritannien sedan 1871 fram tills idag. De konstaterar att det 

stämmer att cirka 800 000 jobb försvunnit till teknologin, men att det samtidigt har skapats cirka 3.5 

miljoner jobb i Storbritannien, att de jobb som har försvunnit har varit som de flesta av oss är glada att 

vi slipper göra idag. Vi behöver inte lika många bönder idag för vår teknologi gör det värsta av jobbet 

och sparar på människokraft. De mjuka jobben är de som har ökat på grund av att vi inte behöver göra 

alla dessa slitjobb. Vårdpersonal, utbildningsyrken och serviceyrken har ökat många gånger för att vi 

alla inte är fast inne i fabriker längre. Med dessa nya jobb kommer också högre löner, de nya jobben 

betalar ungefär 100 00 GBP (runt 100 000 SEK) mer per år än de som de ersatte, vilket också leder till 

en starkare ekonomi. Kort sagt har maskiner och datorer för det mesta lett till stora fördelar för 
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samhället. Inte helt förvånande är det då att datorer spelar sådan stor roll i dagens samhälle; 

underhållandet och utvecklandet av informationssystem och datorsystem är en av våra största 

branscher.  

 

 

2.2 MDD & Modellering 
 

Ett av de verktyg som de flesta systemutvecklare haft användning av är modellering (France & 

Rumpe, 2007). Modellering är en process som ska göra det lätt att få en översikt av de arbetsuppgifter 

som ska utföras i ett systemutvecklingsprojekt. Modellen eller modellerna man tar fram kan användas 

som en ritning som alla på projektet kan följa; den är begriplig (minus mänskliga fel) och är 

genomtänkt i förväg, det innebär också att man försöker höja abstraktionsnivån på projektet och 

minska ansträngningen hos utvecklare och minska komplexiteten hos de mjukvaruartefakter som 

används (Hailpern & Tarr, 2007). För att kunna modellera effektivt måste utvecklarna känna till 

vokabulären, uppsättningen av begrepp, semantiken för begreppen, relationerna och syntaxen som 

tillsammans bildar modelleringsspråket. Ett modelleringsspråk är otroligt viktig när en modell 

utvecklas, eftersom att det inte finns någon mening med att bygga en modell som inte någon förstår 

vad den innebär. Samtidigt som det måste vara tillräckligt generellt, annars skulle det inte kunna täcka 

alla tänkbara situationer. Ett modelleringsspråk måste vara abstrakt nog för att vara konceptuellt nära 

problemdomänen (Milicev, 2009). Det finns flera olika anledningar till att det kan vara bra att 

modellera, till exempel att säkerhetsställa kvalitativa leveranser av system och minimera fel som kan 

uppstå. Desto fler fel som upptäcks tidigare i processen desto bättre, fel som upptäcks senare i 

processen blir oftast dyra att åtgärda. Genom att modellera produceras dokumentation vilket kan vara 

särskilt positivt för förvaltning, underhåll och felsökning (Isaksson & Jansson, 2005).  

Således är det ganska irrelevant att diskutera om man ska eller inte ska modellera i 

systemutvecklingsprocessen, då systemutvecklingsteam på ett eller annat sätt alltid gör det (France & 

Rumpe, 2007; Martínez et al., 2013). Det är en vettigare diskussion att prata om hur mycket man ska 

göra det. Ett exempel på ett vanligt förekommande modelleringsspråk är UML. Arlow och Neustadt 

(2005) presenterar tre olika strategier för UML modellering; agila team eller mindre team modellerar 

oftast informellt på whiteboard och modellen används som en skiss. Den har ett litet värde som 

systemutvecklingsteamet antagligen inte kommer underhålla, behöver oftast inte följa UML notation 

eller liknande. Utan man modellerar för att visa hur man tänker och får en generell plan att följa. 

Oftast modellerar större systemutvecklingsteam modeller för att ha som ritning, då följer man en 

standardiserad modelleringsnotation och använder UML för att ange ett mjukvarusystem i detalj, likt 

en uppsättning av arkitektplaner eller ritningar för en maskin. UML-modellerna blir aktivt 

underhållarna och en är viktig del i projektet, sedan skrivs kod utefter modellen. Den tredje strategin 

går ut på att använda UML modeller för att generera kod. Det går till genom att man först modellerar 

en plattformsoberoende modell (Platform Independent Model, PIM), som är en abstrakt lösning. Detta 

arbetas om till en plattformsspecifik modell (Platform Specific Model, PSM) som är skriven i ett 

programmeringsspråk, som Java eller C# (Afonsos et al., 2006). Det är denna strategi som Arlow och 

Neustadt (2005) trodde skulle vara framtiden för mjukvaruutvecklingen. Syftet med MDA är att 

modeller ska driva produktionen av körbar mjukvaruarkitektur, som innefattar att mjukvara produceras 

genom en serie av modelltransformationer genom användning av MDA-verktyg. Visionen i MDA är 

att koden är ett resultat av kompilering av UML-modeller (Arlow & Neustadt, 2005).  
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Kriterierna för att automatisera utvecklingsprocessen eller delar av den liknar de som krävs för att 

automatisera jobb, vilket är arbetsuppgifter som primärt följer väldefinierade repetitiva uppgifter. Till 

exempel inom industrin har man löpande band där människor "traditionellt" sett har varit de som 

arbetat, men som nu i större grad börjar ersättas av robotar. Inom systemutveckling innebär detta ett 

projekt där man kan göra hårda antaganden som följer ett mönster, där projektet går via modellering 

att definieras som en modell, som man sedan skriver kod utefter. 

 

 

2.3 MDD & Automatisk kodgenerering 
 

Den tredje strategin som nämndes i föregående avsnitt är det som är intressant för oss, då detta så gott 

som är MDD. Modellen används som input för en kompilator som automatiskt genererar färdig kod. 

Med MDD rekommenderas det att man ska automatisera så mycket kodskrivning som möjligt 

(Panach, 2015).  

 

Detta med att generera kod är dock inget nytt. Sedan 1970-talet har målet funnits att generera program 

automatiskt. CASE (Computer-aided software engineering) verktyg, ett verktyg som underlättar bland 

annat arbetsuppgifter relaterade till modellering i ett utvecklingsprojekt (García-Magariño, Fuentes-

Fernándes & Gómez-Sanz 2010). CASE-verktyg var något som många trodde skulle revolutionera 

systemutvecklingsprocessen på 1980-talet och man sade ungefär samma saker om CASE som man gör 

om MDD. France och Rumpe (2007) menar att detta inte är så konstigt, då MDD i många aspekter 

liknar CASE och dagens MDD-utvecklare bygger (medvetet eller omedvetet) vidare på samma 

principer som man hade när CASE var nytt. Skillnaden dock är att MDD fokuserar på att bredda 

användningsområdet för modeller till skillnad från CASE-forskning som primärt fokuserade på att 

använda modeller som mall vid dokumentationsskrivning (France & Rumpe, 2007).  

 

Ett annat sätt att automatiskt generera kod uppkom på 1970-talet, det var genom så kallad automatisk 

programmering. Vilket innebär att en användare bara ska kunna ange vad hen förväntar sig från 

programmet och då skall det automatiskt genereras av datorn utan hjälp av någon programmerare. 

Detta var dock mycket svårare än väntat (Arcuri et al., 2014). Automatisk programmering innebär 

precis som MDD att generering av färdig kod sker utifrån mjukvaruartefakter av en högre 

abstraktionsnivå. Men en signifikant skillnad ligger i rollen som modellimplementationen har och 

kreativiteten som krävs; automatisk programmering omvandlar en högnivåspecifikation, vanligtvis en 

formaliserad kravspecifikation, till färdig kod som man också gör i MDD. Dock är 

högnivåspecifikationen en så kallad PIM, som är en abstrakt lösning på systemet.  
I automatisk kodgenerering är de flesta besluten (implementationen av datastruktur och optimeringen 

av algoritmer) antingen fördefinierade som omvandlingsregler; de återanvänds vid utveckling av andra 

system eller är automatiska gjorda av en maskin och är vid automatisk programmering ett formellt 

uttalande av problemet och talar mycket lite om hur problemet kan lösas. Det som skiljer sig med 

MDD är att kreativitet är betonat, särskilt vid övervägandet av designkompromisser. Istället för att 

förlita sig på fördefinierade beslut fattar systemutvecklare enligt MDD viktiga beslut gällande 

designen och anger dem i modellerna. Den största delen av den genererade koden i MDD är 

specificerad av systemutvecklare i modellen, vilket är en viktig anledning till att MDD betonar 

fullständig och exakt modellering och varför kreativitet är viktigt. Automatisk programmering kan 

också endast användas vid utveckling av starkt begränsade applikationer, där antingen en återvändning 
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av lösning råder eller ett system som är av en begränsad komplex nivå. MDD har betydligt bättre 

förutsättning att lyckas vid sådana situationer (Taylor & Zheng, 2011). 

 

 

2.4 Fördelar och nackdelar med MDD 

 

Martínez et al. (2013) ställde de tre olika strategierna att modellera på mot varandra och det visade sig 

att MDD var det bättre sättet att utveckla på grund av att det gick snabbare att utveckla, minskade eller 

eliminerade ansträngning som krävdes på repetitiva uppgifter, det gick lättare att återanvända 

lösningar om man ville och det blev lättare att underhålla mjukvaran. I deras undersökning var den 

största nackdelen med MDD att utvecklare inte upplevde känslan av total kontroll över koden som 

man har när man jobbar koncentrerat, men att detta också kunde bero på buggar i mjukvaran som 

utvecklingsteamet använde (Martínez et al., 2013). Fördelar med MDD och modelldrivna tekniker 

som andra forskare har hittat är bland annat: produktivitetsförbättringar, portabilitet, lättare underhåll, 

högre kompatibilitet, tillförlitlighet och kvalitet (Panach et al., 2015; Torchiano et al., 2013). Det har 

dock gjorts få ansträngningar att undersöka fördelar och nackdelar i vetenskapliga studier. Något som 

de alla håller med om är att användning av MDD kräver att man måste anpassa sig till hur det är att 

jobba på det sättet, det sker ett signifikant skift i fokus till förarbetet för ett system, för att kunna 

uppfylla allt som är bra med MDD; i starten är detta det största som talar mot att använda MDD 

(Afonsos et al., 2006; Martínez et al., 2013; Guttman & Parodi, 2006). Det som dock är ganska talande 

är att fyra av fem utvecklingsteam tänkte fortsätta jobba med MDD trots dessa nackdelar. Värt att 

notera är att dessa utvecklingsteam bestod av juniora systemutvecklare och det är antagligen lättare att 

bli skolad i MDD jämfört med om man ska få en etablerad systemutvecklare att jobba med MDD 

(Martínez et al., 2013).  

Mohagheghi och Dehlen (2008) undersökte detta närmre i en studie genom att de granskade för att 

utvärdera orsakerna och effekterna av tillämpningen av MDD i industriella projekt. De kom bland 

annat fram till att det kan leda till ökad produktivitet (genom ökad automatisering i 

utvecklingsprocessen), kortare utvecklingstider, förbättrad kvalitet, ökad standardisering och 

förbättrad kommunikation inom utvecklingsteamet samt med externa intressenter (Mohagheghi & 

Dehlen, 2008). Även Heijstek och Chaudron (2009) har studerade effekterna av MDD vid ett 

storskaligt industriprojekt. Efter intervjuer med utvecklarna kom de fram till resultatet att MDD hade 

bidragit till ökad produktivitet, övergripande ökad kvalitet och användningen av MDD-tekniker bidrog 

till minskad komplexitet i deras mjukvaruartefakter. De kunde se ökad kvalitet på produkten, genom 

att de genomsnittliga fel som hittades var betydlig lägre än i liknande projekt där MDD inte hade 

använts (Heijstek & Chaudron, 2009).  

Afonsos et al. (2006) argumenterar för att MDD kommer vara som mest användbart vid drift/underhåll 

av system dock, då underhåll oftast handlar om att vidareutveckla existerande mjukvara. I det fallet är 

systemspecifikationen redan gjord, detta är det som kräver mest ansträngning i MDD och detta låter 

projektet att anpassa sig enkelt till ändrande krav.   

Guttman och Parodi (2006) visar på liknande tankar i en intervju med chefen för projektet i Österrike:  

"Most of the coding details are fixed as a result of the business logic being specified. So, for 

maintenance MDA is a very good thing because the patterns in use are always the same and are used 

in the same way. So, if you see a pattern in one place you can be sure the pattern is used the same way 

throughout the application. Developers have always tried to encourage this kind of uniformity in usage 
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but in practice there were always slight differences. And this often caused problems. I think this is the 

greatest MDA advantage in terms of maintenance" (Guttman & Parodi, 2006, s. 194). 

I samma intervju nämner de att MDD också gör att programmerarna slipper skriva "lågnivå" kod, att 

de kan fokusera på affärslogiken eller liknande. MDD frigör programmerare på specifika projekt, då 

låt oss säga att 20 % av programmeringen är intressant och 80 % är ett träsk av lågnivå uppgifter som 

måste göras. Med MDD slipper programmerare göra de små och tråkiga jobben och kan fokusera mer 

på det som faktiskt är intressant och som kräver tankekraft. Som mest är det ett företag som har 

automatiserat 50 % av all Java-kod som de skrev, inklusive kommentarer av kod (Guttman & Parodi, 

2006). Detta leder också till kortare utvecklingstid. I en intervju med Guttman och Parodi (2006) 

uppskattar en systemutvecklare att de hade överskridit tidsramen för projektet med 30 % om de inte 

hade jobbat med MDD. I ett annat exempel från Guttman & Parodi (2006) uppskattade en chef att 

deras projekts analysfas tagit 20 % mer tid med MDD jämfört med traditionell utveckling, men för att 

koda en plattform sänktes tiden som krävdes med 80 % jämfört med traditionell utveckling (det vill 

säga att översätta en modell till kod som är redo att sättas i drift). Hela projektet uppskattades att ta 

16.5 "labor years" med traditionell utveckling, men med MDD krävdes det bara 7.5 "labor years" 

(alltså att projektet blir mindre arbetsintensivt, en sänkning med 53 %), för en sänkt utvecklingstid 

med 28 %, på grund av att det tar tid att utbilda folk att använda MDD i sådana stora projekt. I 

framtida projekt spådde de att de kunde sänka utvecklingstiden med 40 %. Över en 3-års period med 

detta projekt uppskattade företaget att de sparat runt 510,000 €, bara genom att byta 

utvecklingsprocess till MDD (Guttman & Parodi, 2006).  

Snabbare utvecklingstid gör också att MDD passar bra med agila systemutvecklingsmetoder; att jobba 

med XP funkar bra i små team. Kommunikationen är så effektiv att saker oftast löser sig, men på 

större team eller team som är uppdelade funkar det inte, där krävs det mer struktur (Guttman & Parodi, 

2006; France & Rumpe, 2007). Österrikes hälsomyndighet upplevde att MDA och agila metoder 

fungerade bra tillsammans; där fick modellerna göra det tråkiga med programmering (skriva kod som 

är simpel och felbenägen) så utvecklarna kunde fokusera på att utveckla affärslogiken och algoritmer. 

De upplevde att de fick det bästa av två världar, strukturen från att jobba modellbaserat och 

flexibiliteten från agilt (Guttman & Parodi, 2006).  

MDD och ett agilt arbetssätt gör det också lättare att ta fram en kravspecifikation. Eftersom man får ut 

fungerande mjukvara snabbt blir det också lättare att fånga krav, mjukvaran och kraven byggs hand i 

hand. Det blir konsensus mellan systemutvecklare och användare vad kraven är, det är inga 

frågetecken på någon sida av applikationen; användarna vet vad de vill ha och utvecklarna vet vad de 

ska leverera.   
Eftersom man har en modell att utgå ifrån behöver man inte heller analysera så mycket när det 

kommer till att ändra kod. Traditionellt när man behöver ändra kod vid förändrade krav eller 

användartest, kollar man på koden, gör en informell modell (på whiteboard eller liknande) och sedan 

måste man se till att modellen reflekterar koden vid implementering. Med MDD ändrar man modellen 

och sedan validerar man den nya koden utefter modellen, man har god kontroll över sina 

mjukvaruartefakter (Guttman & Parodi, 2006).  
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3. Metod 
 

I detta avsnitt förklaras och motiveras val som har gjorts och varför de gjordes på just det viset. Vi 

presenterar även hur vi gick tillväga för att samla in data till resultatet samt hur vi har gjort för att 

analysera det. 

3.1 Litteratursökning 
Inledningsvis granskades det vad litteraturen säger om MDD och vad själva syftet med MDD är. 

Databaserna som litteratursökningen gjordes i var: Summon, Libris och IEEE Explore.De sökord som 

är mest centrala i litteratursökningen är: MDE, MDD, MDA, Automatic code generation, UML, 

Modelldriven utveckling, MDD and code generation, Model driven development, Model driven 

engineering, MDD automation, MDE automation, Benefits with MDD och MDD in practice. Genom 

att granska referenser som används i litteraturen har vi hittat flera relevanta artiklar. Kriterier som 

sattes vid litteratursökningen innefattade att majoriteten av källorna skulle vara vetenskapligt 

granskade för att ge trovärdighet (Oates, 2005). Samt att artiklarna skulle vara tillgängliga i fulltext för 

att läsa dem i sin helhet och inte bara sammanfattningen. Valet har även gjorts gällande att källorna är 

avgränsade till att vara så nya som möjligt för att inte riskera att bli irrelevanta för uppsatsen. För att 

läsa in oss på ämnet letade vi inledningsvis efter artiklar som var informativa för ämnet. Vi började 

med att läsa artiklarnas sammanfattning för att se om de var intressanta. De som var eller kunde bli 

intressanta för studien valde vi att spara i ett gemensamt dokument. Sedan plockade vi ut vissa av dem 

som passade bra in i avsnittet för tidigare forskning. Kriterierna innefattade även att begränsa 

sökningen till att se vad vetenskaplig forskning säger om MDD och upplevda erfarenheter. Det för att 

det fanns intresse i att basera frågor till respondenterna på ett så relevant sätt som möjligt. Genom att 

ställa relevanta frågor om ämnet kan vi få relevanta svar för att sedan jämföra vilka likheter eller 

skillnader det finns gällande resultatet och vad tidigare forskning säger. Utan en sådan sökning 

begränsas möjligheterna att jämföra resultatet med andras forskning.  

3.2 Val av datainsamlingsmetod 
När det kom till insamling av empirisk data valde vi mellan att göra kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer eller göra en mer kvantitativ enkätundersökning. Det som låg i intresse var systemutvecklare 

med erfarenhet av MDD och vad de som grupp har för inställning till det. Det fanns inget större 

intresse av att veta vad ett fåtal systemutvecklare har för erfarenheter eller synpunkter på användandet 

av MDD. För att den litteratur vi granskade inledningsvis, beskriver majoriteten av de fördelar och 

nackdelar med MDD utifrån ett enda fall som de granskat, till exempel har många studier gjorts 

genom att de har intervjuat anställda vid ett företag. Vi ville ha variation i de systemutvecklare som 

besvarade frågorna. Till skillnad från att göra mer djupgående intervjuer med ett fåtal 

systemutvecklare, vilket minskar chansen till att de har olika synpunkter och att svaren bli mer från en 

specifik synvinkel. När man vill ha större variation ska man samla in data från flera fall (Bryman, 

2001). Därför valde vi att genomföra vår datainsamling via enkät, där vi fick betydligt fler svar än om 

vi gjort några semi-strukturerade intervjuer. Enligt Oates (2005) möjliggör enkäter att nå ut till många 

respondenter och de är betydligt enklare att analysera tillskillnad från intervjuer. Genom att låta 

respondenterna svara på en webbenkät till skillnad från en enkät som fyllts i med papper och penna, 

finns det god möjlighet att hantera vissa fel. Till exempel att respondenter missar att svara på frågor 

eller kryssar i flera alternativ på en fråga där vi endast vill ha ett svar. En annan fördel med webbenkät 

är att risken att vår närvaro påverkar respondenterna till bete sig så kallat socialt önskvärt minskar, 

vilket innebär att människan generellt sätt är benägen till att vilja framställa sig själv positivt. Vi valde 

att använda en webbenkät som datainsamlingsmetod för att på ett enkelt och billigt sätt kunna nå 

http://db.ub.oru.se/login?url=http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp
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många människor spridda runt om i Sverige. De är lätta att administrera och sprida samt är det en 

fördel för respondenten som kan besvara den när det finns tid och möjlighet (Bryman, 2001).  

 

3.3 Urval 
Eftersom att det är systemutvecklares inställningar till automatisk kodgenerering med MDD som vi är 

intresserade av så bestämde det att urvalet som ligger i intresset för att besvara webbenkäten är 

systemutvecklare i Sverige som har någon kunskap eller erfarenhet av automatisk kodgenerering med 

modelldriven utveckling. Vare sig de arbetar med det nu eller tidigare har arbetat med det. Vi valde att 

inte begränsa urvalet mer än så, genom att exempelvis lägga till kriterier för urvalet till att 

respondenterna skulle ha erfarenhet av MDD i minst två år. Det valdes att inte dras åt för mycket 

eftersom att det låg i intresse att få in många svar, minst trettio svar vilket Oates (2005) 

rekommenderar. Utifrån den litteratursökning som gjordes insåg vi att få in tillräckligt med svar kunde 

bli en utmaning eftersom att det fanns väldigt lite skrivet om MDD på svenska och att det kanske inte 

var något som många systemutvecklare i Sverige har erfarenhet av.  

Från början visste vi inte några systemutvecklare eller företag som innehar erfarenhet av automatisk 

kodgenerering med modelldriven utveckling, därför valde vi att göra ett snöbollsurval. Det innebär att 

man kontaktar ett antal personer som är relevanta för undersökningens område, sedan utifrån deras 

kontaktnät använder man dem för att få kontakt med ytterligare respondenter som är relevanta 

(Bryman, 2001). Det gjordes genom ett e-postutskick till konsultchefer på cirka 150 svenska IT-

företag, där frågan ställdes ifall de själva eller om de visste någon på deras företag som hade 

erfarenhet av automatisk kodgenerering med modelldriven utveckling. På så vis skapades ett urval av 

populationen och det säkerställdes att urvalet bestod av relevanta respondenter för frågeställningen. 

Dessutom står det i inledningen till enkäten till vem den riktar sig till, vilket eliminerar risken att fel 

personer svarar på enkäten. På så sätt minimeras också risken för bortfall, att någon påbörjar enkäten 

men sedan väljer att stänga ner och avsluta den för att respondenten inte är insatt i ämnet. Effekten av 

snöbollsurvalet visade sig inte helt gå som planerat. Väldigt få personer hade svarat på enkäten efter 

cirka en veckas tid och flera svar mottogs där de skrev att den yrkeskompetensen eller erfarenheten ej 

fanns hos dem. Därför bestämde vi oss för att byta urvalsstrategi till att dessutom göra ett kriteriurval. 

Det innebär att man väljer ett antal kriterier som man vill att respondenterna ska uppfylla. Dessa 

kriterier ökar möjligheterna för att frågeställning ska besvaras på ett gynnsamt sätt (Dalen, 2008). 

Kriteriet som sattes var att respondenten skulle ha erfarenhet eller kunskap av automatisk 

kodgenerering med MDD. Kontakt erhölls därefter med företag som på något vis använde MDD i sin 

utveckling. Dels genom att ringa runt till företag, först utan komma rätt, men de personer vi pratade 

med var väldigt hjälpsamma och ledde oss i rätt riktning. Detta genom att tipsa om andra företag som 

var mer relevanta för oss. En annan strategi som vidtogs var att leta rätt på potentiella respondenter på 

LinkedIn, en tjänst där användare får skriva arbetsrelaterade uppgifter om sig själv.  

 

3.4 Utformning av enkät 
Data samlades in genom att respondenterna fick svara på frågor via en webbenkät. Frågorna i enkäten 

omformulerades ett antal gånger för att de skulle vara så lätta som möjligt att förstå. För att 

säkerhetsställa det ställdes frågorna först till några testpersoner, innan respondenterna blev tilldelade 

enkäten. Genom att göra ett sådant test kan man fånga upp frågor som det finns svårigheter att svara 

på, vaga frågor och det finns även god chans att få återkoppling på frågorna (Oates, 2005). För att till 

skillnad från exempelvis en intervju, kan ju inte respondenterna vid en webbenkät fråga oss 

undersökningsledare frågor om de inte förstår någon av frågorna. Det har också gjorts val gällande att 

inte ha för många öppna frågor, eftersom att det är lättare att svara på slutna frågor. På så sätt har de 
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tendenser gällande enkäter som Bryman (2001) presenterar blivit tillgodosedda. Det vill säga att man 

bör ha färre öppna frågor och de bör vara lättförstådda. Genom att ta hänsyn till de tendenserna 

minskar risken att någon stänger ner enkäten och inte orkar slutföra den, att det blir bortfall på vissa av 

frågorna (Bryman, 2001). Enkäten innehåller ett flertal påståenden om automatisk kodgenerering med 

modelldriven utvecklingen som är noga utvalda efter att en fördjupning inom området har gjorts (se 

enkätbilaga). I den litteratursökning som gjordes inledningsvis kunde vi se vad annan forskning säger 

om MDD. Genom att göra en efterforskning för att se vad andra säger om automatisk kodgenerering 

med modelldriven utveckling, ökar möjligheten till att uppnå innehållsvaliditet, vilket innebär att 

frågorna i enkäten täcker de aspekter som finns gällande området (Oates, 2005). Enkäten består delvis 

av påståenden som är listade i enkäten vars svarsalternativ är en skala där respondenten får välja i 

vilken grad den instämmer till ett visst påstående. Tanken med det var att minska risken att 

respondenten upplever påtryckning till att välja ett specifikt svarsalternativ, eftersom att det finns en 

risk med uppenbart ledade frågor som till exempel: Håller du med om denna uppfattning? En annan 

fördel med sådana slutna skalfrågor är att det lättare att förberedas för kodning genom att ge de olika 

svarsalternativen olika poäng (Bryman, 2001). 

Nedan listas frågorna i enkäten, samt en beskrivning av varför just de frågorna ställdes.  

1. Vid användandet av automatisk kodgenerering med modelldriven utveckling, uppstod det 

någon förändring av arbetsuppgifterna? 

Denna fråga ställdes eftersom att den hjälper till att besvara frågeställningen. Det var relevant att veta 

om respondenterna upplever att MDD påverkar arbetsuppgifterna som görs.  

2. Vilka förändringar av arbetsuppgifterna upplevde du?  

Denna fråga är en följdfråga av föregående fråga, eftersom att det låg i intresse att få reda på vilka 

förändringar som uppstod. Vi ville veta hur systemutvecklingsarbetet påverkas, om vissa 

arbetsuppgifter blir mer eller mindre framträdande eller mer eller mindre viktiga. 

I vilken grad instämmer du med följande påståenden gällande automatisk kodgenerering med 

modelldriven utveckling(MDD)? 

Denna fråga ställdes som en inledning till de påståenden som följer nedan. De är grundade på litteratur 

som granskades inledningsvis. Majoriteten av de olika påståenden som följer nedan är grundade på 

flera olika källor, det för att de ska vara så relevanta som möjligt 

3.1 Automatisk kodgenerering med MDD har goda möjligheter till att minska den totala tiden 

för att utveckla ett system 

Frågan ställdes grundat på Guttman och Parodi (2006) visar som ett exempel på Coopservice i Italien. 

När de utvecklade sitt informationssystem som de använder för att kommunicera och beställa saker 

från underleverantörer, uppskattades det att analysfasen tagit 20 % mer tid med MDD jämfört med 

traditionell mjukvaruutveckling, men att koda plattform som är redo att användas sänktes tiden som 

krävdes med 80 % jämfört med traditionell utveckling. Mohagheghi och Dehlen (2008) identifierade 

också att MDD kunde bidra till minskade utvecklingstider. 

3.2 Automatisk kodgenerering med MDD bidrar till att det blir svårare att ändra mjukvara i 

efterhand  

Denna fråga ställdes eftersom Guttman och Parodi (2006) menar att eftersom man har en modell att 

utgå ifrån behöver man inte heller analysera så mycket när det kommer till att ändra kod. Med MDD 

ändrar man modellen och sedan validerar man resultatet av den nya koden utefter modellen. 
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3.3 Automatisk kodgenerering med MDD har goda möjligheter till att minska den totala 

kostnaden för hela systemutvecklingsprojektet 

Frågan ställdes grundat på Guttman och Parodi (2006) exempel där ett företag har sparat in 510 000€ 

bara på att byta utvecklingsprocess till MDD. Heijstek och Chaudron (2009) kom genom intervjuer 

med medarbetare vid ett företag fram till att MDD hade bidragit till ökad produktivitet. 

3.4 Automatisk kodgenerering med MDD kräver en god förståelse om verktygen som används  

Denna fråga ställdes enligt flera tidigare forskningsexempel, som menar på att det krävs god kunskap 

både om MDD och verktygen man jobbar med. (Afonsos et al., 2006; Guttman & Parodi, 2006; 

Martínez et al., 2013; Panach et al., 2015) 

3.5 Att översätta kraven till en modell i Automatisk kodgenerering med MDD är generellt svårt  

Frågan ställdes grundat på det Afonsos et al. (2006) fann i sin studie. Att krav blivit enklare att samla 

in i en MDD process; att modellera verkar leda till att det blir enklare och effektivare att hantera krav 

för systemutvecklare. Vi valde att ställa frågan tvärtom för att blanda positivt och negativt laddade 

påstående i enkäten och minska risken att respondenten väljer det alternativ som den tror att vi vill att 

den svarar.  

3.6 Automatisk kodgenerering med MDD gör det enklare för utvecklare med olika 

kunskapsnivåer att arbeta tillsammans 

Denna fråga ställdes enligt det Guttman och Parodi (2006) skriver om JFS ("The Job and Family 

Services department of the Ohio state government") som på grund av MDD lättare kan flytta juniora 

systemutvecklare mellan olika team utan att ta någon större hänsyn till deras kunskapsnivåer, då 

MDD:s struktur gör det lätt för alla i teamet att orientera sig i sina arbetsuppgifter. Mohagheghi och 

Dehlen (2008) kom fram till att MDD hade bidragit till förbättrad kommunikation inom 

utvecklingsteamet samt med externa intressenter. 

3.7 Automatisk kodgenerering med MDD ger goda möjligheter för återanvändning 

Frågan ansågs relevant att ställa för att MDA gör det möjligt att återanvända en lösning från ett annat 

projekt i ett nytt projekt, Guttman och Parodi (2006) ger ett exempel där österrikiska 

hälsomyndigheten (Hauptverband) säger att de kan använda deras lösningar när resterande delar av 

österrikiska hälsosystem ska uppdateras. 

3.8. Automatisk kodgenerering med MDD bidrar till effektivare dokumentering av 

dokumentation  

Frågan uppkom genom tidigare forskning från Guttman & Parodi (2006) där de beskriver att den 

modelldrivna utvecklingen har ökat kvaliteten genom hela livscykeln tack vare bland annat mallar och 

omvandlingar mellan olika modeller, vilket resulterar i att mer än hälften av implementerad kod i Java 

genereras automatiskt, inklusive kommentarer av kod. 

4. Vilka arbetsuppgifter som systemutvecklare tror du har förändrats (inom de närmsta 20 

åren) som ett resultat av automatisering genom Automatisk kodgenerering med MDD? 

Denna fråga ställdes för att ta reda på vad respondenterna ansåg om framtidsutsikten för automatisk 

kodgenerering med MDD. Frågan baserades på tidigare forskning från bland annat Frey och Osborne 

(2013) som beskriver att 46 procent av alla jobb kan ersättas av digital och automatiserad teknik inom 

de närmsta tjugo åren. SSF (2014) presenterar i sin rapport hur det ser ut för Sveriges del, att 53 

procent av jobben på den svenska arbetsmarknaden befinner sig i farozonen för datorisering. 



   
 
 

16 
 
 

5. Vilken typ av kompetens blir i huvudsak den viktigaste som systemutvecklare (inom de 

närmsta 20 åren) när vissa arbetsuppgifter har blivit automatiserade? 

Denna fråga ställdes för att delvis svara på frågeställningen. För att ta reda på vilken förändring av 

systemutvecklingsarbetet som respondenter tror sker på längre sikt som ett resultat av 

automatiseringen. Frågan är delvis baserad på det Frey och Osborne (2013) presenterar, att vissa 

kompetenser och egenskaper kommer datorer ha svårt att ersätta.  

6. Finns det någon typ av projekt där du tycker att Automatisk kodgenerering med MDD passar 

bättre eller sämre på? 

Denna fråga är inte direkt kopplad till vår frågeställning. Dock ville vi ändå få reda på när det passar 

bättre eller sämre att använda MDD då det finns ett relevant intresse för att få reda på det i den här 

uppsatsen.  

3.5 Dataanalys 
Dataanalysen kunde inledas när vi hade fått in tillräckligt med svar. Vi avvaktade tills vi hade fått 

trettio svar, det är minst trettio svar som Oates (2005) beskriver att man bör ha för att få ett pålitligt 

resultat. I och med att vi gjorde en kvantitativ enkätundersökning så presenteras många av svaren i 

siffror och tabeller. Detta leder till att svaren blir väldigt konkreta, det finns ingen egentlig anledning 

till att göra tolkningar av de svaren där respondenterna fick välja att svara mellan olika förbestämda 

alternativ. Däremot har vi, i löpande text, skrivit en beskrivning tillhörande varje diagram eller tabell, 

för att tydligheten i respondenternas svar ska öka. Den typ av variabler vi fick ut var nominalvariabler, 

även så kallade: kategorivariabler. Vilket innebär att de inte kan rangordnas och få ut en median men 

däremot ett typvärde. Det som låg i intresse var att få ut hur många gånger ett svarsalternativ 

förekommer. Nominalvariabler är rekommenderat att kombinera med stapeldiagram, vilket bidrar till 

att det blir lätt att göra tolkningar och förstå (Bryman, 2001). För att få en större förståelse för 

respondenternas svar i vissa inställningar har vi gjort korsreferenser. Det vill säga att vi jämför vad 

respondenter som svarat ett visst alternativ på en fråga svarar på vissa andra frågor. Vi studerade alla 

svar och vi fann en del relevant information, framförallt i frågor vars ämnen berör varandra. 

I enkäten finns det tre frågor som respondenterna fick svara på med fritext och det är på de frågorna vi 

kunde göra mer tolkande analyser. Vi behandlade de öppna svaren genom att noga läsa igenom dem 

och försökte hitta svar som liknande varandra och hade vissa gemensamma nämnare. Därefter 

skapades vissa kategorier av svar, exempel på en kategori som skapades är från: "Vilka förändringar 

av arbetsuppgifter upplevde du?" där vi återfann svar som tyder på att kodskrivandet minskar. Några 

exempel på svar som har den gemensamma nämnaren att kodskrivandet minskar är bland annat dessa:  

• Man slipper skriva "boilerplate"-kod. I vårt fall genererades källkod till ett API utifrån ett xml-

schema 

• Mindre kod skrivande, Mer kontroll att gen.kod blev rätt, Ibland mer jobb att hitta och rätta sådant 

som blivit fel i genereringen än om koden skrivits manuellt. Men generellt mindre jobb.   

• Mindre kodskrivande 

Vi behandlade alla de öppna svaren på samma sätt, genom att dela in dem i olika kategorier. I 

resultatet har vi valt att inte redovisa vad varje respondent skrivit i fritextfälten för öppna svar, på 

grund av att vissa av svaren ej anses relevanta. Alla svaren återfinns däremot sammanställda, se 

bilaga: Enkät öppna svar. Istället har vi presenterat sammanställningen av alla de öppna svar som 

finns och diskuterar även vilka inställningar respondenterna som grupp har. Sista frågan av enkäten (se 

enkätbilaga) var tvetydigt formulerad, den frågade efter två olika saker vilket resulterade till att det 
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blev svårt att tolka en del av svaren. Eftersom att vi inte visste vilken av frågorna respondenten 

svarade på.  

3.6 Bortfall 
För att minska risken för bortfall på de öppna frågorna gjordes valet att respondenten var tvungen att 

skriva något i fritextfältet för att kunna gå vidare till nästa fråga i enkäten. Vissa svar på de öppna 

frågorna var exempelvis en bokstav eller ett tecken. Men de allra flesta av svaren var svar som gick att 

tolka. Det är få öppna frågor för att tillgodo en av tendenserna Bryman (2001) beskriver, att många 

öppna frågor kan bidra till bortfall genom att någon stänger ner enkäten utan att slutföra den. Som 

tidigare är nämnt erhölls det få svar via snöbollsurvalet, därför gjordes även ett kriteriurval för att öka 

svarsfrekvensen. Det är minst trettio svar som Oates (2005) beskriver att man bör ha för att få ett 

pålitligt resultat.  

3.7 Etik 
Bryman (2001) beskriver flera av de etiska principerna som gäller för svensk forskning. En av dem är 

informationskravet, vilket vi har tillgodosett genom att vi har informerat respondenterna varför vi har 

skickat enkäten och vad syftet är. Vi har inte beskrivit det som de inte kan välja att inte delta. Det har 

dessutom hela tiden varit möjligt för oss att ta bort deras svar från enkäten om det så hade önskats. I 

inledningen av enkäten beskrivs det vad enkäten innefattade samt cirka hur lång tid den skulle ta att 

genomföra. Samtyckeskravet tillgodosågs även, eftersom att respondenterna hade möjlighet att välja 

att inte svara på enkäten. Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att vi inte behandlade eller tog 

tillvara på några uppgifter som kunde avslöja respondenternas identitet kopplat till deras svar, de var 

med sin medverkan helt anonyma. Nyttjandekravet tillgodosågs genom att vi inte delar med oss om 

några enskilda personer till några andra ändamål än för uppsatsen syfte. 
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4 Resultat och Analys 
 

I det här avsnittet presenteras resultatet vi fått in genom enkätundersökningen. Vi kommer även att 

analysera svaren och göra kopplingar till tidigare forskning. I enkätundersökningen har vi fått in trettio 

svar. Enkäten (se enkätbilaga) bestod av tretton frågor, varav tre frågor var öppna, åtta frågor var 

skalfrågor och två var flervalsfrågor. Respondenternas öppna svar kommer inte presenteras i helhet, 

utan vi har valt att välja ut vissa svar, som ger en representation över samtliga svar. Vi har ej 

korrigerat stavning i svaren utan vi kommer att presentera svaren som vi mottog dem. För att se alla 

öppna svar, se bilaga: Enkät öppna svar. 

 

4.1 Resultat 
 

Fråga 1: Vid användandet av automatisk kodgenerering med modelldriven utveckling, uppstod 

det någon förändring av arbetsuppgifterna? 

 Ja. 13 st. 
 Nej. 6 st. 
Vet ej. 11 st.  

Fråga 2: Vilka förändringar av arbetsuppgifterna upplevde du? (Öppen fråga) 

• Bättre mer sammanhållen kod  

• Bättre översikt av systemet som gav större insikt  

• Ett annat tänk gällande kodandet. Fokus på struktur OCH beteende ur två olika synvinklar.  

• Ett förändrat arbetsflöde iom att ett nytt verktyg tar han om tidigare uppgifter  

• jag slapp skriva koden samt att jag tappade förtåndet angående vad koden betydde  

• Man slipper skriva "boilerplate"-kod. I vårt fall genererades källkod till ett API utifrån ett xml-

schema  

• Metodiken ändrades  

• Mindre kod skrivande, Mer kontroll att gen.kod blev rätt, Ibland mer jobb att hitta och rätta 

sådant som blivit fel i genereringen än om koden skrivits manuellt. Men generellt mindre jobb.  

• Mindre kodskrivande  

• Nytt verktyg för modellering och generering av kod som tidigare skrivits för hand.  

• Samtidigt som kodningen av själva applikationen föll bort flyttades fokus till modelleringen, 

och vilken information som systemet egentligen skulle hantera. Detta ledde också till högre 

krav på modellen, att den med högre precision speglar den faktiska applikationen.  

• Ändrade krav kommer oavsett arbetsverktyg. Jag förstår nog inte frågan. 

 

Fråga 3: I vilken grad instämmer du med följande påståenden gällande automatisk 

kodgenerering med modelldriven utveckling(MDD)? 

 

3.1 Automatisk kodgenerering med MDD har goda möjligheter till att minska den totala tiden 

för att utveckla ett system 
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I detta påstående är respondenterna i stor grad enade kring att automatisk kodgenerering med MDD 

har goda möjligheter att minska den totala tiden för att utveckla ett system. De som instämmer i någon 

grad med enkätens fråga är totalt 22 av 30 respondenter, vilket motsvarar cirka 73 %. De som inte 

instämmer är 6 stycken, vilket motsvarar cirka 20 %. En person svarade varken eller, och en person 

svarade vet ej på påståendet. 

 

3.2 Automatisk kodgenerering med MDD bidrar till att det blir svårare att ändra mjukvara i 

efterhand 

 

I detta påstående har respondenterna svarat utspritt bland alternativen. Totalt femton respondenter 

instämmer inte (där sju respondenter instämmer inte alls och åtta respondenter instämmer inte delvis) 

med att det blir svårare att ändra mjukvara i efterhand. Tio personer instämmer i någon grad med att 

automatiskt genererad kod i MDD bidrar till att det blir svårare att ändra mjukvara i efterhand. Tre 

respondenter har svarat varken eller på påståendet.  
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3.3 Automatisk kodgenerering med MDD har goda möjligheter till att minska den totala 

kostnaden för hela systemutvecklingsprojektet 

 

Majoriteten av respondenterna har svarat att de instämmer i någon grad att automatisk kodgenerering 

med MDD har goda möjligheter att minska den totala kostnaden för ett helt systemutvecklingsprojekt. 

Tolv stycken har svarat att de instämmer delvis och sju stycken har svarat att de instämmer helt med 

påståendet. Tre har svarat att de inte instämmer alls och tre att de instämmer delvis inte.  

 

3.4 Automatisk kodgenerering med MDD kräver en god förståelse om verktygen som används 

 

Här visar respondenterna en stor enighet i vad de har för inställning. Hela 22 av de 30 respondenterna 

instämmer helt, med andra ord att de instämmer i högsta grad med att det krävs en god förståelse för 

verktygen som används i MDD. Det näst mest förekommande svaret var att de instämmer delvis, där 

fyra respondenter hade valt det alternativet. Värt att notera är att ingen av de 30 respondenterna inte 

instämmer i någon grad med påståendet. 
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3.5 Att översätta kraven till en modell i Automatisk kodgenerering med MDD är generellt svårt 

.  

Svaren på detta påstående visar flest svar på varken eller (åtta svar) tätt följt av instämmer delvis, med 

sju svar och instämmer delvis inte, sex svar. 

 

3.6 Automatisk kodgenerering med MDD gör det enklare för utvecklare med olika 

kunskapsnivåer att arbeta tillsammans 

 

Likt fråga 3.5 har svaren blivit till stor del blivit centraliserade, där elva respondenter har svarat varken 

eller och är den stapel som sticker ut mest. De andra staplarna är betydligt jämnare med mellan tre till 

fem respondenter per alternativ  

 

3.7 Automatisk kodgenerering med MDD ger goda möjligheter för återanvändning 
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I detta påstående har respondenterna svarat väldigt olika. Med undantag för stapeln Varken eller ligger 

alla staplar på en jämn nivå. Det finns en marginell andel fler respondenter som inte instämmer med 

påståendet i någon grad, nio stycken, än de som i någon grad instämmer med påståendet, sju stycken. 

Varken eller anser att det inte spelar någon större roll om utveckling sker via automatisk 

kodgenerering med MDD eller på något annat vis om man ser på huruvida det går att använda 

återanvändning. 

 

3.8 Automatisk kodgenerering med MDD bidrar till effektivare dokumentering av 

dokumentation 

 

Av de 30 respondenter har tio stycken svarat att de i inte instämmer i någon grad, där sju instämmer 

inte alls, och tre instämmer delvis inte. Nio stycken instämmer i någon grad, där fyra instämmer delvis 

och feminstämmer helt. Fem stycken har svarat varken eller och sex stycken har svarat vet ej.  
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4: Vilka arbetsuppgifter som systemutvecklare tror du har förändrats (inom de närmsta 20 

åren) som ett resultat av automatisering genom Automatisk kodgenerering med MDD? (Öppen 

fråga) 

• Alla  

• Arbetet som systemutvecklare är oftast redan nu kreativt. Mycket av det som man behöver 

automatisera idag görs det redan (exempelvis OR-mappningsverktyg) Möjligtvis kommer det 

finnas verktyg likt scratch för att programmera hemautomation, industriprocesser, etc, för att 

man inte skall behöva vara utbildad programmerare för att programmera  

•  Databasområdet  

• Debugging av kod görs direkt i modellen  

•  Denna utbildning har saknats där jag varit och projekten har varit för stora.  

•  Det beror på. Jag har sett felaktig användning av modelldriven utveckling, dvs att man 

gömmer stora kodblock (med ren kod) i modellen (vilket innebär gömda states som inte syns i 

modellen) och då tappar man fördelen, dvs att man har en dokumenterad funktionalitet 

"gratis" samt slipper buggar pga att den genererade koden "borde vara" buggfri.  

• Det är otroligt viktigt att ALLA medlemmar i projektet kan använda verktyget och får 

ordentlig utbildning hur man modellerar så att det inte blir att användandet av "egen kod" 

överanvänds.  

• Fått gråa hår och början på en flint  

• Generera större delen av en arkitektur  

• Inga uppenbara  

• Ingen speciell roll.  

• Jag tror att MDD kommer att användas mindre och mindre i framtiden.  

• Jag tror inte det kommer få någon större effekt eller genomslag  

• Krav och utv blir en och samma sak  

• Lättrae att jobba med nya/större kodbaser  

•  MDD har bidragit till att försämra kommunikationen i ett utvecklingsteam genom att 

"arkitekten" kommer längre bort från koden och pratar med resten av teamet genom ett 

verktyg för UML-diagram. Jag tror inte att MDD som vi känner till det idag fyller ett 

meningsfullt syfte under de kommande 20 åren, däremot gissar jag att vi kan se en ökning av 

visuella programmeringsspråk. Kodgenerering kan till stora delar ersättas av 

metaprogrammering och mer genomtänkta API:er och ramverk.  

• Mer fokus på helheten/hela systemet  

• Mindre arbetskrävande "dumma" uppgifter  

• Mindre framework & mer problemlösning  

• Mindre kodskrivande  

• Skapa exelverbara program genom att sätta samman text/symboler lär nog kvarstå. Men på en 

allt högre abstraktionsnivå. Sett på det sättet kommer inget nämnvärt förändras 😊 

• Skapandet av modeller.  

• Svårt att förstå exakt vad ni syftar på men inom mitt område så frångår man verktyg för model 

first till förmån för agil testdriven utveckling. Att generera om något modelldrivet vid 

förändringar brukar betyda en hel del problem om man påbörjar något arbete innan modellen 

är klar. För att få hela modellen klar före krävs det mer vattenfall än agilt projekt.  

• Systemutveckling som sådan kommer till största delen att handla om att beskriva modeller, 

inte att skriva programkod i traditionell mening. Programmering som sådan kommer givetvis 

att finnas kvar men kommer att handla om att utveckla plattformar och komponenter till de 

modellbaserade miljöerna.  
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• Tror inte att MDD kommer att ha inverkan på mina arbetsgifter om 20 år (förhoppningsvis)  

• Vet ej  

• Vet ej  

• Vet ej  

• Vet ej 

• Vet ej, 20 år är en lång tid.  

Resultat: 

Flera respondenter har svarat i stil med att den nuvarande arbetsuppgiften försvinner eller byts ut mot 

en annan. Till exempel att: 

• Debuggning av kod görs direkt i modellen 

• Mindre framework & mer problemlösning 

 En del av respondenterna har en pessimistisk inställning till hur MDD kommer användas i framtiden. 

Exempel på svar är här: 

• Jag tror inte det kommer få någon större effekt eller genomslag 

• Jag tror att MDD kommer att användas mindre och mindre i framtiden. 

• Tror inte att MDD kommer att ha inverkan på mina arbetsgifter om 20 år (förhoppningsvis) 

Ytterligare en kategori av vanligt återkommande svar är att arbetsuppgifterna har ändrats så att man 

behöver mer helhetskunskap om systemutvecklingsarbetet. 

• Skapa exekverbara program genom att sätta samman text/symboler lär nog kvarstå. Men på en 

allt högre abstraktionsnivå. Sett på det sättet kommer inget nämnvärt förändras:) 

• Mer fokus på helheten/hela systemet 

• Krav och utv blir en och samma sak 

Är exempel på svar som tyder på att respondenterna anser att man behöver en mer kunskap om hela 

systemet. 

Fråga 5: Vilken typ av kompetens blir i huvudsak den viktigaste som systemutvecklare (inom de 

närmsta 20 åren) när vissa arbetsuppgifter har blivit automatiserade? 

Kreativ problemlösning: 14 st. 

Arkitekturkompetens: 6 st. 

Kunskap om olika automatiseringsverktyg: 4 st. 

Övriga: 6 st. 

• Att kunna samarbeta med kunder (som i regel kan verksamheten) och hjälpa dem att förbättra 

sina arbetsprocesser med IT-stöd 

• Du behöver nog alla ovanstående.  

• Förstå problemet och beskriva det för verktyget  

• Ni säger "när" utan att veta vad som kommer automatiseras  

• Sammarbetsförmåga och kommunikation (precis som idag) 
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Fråga 6: Finns det någon typ av projekt där du tycker att Automatisk kodgenerering med MDD 

passar bättre eller sämre på? 

• Bättre för att hålla ihop stora projekt, sämre för små projekt där det blir en onödig kostnad.  

• Det enda det kan funka för är slaskprogram och prototyper  

•  Det är bra för realtidssystem där man vill representera olika "states". Det är enklare att få en 

överblick över funtionaliteten när man kan se vilka transitioner som är möjliga i olika "states".  

•  För att uppnå några större fördelar med MDD är det nödvändigt att jobba med 

domänmodeller, dvs modeller av det problemområde som det utvecklade systemet arbetar 

inom. Att göra modeller av programvara, för att sedan generera programkod är av begränsad 

nytta, då modellen av programvaran beskriver själva programvaran och för att vara en 

komplett beskrivning av programvaran blir modellen av samma komplexitetsgrad som den 

genererade programkoden. Egentligen kan programkod i sig ses som en (exekverings) modell 

vilken kan översättas (generera) olika kodformer.  

• Jag tror att MDD är skadligt för alla typer av mjukvaruprojekt.  

• Kan funka till det mesta om användarna kan använda det på rätt sätt. Många har tendenser att 

falla tillbaka till det man kan dock, dvs ren programmering i kod...  

• Lämpar sig bra för realtidssystem med höga krav och tydliga tillståndsmaskiner  

•  Nej  

• Passar bra för stora projekt  

• Projekt som är lika varandra som inte kräver någon speciell input.  

• Själva jobbar vi mycket med informationssystem och för detta har vi utvecklat ett eget 

domänspråk. Inom olika typer av simuleringar, mekaniska, elektriska, fysikaliska finns det 

domänspråk men även t.ex. för bemanning och ruttplanering hos flygbolag.  

• Som en del av projekt kommer det nog alltid att ingå (Det görs ju redan idag. Jämför 

exempelvis hur man utvecklar en Android-applikation, den miljön är mycket grafisk och 

massor av "boiler-plate-kod" genereras ur den). Vill man utveckla något som är unikt kommer 

man även i framtiden att behöva handknacka, men det kommer säkert finnas fler typer av 

problem där kod kan genereras. Men det handlar ju inte alltid om att generera kod för att lösa 

ett problem.  

• Större projekt lämpar sig bättre för MDD. Vid mindre projekt kan det bli för mycket overhead 

för att det ska vara värt.  

• System med mycket tillstånds-hantering, eller mycket interaktion mellan olika aktörer  

• Sämre för komplexa domäner, vi har trubbiga verktyg för grafisk modellering.  

• Web 

• Vet ej  

• Vet ej  

• Vid migrering av befintliga system där modellen redan är klar finns det fördelar med att kunna 

generera upp kod om större delar av modellen i tidigare system kan återanvändas och man 

bara gör detta en gång som startläge för vidareutveckling  

 

4.2 Analys 
 

Analys av fråga 1: Vid användandet av automatisk kodgenerering med modelldriven utveckling, 

uppstod det någon förändring av arbetsuppgifterna? 
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Det vanligaste förekommande svaret på frågan är Ja (det har uppstått någon förändring av 

arbetsuppgifterna vid användandet av automatisk kodgenerering). Vilket påvisar att det blir en viss 

förskjutning av arbetsuppgifter inom systemutvecklingsarbetet. Sex stycken har svarat att det inte 

uppstod någon förändring, vilket motsvarar en femtedel av alla som deltagit. Elva stycken svarade Vet 

ej. Att vet ej var ett så vanligt förekommande svar kan vi inte finna ett exakt svar på, men det skulle 

kunna finnas en möjlighet att de respondenter som svarat just Vet ej till exempel inte har arbetat på 

något annat sätt än via automatisk kodgenerering med MDD eller att de spontant inte kom på 

förändringar som skett. 

Frågan är baserad på majoriteten av vår forskning, som alla visar att det är skillnad på att arbeta med 

MDD jämfört med traditionell utveckling (Afonsos et al., 2013; Guttman & Parodi, 2006; Martínez et 

al., 2013; Torchiano et al., 2013; Zheng & Taylor, 2011) 

 

Analys av fråga 2: Vilka förändringar av arbetsuppgifterna upplevde du? (Öppen fråga) 

De vanligaste förändringar som respondenterna upplevde är att kodskrivandet minskade eller blev 

annorlunda sedan tidigare. Några exempel på vad respondenterna svarade är: "Man slipper skriva 

"boilerplate"-kod. I vårt fall genererades källkod till ett API utifrån ett XML-schema", "Mindre 

kodskrivande" och "Ett annat tänk gällande kodandet. Fokus på struktur OCH beteende ur två olika 

synvinklar." 

 Genom respondenternas svar kan vi se exempel på andra uppgifter som kan förekomma när 

kodskrivning minskar är till exempel modellering eller att kontrollera att den genererade koden har 

blivit korrekt. 

Kodskrivning är en stor och tidskrävande uppgift i flera systemutvecklingsprojekt. Guttman och 

Parodi (2006) visar att MDD frigör programmerare från tråkiga uppgifter med programmering, och 

kan fokusera mer på det som är intressant och som faktiskt kräver tankekraft. Ett av våra svar var ju 

också som sagt "man slipper skriva boilerplatekod", boilerplate kod är kod som skrivits på många 

ställen utan att ändras, alltså det är kod som är rakt av kopierad från andra delar av koden. Vilket 

betyder att om man ska ändra på funktionaliteten som denna kod står för måste man ändra på alla 

ställen den är skriven och inte bara på ett ställe. Kod som denna försvinner alltså eller skrivs av 

maskinen om man använder MDD.  

 

Analys av fråga 3.1: Automatisk kodgenerering med MDD har goda möjligheter till att minska 

den totala tiden för att utveckla ett system. 

 Resultat visar precis som en del tidigare forskning beskriver, att MDD kan minska den totala tiden för 

projekt. Ett exempel ger Guttman och Parodi (2006), i det fallet de granskade visades det att 

analysfasen tagit 20 % mer tid med MDD jämfört med traditionell mjukvaruutveckling, men att koda 

plattform som är redo att användas sänktes tiden som krävdes med 80 % jämfört med traditionell 

utveckling. Ett annat exempel är Mohagheghi och Dehlen (2008), de identifierade att MDD kunde 

bidra till minskade utvecklingstider.  

 

Analys av fråga 3.2: Automatisk kodgenerering med MDD bidrar till att det blir svårare att 

ändra mjukvara i efterhand. 
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 Av resultatet på denna fråga kan vi påstå att det både kan vara svårt eller inte alls svårt att ändra 

mjukvara i efterhand vid användning av MDD. Bland våra respondenter råder det splittrade 

uppfattningar. En anledning till att det råder så skilda svar på denna fråga är att utvecklingsprojekt kan 

variera stort. En del av projekten kan alltså vara väldigt svåra att ändra på mjukvaran i efterhand, 

medan andra projekt blir inte alls svåra. 

Påståendet ställdes grundat på det Guttman och Parodi (2006) menar, att eftersom man har en modell 

att utgå ifrån behöver man inte heller analysera så mycket när det kommer till att ändra kod. 

Traditionellt när man behöver ändra kod vid förändrade krav eller användartest kollar man på koden, 

gör en informell modell (på whiteboard eller liknande) och sedan måste man se till att modellen 

reflekterar koden vid implementering. Med MDD ändrar man modellen och sedan validerar man 

resultatet av den nya koden utefter modellen. 

 

Analys av fråga 3.3: Automatisk kodgenerering med MDD har goda möjligheter till att minska 

den totala kostnaden för hela systemutvecklingsprojektet. 

 Av resultatet att döma kan vi dra slutsatsen att systemutvecklare anser att automatisk genererad kod 

med MDD har goda möjligheter att reducera kostnaderna vid ett utvecklingsprojekt. 

Det finns ett samband mellan svaren från detta påstående och svaren på påstående 3.1 (att MDD har 

goda möjligheter att minska den totala tiden för ett projekt). Av de respondenter som svarat att de 

instämmer helt eller instämmer delvis i påstående 3.1 har nästan uteslutande svarat att de tror att MDD 

har goda möjligheter att minska den totala kostnaden för ett projekt. De som svarade att de inte 

instämmer med påståendet på fråga 3.1 har även svarat liknande i detta påstående. Många kan ha 

dragit slutsatsen att om man sparar tid så sparar man även på kostnaderna. Huruvida de reflekterat 

över kostnaden av de verktyg man använder i MDD är inte säkert. Däremot visar svaren från fråga 3.4 

att de tycker man behöver god förståelse för verktygen som används, vilket kan krävas en utbildning i 

de verktygen, som även det bör resultera i en kostnad. Trots detta anser ändå de flesta att MDD har 

goda möjligheter till att spara på kostnaden för ett projekt. 

Resultatet liknar exempelvis det Guttman och Parodi (2006) ger ett exempel på. Gällande att ett 

företag hade sparat in 510 000€ bara på att byta utvecklingsprocess till MDD. I framtida projekt 

förutspådde de att de kommer spara ännu mer, eftersom man nu har arkitekturen på plats och inte 

behöver lära hela företaget hur man arbetar med MDD. Ett annat exempel som liknar vårt resultat är 

en studie gjord av Heijstek och Chaudron (2009). De kom fram till (genom intervjuer som hade gjorts 

med medarbetare vid ett företag) att MDD hade bidragit till ökad produktivitet. 

 

Analys av fråga 3.4: Automatisk kodgenerering med MDD kräver en god förståelse om 

verktygen som används 

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna instämmer helt till att det krävs en god förståelse om 

verktygen som används. Att det krävs en god förståelse om verktygen bör vara något viktigt eftersom 

att man kan anta att det är viktigt att den genererade av koden blir så korrekt som möjligt.  

I stort sett all tidigare forskning vi hittat menar att det krävs en god kunskap både om MDD och 

verktygen man jobbar med (Afonsos et al., 2006; Guttman & Parodi, 2006; Martínez et al., 2013; 

Panach et al., 2015). 
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Analys av fråga 3.5: Att översätta kraven till en modell i Automatisk kodgenerering med MDD 

är generellt svårt 

Av resultatet kan tolkningen göras att respondenterna tycker att just automatisk kodgenerering med 

MDD både kan göra det svårare och lättare att översätta kraven till en modell. Många tycker också att 

det varken eller gör det svårare eller lättare att översätta kraven om man använder automatisk 

kodgenerering med MDD än om man arbetar på något annat vis. Det råder helt enkelt splittrade 

uppfattningar hos respondenterna. Dock var det endast en respondent som instämde helt i att översätta 

kraven till modell är generellt svårt i MDD.  

Detta överensstämmer inte med forskningen. Afonsos et al. (2006) fann i sin studie att krav blev 

enklare att samla in i en MDD process och att modellera verkar leda till att det blir enklare och 

effektivare att hantera krav för systemutvecklare. Guttman och Parodi (2006) menar också att MDD 

gör det lättare att fånga krav, och ännu bättre blir det med agilt arbetssätt eftersom mjukvaran och 

kraven byggs hand i hand så det blir konsensus mellan systemutvecklare och användare vad kraven 

innebär; användarna vet vad de vill ha, utvecklarna vet vad de ska leverera. 

 

Anals av fråga 3.6: Automatisk kodgenerering med MDD gör det enklare för utvecklare med 

olika kunskapsnivåer att arbeta tillsammans 

Elva respondenter har svarat varken eller och är den stapel som sticker ut mest, är det mest 

förekommande svarsalternativet. De andra staplarna är betydligt jämnare med mellan tre till fem 

respondenter per alternativ. Vi kan dock inte säga något om hur MDD gör det enklare eller svårare för 

systemutvecklare att arbeta tillsammans. Av den enkla anledningen att frågan avser just 

systemutvecklare med olika kunskapsnivåer.  

Exempel på forskning som tyder på att MDD kan bidra till förbättrad kommunikation inom 

utvecklingsteamet samt med externa intressenter är en studie av Mohagheghi och Dehlen (2008). 

Guttman och Parodi (2006) skriver om "The Job and Family Services (JFS) Department of the Ohio 

State Government" som på grund av MDD lättare kan flytta juniora systemutvecklare mellan olika 

team utan att ta någon större hänsyn till deras kunskapsnivåer, då MDD:s struktur gör det lätt för alla i 

teamet att veta vad som händer.  

 

Analys av fråga 3.7: Automatisk kodgenerering med MDD ger goda möjligheter för 

återanvändning.  

Tidigare forskning tar upp att återanvändning är en av fördelarna med MDD (Guttman och Parodi, 

2006; Martinéz et al., 2013, Afonsos et al., 2011).  

Våra respondenter verkar dock inte lika övertygande; det mest förekommande svaret är varken eller. 

Några av våra respondenter tycker ju att det ger goda möjligheter, men varför majoriteten inte gör det 

vet vi inte. Tyder det på att respondenterna antingen inte brukar använda MDD för att återanvända 

eller att de inte har någon klar åsikt kring det? 

 

Analys av fråga 3.8: Automatisk kodgenerering med MDD bidrar till effektivare dokumentering 

av dokumentation. 
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Här av svaren ganska jämt fördelade över de olika svarsalternativen. Vilket gör att är väldigt svårt att 

säga något mer än att det råder splittrade inställningar. 

Tidigare forskning av Guttman & Parodi (2006) beskriver att den modelldrivna utvecklingen har ökat 

kvaliteten genom hela livscykeln tack vare bland annat mallar och omvandlingar mellan olika 

modeller, vilket resulterar i att mer än hälften av implementerad kod i Java genereras automatiskt, 

inklusive kommentarer av kod. 

 

Analys av fråga 4: Vilka arbetsuppgifter som systemutvecklare tror du har förändrats (inom de 

närmsta 20 åren) som ett resultat av automatisering genom Automatisk kodgenerering med 

MDD? (Öppen fråga) 

Flera respondenter har i denna fråga svarat i stil med att den nuvarande arbetsuppgiften försvinner 

eller byts ut mot en annan. Till exempel att: ”Debuggning av kod görs direkt i modellen” och ”Mindre 

framework & mer problemlösning ” 

 En del av respondenterna har en pessimistisk inställning till hur MDD kommer användas i framtiden. 

Exempel på svar är här: ”Jag tror inte det kommer få någon större effekt eller genomslag” och ”Jag 

tror att MDD kommer att användas mindre och mindre i framtiden.” 

Ytterligare en kategori av vanligt återkommande svar är att arbetsuppgifterna har ändrats så att man 

behöver mer helhetskunskap om systemutvecklingsarbetet. 

”Mer fokus på helheten/hela systemet” och ”Krav och utv blir en och samma sak” Är exempel på svar 

som tyder på att respondenterna anser att man behöver en mer kunskap om hela systemet. 

Frågan baserades på Guttman och Parodis (2006) många exempel på företag som måste tänka om 

systemutvecklingsprocessen med MDD, till exempel att man inte behöver debugga kod, man debuggar 

modellen etcetera. Förändringen av arbetsuppgifter verkar oundviklig också bara genom att jobba agilt 

från plandrivet, och vill ta reda på hur utvecklare ställer sig till detta gällande MDD.  

 

Analys av fråga 5: Vilken typ av kompetens blir i huvudsak den viktigaste som systemutvecklare 

(inom de närmsta 20 åren) när vissa arbetsuppgifter har blivit automatiserade? 

Nästan hälften av alla respondenter tror att kreativ problemlösning blir den viktigaste kompetensen för 

en systemutvecklare inom de närmsta 20 åren. Det näst vanligaste förekommande svaret var 

Arkitekturkompetens, där sex av de trettio respondenterna angav det som svar. Kunskap om olika 

automatiseringsverktyg har enbart fyra respondenter svarat. Frågan säger dock ingenting om vad de 

anser är viktigast idag, så vi kan inte dra någon slutsats om de tror att kreativ problemlösning kommer 

bli viktigare i framtiden än vad den är idag.  

Respondenterna svar att kreativ problemlösning blir den viktigaste kompetensen i framtiden liknar 

även tidigare forskning som frågan baserades på. Frey och Osborne (2013) beskriver att just kreativ 

problemlösning är en av de variabler de menar kommer att hindra automatiseringen och vad som 

kommer att bli en viktigare egenskap.  

 

Analys av Fråga 6: Finns det någon typ av projekt där du tycker att Automatisk kodgenerering 

med MDD passar bättre eller sämre på? 
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Respondenterna har i denna fråga angivit varierande svar. De enda typ av svar där det finns vissa 

gemensamma nämnare inom är att respondenterna tror att det lämpar sig bättre för stora projekt. I och 

med att frågan är ställd som den är kan vi dock inte tolka alla svar. Till exempel svaren "Web" och 

"System med mycket tillstånds-hantering, eller mycket interaktion mellan olika aktörer" kan vi inte 

avgöra om de menar att det passar bättre eller sämre på. De respondenter som tydligt uttryckte att de 

ansåg att MDD passar bättre till större projekt skrev till exempel: "Bättre för att hålla ihop stora 

projekt, sämre för små projekt där det blir en onödig kostnad.", "Passar bra för stora projekt." och 

"Större projekt lämpar sig bättre för MDD. Vid mindre projekt kan det bli för mycket overhead för att 

det ska vara värt." Vid projekt som är mer komplexa eller om man vill utveckla något unikt, så tror en 

del av respondenterna att det är en fördel att skriva koden själv.  
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5 Diskussion 
 

5.1 Fördelar och nackdelar med MDD 
 

Som tidigare är nämnt finns det ett gap gällande vetenskapliga studier som granskar upplevda fördelar 

och nackdelar med MDD. Enligt vad resultatet av vår uppsats visar, anser majoriteten av 

respondenterna att automatisk kodgenerering med MDD har goda möjligheter till att minska både 

totala tiden och kostnaden för ett systemutvecklingsprojekt. Det liknar det Mohagheghi och Dehlen 

(2008) beskrev i sin studie, där de granskat orsakerna och effekterna av tillämpningen av MDD i 

industriella projekt. De kom bland annat fram till att det kan leda till: ökad produktivitet (genom ökad 

automatisering i utvecklingsprocessen) samt kortare utvecklingstider (Mohagheghi & Dehlen, 2008). 

Även Heijstek och Chaudron (2009) studerade effekterna av MDD, de kom fram till att MDD hade 

bidragit till ökad produktivitet vid det fallet de hade analyserat genom intervjuer med medarbetare vid 

ett företag. Vårt resultat visar tydligt att det krävs kod förståelse om verktygen som används. Precis 

som exempelvis även Guttman och Parodi (2006) beskriver.  

Våra resultat gällande återanvändning av kod överensstämmer inte med tidigare forskning. De flesta 

har svarat "varken eller" följt av "instämmer inte alls". Det tyder på att MDD inte är en praktik som 

används för att återanvända färdigdefinierade lösningar. Taylor och Zheng (2011) beskriver att en 

signifikant skillnad mellan MDD och automatisk programmering är att MDD betonar kreativitet, 

tillskillnad från att förlita sig på fördefinierade beslut. Eftersom den största delen av den genererade 

koden i MDD är specificerad av systemutvecklare i modellen tror vi att detta kan vara anledningen till 

att våra respondenter inte tycker att det bidrar till återanvändning. 

Våra frågor angående krav och hur lätt det blir att få utvecklare med olika kunskapsnivåer att arbeta 

tillsammans är splittrade ganska jämnt mellan alla svaren. Eftersom vi bara vill ha reda på deras 

åsikter räcker det för oss att säga just det, utvecklarna är splittrade i sina svar, men detta bör inte ses 

som något empiriskt uttalande om MDD. Om vi kunde garantera att vårat urval enbart bestod av 

chefer eller projektledare skulle vi kunna säga något om det, men i dagsläget vet vi inte vad 

respondenterna baserar deras tyckande på för att kunna säga något empiriskt om huruvida MDD gör 

det lättare att samla krav eller få utvecklare med olika kunskapsnivåer att arbeta tillsammans. 

Våra resultat angående MDD och svårigheter att ändra mjukvara i efterhand och dokumentation med 

MDD är svåra att göra några uttalanden om mer än att det råder splittrade åsikter. Det mest 

svårtolkade resultatet som vi fick var på den sista frågan: "Finns det någon typ av projekt där du tycker 

att Automatisk kodgenerering med MDD passar bättre eller sämre på? ”Respondenterna har i denna 

fråga angivit varierande svar. Vissa av svaren var svårtolkade eftersom att frågan var tvetydigt 

formulerad, den frågade egentligen efter två saker. Det bidrog till att en del av svaren inte angav om 

det projekt de nämnde var ett projekt som det skulle lämpa sig bättre eller sämre i. Det enda typ av 

svar där det fanns viss gemensam nämnare är att respondenterna tror att det lämpar sig bättre för stora 

projekt. Det liknar det faktum att majoriteten av de studier vi har tagit del av granskar fördelar och 

nackdelar med MDD i ett storskaligt projekt.  

5.2 Förskjutning av arbetsuppgifter vid användandet av MDD 

 

Att vissa egenskaper och arbetsuppgifter blir mindre framträdande medan andra blir mer än något som 

är ett resultat av automatisering (SSF, 2014). För att få svar på hur respondenterna ser på 

automatisering av deras arbetsuppgifter ur ett framtidsperspektiv ställdes frågan: "Vilken typ av 
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kompetens blir i huvudsak den viktigaste som systemutvecklare (inom de närmsta 20 åren) när vissa 

arbetsuppgifter har blivit automatiserade?" Resultatet visar att kreativ problemlösning är svaret på 

frågan som förekommer mest. Det liknar det Frey och Osborne (2013) presenterar i sin studie där de 

har sammanställt nio olika variabler som de tror kommer utgöra flaskhalsar för datoriseringen. En av 

variablerna som de menar att datorer kommer ha svårt att bidra med är originalitet, "The ability to 

come up with unusual or clever ideas about a given topic or situation, or to develop creative ways to 

solve a problem" (Frey & Osborne, 2013, s. 31). Taylor och Zheng (2011) beskriver också att 

kreativitet är något framträdande i MDD. De menar att kreativitet krävs vid övervägandet av 

designkompromisser, istället för att förlita sig på fördefinierade beslut tas viktiga beslut gällande 

designen genom att man anger dem i modellerna (Taylor, Zheng, 2011).  

Vårt resultat angående om förändrade arbetsuppgifter med MDD, har de flesta respondenterna svarat 

att det blir något slags förändring. De största som förändrades var att kodskrivandet minskade, det 

lades större fokus på modellering och kontrollering av att den genererade koden var korrekt, vilket 

känns som något ganska uppenbart. En del har varit negativt inställda, och tror inte att MDD kommer 

vara aktuellt om 20 år. Vi tror att LO (2014) rapport kan hjälpa att förklara lite gran, de menar att den 

tekniska utvecklingen kan medföra att det skapas nya jobb, men att det beror på hur snabb 

arbetskraftens omställningsförmåga är i den snabba tekniska utvecklingen, alltså att det kommer nog 

ske en förändring som lutar mer åt automatisering, då några av våra respondenter har svart i stil med 

att det sker ju redan automatisering av deras arbetsuppgifter, ramverk som Angular och liknande 

automatiserar delar av JavaScript och detta kommer nog bara bli mer, sen om det är just MDD som 

kommer bli den stora grejen återstår att. De flesta av våra respondenter tror som sagt att det kommer 

bli mindre kodskrivande, abstraktionsnivån höjs samt att det blir viktigare att ha en helhetskunskap om 

systemet. Att ha en god omställningsförmåga till att utföra arbetet på ett annorlunda sätt är troligen 

nödvändigt vare sig MDD blir allt mer framträdande i automatiserings framfart.  
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6 Slutsats och bidrag 
 

6.1 Slutsats – Svar på frågeställning 
– Vilka för- och nackdelar finns det enligt systemutvecklare med automatisk kodgenerering med 

modelldriven utveckling i systemutvecklingsarbetet?  

De slutsatser vi kan dra är det finns inställningar hos de systemutvecklare som har kunskap om MDD, 

som visar på att automatisk kodgenerering med MDD har goda möjligheter att både bidra till att 

minska den totala kostnaden och tiden för systemutvecklingsprojekt. Samt att automatisk 

kodgenerering med MDD varken förhindrar eller möjliggör för återanvändning. Våra respondenters 

inställning i majoritet är att det krävs en god förståelse för de verktyg som används. Det råder 

splittrade åsikter kring om MDD bidrar till att det blir svårare att ändra mjukvara i efterhand samt att 

det skulle bidra till effektivare dokumentering av dokumentation. Det går inte att dra några säkra 

slutsatser kring om vilket typ av projekt MDD passar bättre eller sämre i, men de flesta av våra 

respondenter verkar tycka att det passar bra i stora projekt. Vi kan inte heller dra några slutsatser kring 

hur svårt eller lätt det är att översätta kraven till en modell i MDD, mer än att det även där råder 

splittrade åsikter. Utifrån resultatet menar många av respondenterna att MDD varken gör det svårare 

eller lättare att få systemutvecklare med olika kunskapsnivåer att arbeta tillsammans.  

 

– Hur ser förskjutningen ut gällande vilka typer av arbetsuppgifter som görs i 

systemutvecklingsarbetet, vid användandet av automatisk kodgenerering med modelldriven 

utveckling?  

Utifrån vad resultatet visar anser de som tycker att automatisk kodgenerering med MDD bidrar till att 

det sker en förskjutning av arbetet, att MDD det leder till att systemutvecklare inte behöver skriva lika 

mycket kod själva. I och med att kodskrivandet minskar, hamnar istället större fokus på andra saker; 

modellering blir mer framträdande och vissa arbetsuppgifter uppkommer som en direkt konsekvens av 

att kod genereras automatiskt, till exempel att man behöver granska att den genererade koden har blivit 

korrekt. Inom de närmaste tjugo åren tror respondenterna att den förmåga som blir allt viktigare som 

ett resultat av automatisering är att lösa problem genom kreativt tänkande. De tror att MDD de 

närmaste tjugo åren kan medföra att abstraktionsnivån i arbetet höjs samt att det blir viktigare att ha en 

helhetskunskap om systemutvecklingsarbetet. Det finns dock även ett annat läger av respondenter som 

inte tror att MDD kommer vara framträdande i deras arbete. 

 

6.2 Bidrag och vidare forskning 
Vår uppsats bidrar till ytterligare kunskap gällande vad systemutvecklare anser om automatisk 

kodgenerering med MDD. Den kunskapen kan vara intressant för företag som utvecklar MDD-verktyg 

och företag som skulle vilja införa MDD i systemutvecklingsprojekt. Resultatet bidrar även till viss 

del av kunskap för de som utformar systemutvecklingsutbildningar, kanske bör de utformas 

annorlunda. Resultatet visar att utvecklare inte alltid håller med litteraturen när det gäller vissa 

fördelar eller nackdelar med MDD, dock skulle det behöva göras ytterligare studier som fyller det 

gapet. I och med att en del respondenter tycker att automatisk kodgenerering med MDD lämpar sig 

bäst i stora projekt, att de flesta studier kring MDD behandlas i stora projekt, skulle vidare studier 

kunna behandla hur MDD tillämpas eller lämpar sig i mindre projekt. Tänkbara vidare studier kan 

också vara att ta reda på hur utbildningar kan utformas annorlunda, för att göra studenter 

konkurrenskraftigare på arbetsmarknaden i den automatisering som pågår. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Enkätbilaga: 

Automatisk generering med Modelldriven utveckling(MDD) ca 3 min enkät 
Denna enkät riktar sig till dig systemutvecklare som har någon erfarenhet gällande Automatisk 

generering med Modelldriven utveckling(MDD).  Modelldriven utveckling är utveckling där modeller 

är centrala; exempelvis användning av grafiska modeller som omvandlas till kod genom automatisk 

generering, vilket är en teknik som handlar om att bygga kod genom att använda ett verktyg.  

*Obligatorisk 

1. Vid användandet av automatisk kodgenerering med modelldriven utveckling, uppstod det någon 

förändring av arbetsuppgifterna? * Markera endast en oval. 

•  Ja -  Fortsätt till frågan 2. 

•  Nej -  Fortsätt till frågan 3. 

• Vet ej -  Fortsätt till frågan 3. 

 

2. Vilka förändringar av arbetsuppgifterna upplevde du? 

 

3. I vilken grad instämmer du med följande påståenden gällande automatisk kodgenerering med 

modelldriven utveckling (MDD)? 

 

3.1 Automatisk kodgenerering med MDD har goda möjligheter till att minska den totala tiden för att 

utveckla ett system * Markera endast en oval per rad. 

 

3.2 Automatisk kodgenerering med MDD bidrar till att det blir svårare att ändra mjukvara i efterhand 

*Markera endast en oval per rad. 

 

3.3 Automatisk kodgenerering med MDD har goda möjligheter till att minska den totala kostnaden för 

hela systemutvecklingsprojektet * Markera endast en oval per rad. 
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3.4 Automatisk kodgenerering med MDD kräver en god förståelse om verktygen som används 

*Markera endast en oval per rad. 

 
3.5 Att översätta kraven till en modell i Automatisk kodgenerering med MDD är generellt svårt 

*Markera endast en oval per rad. 

 
3.6 Automatisk kodgenerering med MDD gör det enklare för utvecklare med olika kunskapsnivåer att 

arbeta tillsammans * Markera endast en oval per rad. 

 

3.7 Automatisk kodgenerering med MDD ger goda möjligheter för återanvändning * Markera endast 

en oval per rad. 

 

3.8 Automatisk kodgenerering med MDD bidrar till effektivare dokumentering av dokumentation  

*Markera endast en oval per rad. 

 

4. Vilka arbetsuppgifter som systemutvecklare tror du har förändrats (inom de närmsta 20 åren) som ett 

resultat av automatisering genom Automatisk kodgenerering med MDD? * 

 

5.Vilken typ av kompetens blir i huvudsak den viktigaste som systemutvecklare (inom de närmsta 20 

åren) när vissa arbetsuppgifter har blivit automatiserade? * Markera endast en oval. 

• Kreativ problemlösning 

• Arkitekturkompetens 

• Kunskap om olika automatiseringsverktyg 

• Övrigt:  
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6.Finns det någon typ av projekt där du tycker att Automatisk kodgenerering med MDD passar bättre 

eller sämre på? 
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8.2 Enkät öppna svar 
 

Fråga 2: Vilka förändringar av arbetsuppgifterna upplevde du? 

• Bättre mer sammanhållen kod 

• Bättre översikt av systemet som gav större insikt 

• Ett annat tänk gällande kodandet. Fokus på struktur OCH beteende ur två olika synvinklar. 

• Ett förändrat arbetsflöde iom att ett nytt verktyg tar han om tidigare uppgifter 

• jag slapp skriva koden samt att jag tappade förtåndet angående vad koden betydde 

• Man slipper skriva "boilerplate"-kod. I vårt fall genererades källkod till ett API utifrån ett 

xml-schema 

• Metodiken ändrades 

• Mindre kod skrivande, Mer kontroll att gen.kod blev rätt, Ibland mer jobb att hitta och rätta 

sådant som blivit fel i genereringen än om koden skrivits manuellt. Men generellt mindre 

jobb. 

• Mindre kodskrivande 

• Nytt verktyg för modellering och generering av kod som tidigare skrivits för hand. 

• Samtidigt som kodningen av själva applikationen föll bort flyttades fokus till 

modelleringen, och vilken information som systemet egentligen skulle hantera. Detta ledde 

också till högre krav på modellen, att den med högre precision speglar den faktiska 

applikationen. 

• Ändrade krav kommer oavsett arbetsverktyg. Jag förstår nog inte frågan. 

Fråga 4: Vilka arbetsuppgifter som systemutvecklare tror du har förändrats (inom de närmsta 

20 åren) som ett resultat av automatisering genom Automatisk kodgenerering med MDD? 

• - 

• - 

• Alla 

• Arbetet som systemutvecklare är oftast redan nu kreativt. Mycket av det som man behöver 

automatisera idag görs det redan (exempelvis OR-mappningsverktyg) Möjligtvis kommer det 

finnas verktyg likt scratch för att programmera hemautomation, industriprocesser, etc, för att 

man inte skall behöva vara utbildad programmerare för att programmera 

• Databasområdet 

• Debugging av kod görs direkt i modellen 

• Denna utbildning har saknats där jag varit och projekten har varit för stora. 

• Det beror på. Jag har sett felaktig användning av modelldriven utveckling, dvs att man 

gömmer stora kodblock (med ren kod) i modellen (vilket innebär gömda states som inte syns 

i modellen) och då tappar man fördelen, dvs att man har en dokumenterad funktionalitet 

"gratis" samt slipper buggar pga att den genererade koden "borde vara" buggfri. 

• Det är otroligt viktigt att ALLA medlemmar i projektet kan använda verktyget och får 

ordentlig utbildning hur man modellerar så att det inte blir att användandet av "egen kod" 

överanvänds. 

• f 

• Fått gråa hår och början på en flint 

• Generera större delen av en arkitektur 

• Inga uppenbara 

• Ingen speciell roll. 
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• Jag tror att MDD kommer att användas mindre och mindre i framtiden. 

• Jag tror inte det kommer få någon större effekt eller genomslag 

• Krav och utv blir en och samma sak 

• Lättrae att jobba med nya/större kodbaser 

• MDD har bidragit till att försämra kommunikationen i ett utvecklingsteam genom att 

"arkitekten" kommer längre bort från koden och pratar med resten av teamet genom ett 

verktyg för UML-diagram. Jag tror inte att MDD som vi känner till det idag fyller ett 

meningsfullt syfte under de kommande 20 åren, däremot gissar jag att vi kan se en ökning av 

visuella programmeringsspråk. Kodgenerering kan till stora delar ersättas av 

metaprogrammering och mer genomtänkta API:er och ramverk. 

• Mer fokus på helheten/hela systemet 

• Mindre arbetskrävande "dumma" uppgifter 

• Mindre framework & mer problemlösning 

• Mindre kodskrivande 

• Skapa exelverbara program genom att sätta samman text/symboler lär nog kvarstå. Men på en 

allt högre abstraktionsnivå. Sett på det sättet kommer inget nämnvärt förändras 😊 

• Skapandet av modeller. 

• Svårt att förstå exakt vad ni syftar på men inom mitt område så frångår man verktyg för 

model first till förmån för agil testdriven utveckling. Att generera om något modelldrivet vid 

förändringar brukar betyda en hel del problem om man påbörjar något arbete innan modellen 

är klar. För att få hela modellen klar före krävs det mer vattenfall än agilt projekt. 

• Systemutveckling som sådan kommer till största delen att handla om att beskriva modeller, 

inte att skriva programkod i traditionell mening. Programmering som sådan kommer givetvis 

att finnas kvar men kommer att handla om att utveckla plattformar och komponenter till de 

modellbaserade miljöerna. 

• Tror inte att MDD kommer att ha inverkan på mina arbetsgifter om 20 år (förhoppningsvis) 

• Vet ej 

• Vet ej 

• Vet ej 

• Vet ej 

• Vet ej, 20 år är en lång tid. 

Fråga 5: Vilken typ av kompetens blir i huvudsak den viktigaste som systemutvecklare (inom de 

närmsta 20 åren) när vissa arbetsuppgifter har blivit automatiserade? (Övriga) 

• Att kunna samarbeta med kunder (som i regel kan verksamheten) och hjälpa dem att förbättra 

sina arbetsprocesser med IT-stöd 

• Du behöver nog alla ovanstående. 

• f 

• Förstå problemet och beskriva det för verktyget 

• Ni säger "när" utan att veta vad som kommer automatiseras 

• Sammarbetsförmåga och kommunikation (precis som idag) 

 

Fråga 6: Finns det någon typ av projekt där du tycker att Automatisk kodgenerering med MDD 

passar bättre eller sämre på? 

• - 
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• Bättre för att hålla ihop stora projekt, sämre för små projekt där det blir en onödig kostnad. 

• Det enda det kan funka för är slaskprogram och prototyper 

• Det är bra för realtidssystem där man vill representera olika "states". Det är enklare att få 

en överblick över funtionaliteten när man kan se vilka transitioner som är möjliga i olika 

"states". 

• f 

• För att uppnå några större fördelar med MDD är det nödvändigt att jobba med 

domänmodeller, dvs modeller av det problemområde som det utvecklade systemet arbetar 

inom. Att göra modeller av programvara, för att sedan generera programkod är av 

begränsad nytta, då modellen av programvaran beskriver själva programvaran och för att 

vara en komplett beskrivning av programvaran blir modellen av samma komplexitetsgrad 

som den genererade programkoden. Egentligen kan programkod i sig ses som en 

(exekverings) modell vilken kan översättas (generera) olika kodformer. 

• Jag tror att MDD är skadligt för alla typer av mjukvaruprojekt. 

• Kan funka till det mesta om användarna kan använda det på rätt sätt. Många har tendenser 

att falla tillbaka till det man kan dock, dvs ren programmering i kod... 

• Lämpar sig bra för realtidssystem med höga krav och tydliga tillståndsmaskiner 

• Nej 

• Passar bra för stora projekt 

• Projekt som är lika varandra som inte kräver någon speciell input. 

• Själva jobbar vi mycket med informationssystem och för detta har vi utvecklat ett eget 

domänspråk. Inom olika typer av simuleringar, mekaniska, elektriska, fysikaliska finns det 

domänspråk men även t.ex. för bemanning och ruttplanering hos flygbolag. 

• Som en del av projekt kommer det nog alltid att ingå (Det görs ju redan idag. Jämför 

exempelvis hur man utvecklar en Android-applikation, den miljön är mycket grafisk och 

massor av "boiler-plate-kod" genereras ur den). Vill man utveckla något som är unikt 

kommer man även i framtiden att behöva handknacka, men det kommer säkert finnas fler 

typer av problem där kod kan genereras. Men det handlar ju inte alltid om att generera kod 

för att lösa ett problem. 

• Större projekt lämpar sig bättre för MDD. Vid mindre projekt kan det bli för mycket 

overhead för att det ska vara värt. 

• System med mycket tillstånds-hantering, eller mycket interaktion mellan olika aktörer 

• Sämre för komplexa domäner, vi har trubbiga verktyg för grafisk modellering. 

• Web 

• Vet ej 

• Vet ej 

• Vid migrering av befintliga system där modellen redan är klar finns det fördelar med att 

kunna generera upp kod om större delar av modellen i tidigare system kan återanvändas 

och man bara gör detta en gång som startläge för vidareutveckling 

 


