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Sammanfattning
När en grupp av systemutvecklare skall samarbeta för att utveckla ett system så kan problem upp-
stå, ett av problemen är kommunikationen inom gruppen. För att samarbetet skall fungera så
krävs det att aktörerna uppnår samförstånd.

Flera författare menar att designmönster bidrar till ett gemensamt språk för att kommunicera,
dokumentera och utforska designalternativ på ett mindre komplext sätt. För att se om det är denna
förändring som krävs för att minska ovanstående problem så ställde vi oss frågan:

Hur förändar designmönster kommunikationen mellan utvecklare i ett
systemutvecklingsprojekt?

För att undersöka detta så gjorde vi en fallstudie hos en myndighets dataavdelning. Vi analyserade
fallstudien mot teorin för att besvara vår forskningsfråga.

Den slutsats som vi drar av undersökningen är att designmönster förändrar kommunikationen som
rör design. Det beror på att designmönstrens namn blir en naturlig del av systemutvecklarnas
ordförråd. Vi ser vidare att detta bidrar till att öka samförståndet kring utvecklingsinnehållet.

Nyckelord: designmönster, kommunikation, samförstånd, systemutveckling





Abstract
When a team of system developers co-operates to create a system, some problems may arise, one
of the problems is the communication among team members. In order to get the co-operation to
work the actors needs to obtain mutual understanding.

Several writers says that design patterns helps to obtain a common language to communicate,
document and explore design alternatives in a less complex way. In order to see if this is the
change needed to reduce the problem we formulated the question:

How does design patterns change the communication between developers in a system
development project?

In order to investigate this we made a case study at the computer department at a government
authority. We analyzed the case study against theory to get the answer of the question.

The conclusion of our thesis is that design patterns changes the communication regarding design.
This is due to the name of the design pattern becomes a natural part of the developers vocabulary.
We can also see that this increases the mutual understanding of the development contents.

Keywords: design patterns, communication, mutual understanding, systems development





Förord
Denna uppsats är ett examensarbete som har skrivits vid institutionen för industriell ekonomi och
samhällsvetenskap, avdelningen för data och systemvetenskap på Luleå tekniska universitet. Det
är en D-uppsats på tio poäng och är ett moment i vår filosofie magistersexamen.

Vi vill tacka alla som hjälpt oss att genomföra vår uppsats:

RFV Data och de vänliga personer där som svarat på våra frågor.
Vår handledare Sören Samuelsson.
Våra kamrater i stödgruppen för konstruktiv kritik och inspiration.

Luleå, trettondagen 2002
Patrick Larsson och Frans Nilsson
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Inledning
grerad del i mjukvarudesignen. I en artikel inför en mjukvaruutvecklarkonferens så beskriver
några av föregångarna inom ”mönstervärlden” deras syn och erfarenhet av att använda mönster
vid mjukvaruutveckling [BEC96]. Denna rapport är också den enda av kvalitativ natur som vi har
funnit. Detta bekräftas i en rapport av professor Owen Astrachan vid Duke University som menar
att allt för lite uppmärksamhet har riktats mot att undersöka användningen av mönster:

”work to date has been on the recognition, cataloging, and finding of patterns with little
attention to the use of patterns” [AST98]

Enligt Lutz Prechelt så verkar det som om många författare tycker att mönster har vissa fördelar
och struntar i att det inte gjorts studier om så är fallet. Han undrar om det verkligen behövs empi-
riska studier av en teknik vars fördelar är så klara och uppenbara. Prechelt anser dock att man inte
kan säga att så är fallet, utan att undersöka om mönster verkligen ger de fördelar som hävdas i lit-
teraturen. Han menar att vår intuition kan vilseleda oss och ord som ’klart’ och ’uppenbart’ utgör
ingen bekräftelse att så är fallet. Prechelt menar vidare att forskare ska söka efter empiriska bevis
istället för att lita på okontrollerbar information. Detta är ett standardförfarande innan en teori kan
anses som valid.

1.2 Problemdiskussion

Ett av många problem under ett systemutvecklingsprojekt där det är många personer inblandade
är kommunikationen [AND94] [PRS97]. Det kan vara kommunikationen mellan designern och
programmeraren eller mellan systemarkitekten och designern. För att kommunikationen skall
fungera bra måste alla inblandade tala samma ”språk”, det vill säga använda en terminologi,
representation och referensram som gör att mottagaren kan tolka och förstå informationen
[AND94] [CAR00]. Enligt Ron Crocker [BEC96], kan man identifiera följande problem i många
systemutvecklingsprojekt:

• Olika grupper av utvecklare använder inte samma terminologi. Exempelvis så använder arki-
tekter ofta andra termer än programmerare, detta leder till att de inte känner igen koncept som
de är bekanta med.

• Specifikationer är inte tillräckligt preciserade vilket gör dem tvetydiga och kan tolkas på andra
sätt än vad som är menat.

Ett designmönster är en abstrakt beskrivning av ett återkommande problem med en lösning. I
denna rapport kommer vi att använda ordet mönster som synonymt med designmönster. Detta är
en förenkling gjord för att underlätta för läsaren av rapporten.

Många författare bland andra GoF och Buschmann menar att designmönster erbjuder ett gemen-
samt språk för att kommunicera, dokumentera och utforska olika designalternativ.

Mönster gör att man kan diskutera om ett system på en högre abstraktionsnivå vilket gör att det
verkar mindre komplext [BUS96] [GAM95]. Är det denna förändring i kommunikation mellan
utvecklare som krävs för att minska ovanstående problem?

1.3 Frågeställning

Vi vill undersöka om kommunikationen mellan utvecklare underlättas när man använder design-
mönster i systemutvecklingsprojekt. Frågeställningen som väckt vårt intresse kan formuleras på
följande sätt:
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Inledning
Hur förändar designmönster kommunikationen mellan utvecklare i ett system-
utvecklingsprojekt?

Designmönsters påverkan på kommunikationen mellan utvecklare diskuteras i flera vetenskapliga
rapporter ([PRE00], [PRE01], [BEC96] och [AST98]) samt böcker som behandlar ämnet
([GAM95] och [BUS96]). I Gamma et al [GAM95], Buschmanns ”A system of patterns”
[BUS96] samt i en artikel, ”Industrial experience with design patterns”, skrivet av några av före-
gångarna inom mönstervärlden bland andra Kent Beck och John Visslides [BEC96], beskrivs för-
delar med att använda sig av mönster. Ingen av dessa visar några belägg för att man verkligen
uppnår fördelarna. Detta bekräftas av Lutz Prechelt [PRE00] [PRE01] och Owen Astrachan
[AST98]. Astrachan menar att det har ägnats väldigt lite forskning kring att utreda användningen
av mönster och se på dess effekter. Prechelt menar att:

”As yet, there exists no coherent theory that would explain these advantages specifically in
the context of design patterns” [PRE01]

Fördelarna som Prechelt diskuterar är samma som övriga författare menar uppnås om design-
mönster används i systemutvecklingsarbetet bland annat, högre produktivitet och kvalitet, förbätt-
rad kommunikation mellan utvecklare, uppmuntran att använda bästa lösningar, det vill säga att
använda lösningar som är väl beprövade, och ökade designkunskaper bland oerfarna utvecklare.
Enligt Prechelt [PRE97a] [PRE00], existerar det ingen teori som förklarar dessa fördelar i förhål-
lande till mönster:

”no rigorous test has yet been presented that design patterns are useful” [PRE97a]

Prechelt menar att det inte finns några undersökningar som bevisar att så är fallet. Därför tänker vi
ägna vår studie till att undersöka hur kommunikationen förändras med användandet av mönster.

För att besvara vår forskningsfråga väljer vi att dela upp den i delfrågor. För att förstå hur design-
mönster påverkar kommunikationen så ställer vi oss först frågan vad i kommunikationen mellan
utvecklare som förändras när man använder mönster. Vi formulerade den underfrågan enligt:

1. Vilka egenskaper i kommunikationen förändras när man använder designmönster?

För att se om dessa kommunikationsförändringar som vi tror oss hitta leder till förbättringar i sys-
temutvecklingsprocessen så undersöker vi om dessa förändringar ger ett ökat samförstånd mellan
utvecklarna. Frågan lyder:

2. Leder förändringarna i kommunikationen mot ett ökat samförstånd?

För att kunna förklara hur mönster påverkar kommunikationen så frågar vi oss, vad i design-
mönstren som påverkar kommunikationen mellan utvecklare. Den frågan formulerades:

3. Vilka egenskaper hos designmönster gör att kommunikationen förändras?

Utifrån forskningsfrågan med dess preciserade underfrågor skall vi undersöka designmönster och
kommunikationsprocessen, för att se hur kommunikationen mellan utvecklare påverkas när möns-
ter används i ett systemutvecklingsprojekt.
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Inledning
1.4 Syfte

Användningen av designmönster hävdas förbättra kommunikationen mellan utvecklare i system-
utvecklingsprojekt. I dagsläget finns det ingen teori som förklarar sambandet mellan förbättrad
kommunikation och designmönster. Vår ambition med studien är inte att skapa nya teorier, utan
syftet är att bidra med förståelse och förklara hur mönster förändrar kommunikationen mellan
utvecklare. Vi vill också undersöka om detta leder till att graden av samförstånd mellan utvecklare
ökar.

1.5 Avgränsningar

Vi kommer att undersöka kommunikationen som rör designen i systemutvecklingsprojekt, detta
innefattar många typer av kommunikation. Det kan tillexempel vara designers som diskuterar hur
en design skall göras, en designer som beskriver för programmerare hur en design ser ut eller pro-
grammerare som diskuterar hur en design skall implementeras.

Vi kommer att undersöka kommunikationen mellan olika grupper av utvecklare inte mellan
utvecklare och kund eller slutanvändare. Problem med kommunikation i och omkring systemut-
vecklingsprojekt omfattar även kommunikation där personer som inte är utvecklare ingår, men
denna kommunikation omfattar inte designdetaljer på lika hög detaljnivå. Vi tror att det krävs en
annan lösning än designmönster på dessa problem, så vi behandlar inte detta i vår undersökning.

Vi kommer inte att dra några slutsatser om hur designmönster påverkar kvalitet på design eller
produkt, detta för att sådana förändringar är väldigt komplexa och beror på en stor mängd fakto-
rer. Det finns viss forskning på att mönster ger andra fördelar än kommunikationsrelaterade som
kan ge bättre design. Det finns även forskning på att ett ökat samförstånd ger bättre design och
system. Dessa forskningsområden gränsar mot vår forskning men vi kommer inte att gå in på
detta.

Vi gör inte några kvantitativa tidsmätningar på hur lång tid det tar att uppfatta ett meddelande kor-
rekt utan använder oss utav våra respondenters uppfattning. När vår fråga inte behandlar effektivi-
tet på kommunikationen så tycker vi att intervjuer ger tillräcklig precision.
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Forskningsansats
2 Forskningsansats
Syftet med detta kapitel är att redogöra för den forskningsansats som ligger till grund för vårt
arbete. Redogörelsen är tänkt att ge läsaren en bakgrund till vald forskningsansats och diskutera
den kvalitativa metod som studien bygger på. Kapitlet ger också en förklaring till varför vi valt
denna typ av forskningsmetodik och hur den passar in i vår undersökning.

2.1 Synsätt

Ansatsen vi tillämpar i vår studie är abduktiv. Alvesson och Sköldberg hävdar att det är en lämplig
ansats när man vill ha utgångspunkter både från empiriska data och teoretiska föreställningar. Det
vill säga inte ren induktion eller deduktion. Ansatsen innebär en samsyn där det sker en växelver-
kan mellan teori och empiri utan någon ensidighet åt något håll. Detta kommer till uttryck genom
att vi inför fallstudien studerat litteratur i ämnet för att bekanta oss med området och kunna rela-
tera empiriska upptäckter till överensstämmande teorier. [ALV94]

Enligt Alveson och Sköldberg så kan man rikta viss kritik mot att använda ytterligheterna induk-
tion och deduktion eftersom det ofta betraktas som uteslutande alternativ. Vad som i realiteten
istället används är abduktion. Ansatsen är en kombination av dessa två men innehåller även nya
moment. I takt med att empiriska studier genomförs justeras och förfinas teorin. Abduktionen
utgår därmed från empirisk data och innehåller samtidigt teoretiska föreställningar. Ett exempel
på detta är när en empirisk studie föregås av, eller kombineras med teoretiska studier. [ALV94]

Vår undersökning är abduktiv eftersom vi genomför teroretiska studier som skall användas för att
formulera en empirisk undersökning. Denna undersökning skall sedan analyseras tillbaka mot den
teori som en gång initierade den empiriska undersökningen. I arbetet genomför vi studier av teo-
rier och kommer då också att inspireras av dessa, både före, under och efter de empiriska studi-
erna. Detta kommer att medföra att undersökningen påverkas av teorierna medvetet och
omedvetet.

2.2 Perspektiv

Vårt arbete, och de ställningstaganden och ståndpunkter som ligger till grund för dess genomför-
ande och resultat, kan härledas till flera vetenskapliga och forskningsperspektiv. Arbetet kan
främst relateras till en kvalitativ forskningstradition med kännetecken såsom: förståelse, upptäckt
av kända eller okända fenomen, sammanhang, egenskaper eller kategorier under studiens genom-
förande, närhet till studiefältet, reflektion samt användning av flera datainsamlingstekniker. Att
utveckla begrepp, hypoteser och teorier är vanliga mål för denna typ av forskning. [REP93]

Vårt perspektiv styrs av de synsätt som valts för undersökningen. Vi vill få en förståelse för de
effekter som användningen av designmönster får på kommunikationen mellan utvecklare i en sys-
temutvecklingsprojekt, detta innebär att vi måste se på all kommunikation kring design av mjuk-
vara med ett helhetsperspektiv. Detta perspektiv är anledningen till att vi valt en fåfallsansats i vår
empiriska del. Vi strävar efter att erhålla en helhetsbild över det fenomen vi studerar. Enligt det
holistiska perspektivet är helheten något annat än summan av delarna, detta innebär att man måste
förstå helheten för att förstå de enskilda delarna. Liknelsen vid att lägga ett pussel är något som
förefaller relevant för denna undersökning. Genom ett växelvis empiriskt och teoretiskt inriktat
arbete läggs studiens bitar samman för att skapa en uppfattning om den studerade helheten.
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2.3 Kvalitativa studier

Vår undersökning skall göras med ett kvalitativt synsätt. En kvalitativ studie handlar mycket om
att tolka den verklighet som studeras och förstå vad studerade fenomen betyder samt att förklara
varför dessa sker. Studierna är ofta avgränsade till specifika miljöer, där målet är att ge en helhets-
beskrivning av processer och särdrag i dessa miljöer. Miljöerna i sig behöver inte vara unika men
enligt Yin är det extrema och unika miljöer som inte studerats tidigare som är intressantast ur en
vetenskaplig synvinkel. Detta eftersom möjligheten att komma fram till ny kunskap är som störst
där [YIN94].

Eftersom vår studie är kvalitativ, vill vi ge er läsare en kort beskrivning av begreppen kvalitativ
och kvantitativ. Generellt kan kvalitativa studier definieras som undersökningar som försöker
karaktärisera människors uppfattningar, terminologi, tolkningar och erfarenheter. Det stämmer
bra överens med vår studies frågeställning vars avsikt är att få förståelse för designmönstens
inverkan på kommunikationen mellan inblandade personer i ett systemutvecklingsprojekt.

Kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera egenskaper eller framträdande drag och kvaliteer
hos ett fenomen. Ofta ställs dessa metoder i motsats till kvantitativa metoder och man menar att
mätning spelar en underordnad roll i kvalitativa metoder. Enligt Repstad är det dock i stort sett
omöjligt att genomföra en kvalitativ studie utan någon form av kvantifiering. I kvantitativa meto-
der används siffror och statistik för att beskriva hur vanlig en företeelse är och hur representativt
materialet är i ett statistiskt sammanhang. Medan arbetsmaterialet i en kvantitativ undersökning
handlar om tal och siffror, är det texten som är det centrala arbetsmaterialet i en kvalitativ under-
sökning. I en kvalitativ undersökning antecknar forskaren sina observationer, intervjuer och sam-
tal. Dessa ligger sedan till grund för den fortsatta analysen. [REP93]

2.4 Empirisk ansats

Fallstudie är en metod som används för att ingående studera ett fenomen. En fallstudie innebär att
följa ett händelseförlopp och man kan därför få en inblick i förhållanden som tidigare varit oklara
[OLS01]. Vi har valt fallstudie som metod eftersom metoden ger oss möjlighet att studera proble-
met ingående trots att det inte finns teorier som förklarar alla studerade samband.

I studien så kommer vi att undersöka hur användningen av designmönster i en organisation funge-
rar. Vi har ställt oss frågan hur mönster påverkar kommunikationen i systemutvecklingsprojekt.
För att undersöka detta så kommer vi att intervjua personer som är inblandade i projekt där möns-
ter används. Utvecklarna som vi kommer att intervjua har olika roller i projektet, rollerna är arki-
tekt, designer och programmerare. Vi är intresserade av att se hur kommunikationen mellan olika
grupper av utvecklare förändras, men även om detta gäller kommunikationen inom en grupp.
Intervjufrågorna utformas dels för att ge svar på hur användningen av mönster upplevs i projektet,
och dels för att spegla utvecklarens erfarenheter av utveckling utan mönster.

Vi har valt att studera ett fall och fördjupa oss där. Detta för att vi skall kunna skapa oss en hel-
hetsförståelse över designmönstrens påverkan på kommunikationen. Metoden är enligt Yin lämp-
lig när man vill undersöka ett problem i verklig kontext och där relationerna mellan studerat
fenomen och kontext är komplicerade [YIN94]. Vid en flerfallsstudie så får man ett säkrare resul-
tat men det sker sannolikt på bekostnad av djup på undersökningen, och eftersom området vi vill
fördjupa oss inom är komplext, så väljer vi att undersöka endast ett fall för att kunna studera feno-
menet djupare.
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Forskningsansats
Under fallstudien kommer vi att genomföra kvalitativa intervjuer och litteraturstudier av teori som
ligger till grund för designmönster. Kvalitativa intervjuer kan ske på olika sätt de kan vara infor-
mella samtal, standardiserade intervjuer med öppna svarsalternativ och guidade intervjuer
[TRO93]. Fördelen med informella samtal är att dessa kan beröra det som är viktigt och relevant
för respondenten utan att han behöver känna någon styrning av vad som diskuteras. Nackdelen är
att detta material kan vara svårt att analysera eftersom frågeställningarna kan ha varierat under de
olika intervjuerna. Fördelen med standardiserade intervjuer är att man då ställer samma frågor till
alla respondenter, detta underlättar bearbetningen av materialet men det medför att dessa blir
oflexibla och viktiga följdfrågor som förbättrar förståelsen för situationen ställs inte.

Utgångspunkten för vår undersökning kommer att vara guidade intervjuer, då utgår man ifrån ett
antal frågeställningar som skall avhandlas under intervjun. Frågeställningarna fungerar som en
checklista över relevanta områden som skall tas upp under intervjun. En fördel med guidade inter-
vjuer är att de ger riktlinjer att följa utan att de för den skull styr intervjun. En nackdel kan vara att
om frågeställningarna behandlas på olika sätt kan svaren variera och leder till att analysen av
materialet blir svårare. Vi anser dock att guidade intervjuer är det mest lämpliga tillvägagångssät-
tet i vår undersökning. Svårigheter i analysen anser vi uppvägs av flexibiliteten och friheten som
denna metod ger vid intervjutillfällena. Intervjuguiden finns med som bilaga 2 till denna rapport.

2.5 Val av analysenheter

I valet av organisation att utföra vår fallstudie på, satte vi som kriterium att ledningen skall ha en
riktlinje om hur designmönster ska användas. Den organisation vi valde var en statlig myndighets
dataavdelning. De uppfyller kriteriet vi valde och började använda mönster vid systemutveckling
för fyra år sedan. De beskriver sig själva som att de fortfarande befinner sig i en mognadsfas och
användningen har inte slagit igenom fullt ut ännu. Vi anser att detta är både bra och dåligt för vår
studie. Bra eftersom det ger våra analysenheter möjlighet att relatera till kommunikation med och
utan mönster i organisationen. Dåligt eftersom det är risk att effekterna av att använda mönster
inte visar sig tillfullo.

Kriterier för de intervjupersoner som vi satte upp var att de skulle vara erfarna systemutvecklare
som använder sig av designmönster vid systemutvecklingsarbetet. Vi sökte även personer som
hade olika roller i systemutvecklingsprojektet. Vi gjorde så för att få spridning mellan de roller
som är inblandade i design vid systemutveckling. Spridningen krävs för att skapa en helhetsbild
och få olika perspektiv över designmönstrens påverkan på kommunikationen mellan olika grup-
per av utvecklare men även inom en grupp av systemutvecklare.

Valet av intervjupersoner skedde i samråd med organisationen och de gav oss förslag på personer
som uppfyllde ovan nämnda kriterier. Ett alternativ till denna urvalsmetod hade varit ett slump-
mässigt urval av intervjupersoner. När användningen av designmönster inte är ett mål i sig för
organisationen så anser vi inte att urvalsmetoden påverkar vår undersökning.
7



Forskningsansats
2.6 Målgrupp

Vi ser två målgrupper för vår studie. Den primära målgruppen är den akademiska världen och
forskningen kring designmönster. Detta eftersom ett av syftena med uppsatsen är att bidra med
förståelse kring hur mönster förändrar kommunikationen mellan systemutvecklare. Ett område
där man hävdas uppnå fördelar vid användning av mönster men det idagsläget inte finns nog med
teori som bevisar detta, enligt Lutz Prechelt [PRE01].

En annan målgrupp är de organisationer som går i tankarna på att börja använda designmönster
och vill få en uppfatting om vilka effekter detta kan få i organisationen.

2.7 Validitet och reliabilitet

En aspekt är vilka möjligheter man som forskare har att generalisera utifrån kvalitativa fallstudier.
Det blir inte någon generalisering i statistisk mening, utan handlar mer om hur de resultat som
kommer fram i fallstudien kan sägas gälla i andra liknade fall. För att göra detta är det viktigt att
forskaren är kritisk till sitt material och beskriver hur han kommit fram till dessa så att läsaren
själv får bilda sig en uppfattning. Det är också viktigt att resultaten är väl definierade till använd-
ningsområdet utan att vara begränsade till en viss situation för att en generalisering skall vara
möjlig [REP93]. De slutsater vi kommer fram till i vår undersökning skall således kunna använ-
das för att visa hur kommunikationen påverkas när designmönster används i andra organisationers
systemutvecklingsprocesser. För att detta skall vara möjligt krävs dock att slutsatser från vår
undersökning översätts innan de tillämpas i ett annat empiriskt fält eftersom det är stora variatio-
ner mellan olika sociala sammanhang.

2.8 Val av forskningsansats

Genomgången av forskningsansatsen visar på flera skäl till varför den valda ansatsen passar för
vår studie. Huvudskälet är att vi vill få en djupare förståelse kring hur kommunikationen påverkas
i ett systemutvecklingsprojekt där designmönster används. För att besvara våra frågeställningar
kring detta vill vi inte låsa oss vid en given ram utan låta frågeställningarna fungera som riktlinjer
och ge oss möjlighet att fånga upp intressant information även, om de inte varit formulerade i de
ursprungliga frågorna.
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3 Teori
I detta kapitel presenteras den teori som arbetet utgår ifrån. Vi kommer här att definiera viktiga
begrepp för vår studie utifrån de teorier som vi använder oss av i undersökningen. Vi börjar med
att beskriva designfasen när det är kring denna fas av systemutvecklingsprocessen som vår under-
sökning kommer att äga rum. Sedan presenterar vi kommunikationsteorier som beskriver kommu-
nikationsprocessen och viktiga begrepp i denna. Vi ger även en fördjupad beskrivning av
kommunikation i systemutveckling och begreppet samförstånd. Den avslutande teoridiskussionen
i kapitlet beskriver designmönster som en tänkbar lösning på vårt grundläggande problem.

3.1 Design av mjukvara

Under designen görs stegvisa förfiningar av datastrukturer, programarkitektur, gränssnitt och pro-
cedurella detaljer utvecklas, utvärderas och dokumenteras. Designen resulterar i mjukvarurepre-
sentationer vars kvalitet kan utvärderas. Det finns ett antal olika grundläggande designprinciper
och koncept man kan använda i utvecklingsprocessen. Dessa principer hjälper mjukvaruutveckla-
ren genom processen och erbjuder grundläggande kriterier för god designkvalitet. Pressman
[PRS97] visar exempel på goda designprinciper, några av dessa är:

• Spårbarhet är att designen skall kunna spåras tillbaka till tidigare modeller.
• Designen skall inte återuppfinna hjulet, återanvänd där det går.
• Överväg många olika alternativ för att undvika ”tunnelseende”.
• Designen skall (om möjligt) efterlikna strukturen på problemdomänen.
• Designen skall vara strukturerad för att möjliggöra förändringar.

När dessa principer följs så skapar mjukvaruutvecklaren en design men både extern och intern
kvalitet. Extern kvalitet är faktorer som kan observeras av användaren (exempelvis: hastighet,
pålitlighet, korrekthet och användbarhet). Interna kvalitetsfaktorer är av stor vikt för mjukvaruut-
vecklare eftersom det leder till en design av hög kvalitet ur ett tekniskt perspektiv. För att uppnå
detta krävs att designern förstår grundläggande designkoncept som [PRS97]:

• Abstraktion tillåter att man arbetar med koncept och termer som är bekanta i problemmiljön
på en nivå där man inte behöver bry sig om detaljer.

• Förfining tillåter att man börjar med en övergripande design som sedan stegvis blir mer detal-
jerad.

• Modularitet tillåter att man delar in problemet i delproblem som löses var för sig.
• Arkitektur är strukturen över ett programs moduler.
• Datastruktur är logiska relationer mellan dataelement.
• Informationsdöljning hindrar moduler från att komma åt information som de inte har behov

av.

Mjukvarudesign är både en process och en modell. Processen består av ett antal iterativa steg som
möjliggör för designern att beskriva alla aspekter av mjukvaran som skall konstrueras. Designmo-
dellen kan jämföras med en arkitekts ritning över ett hus, den börjar med att representera helheten
av det som skall byggas. Sedan förfinas ritningen och ger vägledning för hur varje detalj skall
utformas. Designfasen delas upp i flera steg, en vanlig uppdelning är i datadesign, arkitektonisk-
design, gränssnittsdesign och procedurelldesign.
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Pressman [PRS97] avslutar diskussionen om design med ett citat av Glenford Myers (från
[MYE78]):

”We try to solve the problem by rushing through the design process so that enough time will
be left at the end of the project to uncover errors that were made because we rushed
through the design process...”

Med hjälp av detta citat vill Pressman poängtera att man inte skall stressa igenom designen utan
det är värt mödan att lägga ner tid på en god design.

3.2 Kommunikation

Kommunikation kan ses som en process eller ett flöde. Problem med kommunikationen kan upp-
stå när det är störningar i flödet, detta medför skillnader i vad sändaren avsåg och vad mottagaren
uppfattar. Ingen grupp kan existera utan kommunikation. Det är endast genom att sända budskap
mellan personer som information och idéer kan upptäckas. Kommunikation innehåller dock mer
än bara överföringen av meddelanden, budskapet måste förstås av mottagaren. En generell defini-
tion av kommunikation är:

”The transference and understanding of meaning” [ROB98]

En idé, hur bra den än är, är värdelös ifall den inte kan förstås av andra. Perfekt kommunikation,
om en sådan sak skulle finnas, skulle existera när en tanke eller en idé kunde överföras så att den
mentala bild som uppfattas av mottagaren överensstämmer exakt med sändarens mentala bild.

3.2.1 Kommunikationsprocessen

Före någon kommunikation kan ske måste sändaren ha ett meddelande som speglar syftet med
kommunikationen. Meddelandet skickas från källan till målet i någon kodad form och med hjälp
av ett media (kanal). Mottagaren avkodar meddelandet och detta resulterar i det meddelande som
sändaren skickade. Budskapet är nu överfört från sändaren till mottagaren [ROB98]. Den infor-
mation som sändaren vill förmedla består av en uppsättning representationsregler (kod) som
måste förstås av mottagaren, tillexempel det svenska språket. Sändaren måste välja vilken upp-
sättning representationsregler som han vill använda för att mottagaren skall förstå meddelandet
[AND94].

Det finns flera olika saker som kan orsaka störningar i kommunikationsprocessen. Dessa är anled-
ningar till varför ett meddelande som avkodas av mottagaren inte är exakt det meddelande som
sändaren avsåg. Ifall kodningen inte är korrekt utförd så blir inte det avkodade meddelandet rätt.
Själva meddelandet kan också orsaka störningar ifall man valt ett dåligt representationssätt eller
att innehållet orsakar förvirring. Detta är vanliga problemområden i kommunikationsprocessen.
Det förekommer störningar i alla kanaler, om den valda kanalen påverkar meddelandet så finns
det risk att budskapet inte förstås av mottagaren. Även hos mottagaren så kan störningar uppträda.
Hans förkunskaper, fördomar, uppfattningsförmåga och noggrannhet i avkodningen är faktorer
som kan resultera i att meddelandet uppfattas annorlunda är vad sändaren avsett. [ROB98]
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Figur 3.1 Kommunikationsprocessen [ROB98]

3.2.2 Representation

För att kunna dela med sig av en tanke eller en idé så måste man representera den i någon överför-
bar form, detta kan vara i ljud, bild eller text. Mottagarens förståelse för den ursprungliga idén är
beroende av hur väl man lyckats representera den. Detta betyder att kvaliteten på representationen
är hur väl representationen uttrycker den avsedda innebörden i meddelandet. [SKY96]

En representation är en framställning för att åskådliggöra något som står för något annat. Det kan
vara en karta som står för ett geografiskt område eller ett ord som representerar en betydelse eller
ett begrepp. Den viktigaste egenskapen hos en representation är att den gör det representerade
indirekt närvarande hos användaren. [NErep]

I en organisation är ofta medarbetarna grupperade i olika avdelningar som alla är specialiserade
inom olika områden, dessa utvecklar en egen jargong eller tekniskt språk. Det finns även vertikala
nivåer inom organisationer där också ett eget språkbruk utvecklas. Om vi visste hur var och en av
oss modifierade språket skulle kommunikationssvårigheterna kunna minimeras. Problemet är att
medlemmarna i en organisation inte vet hur andra som de interagerar med har modifierat sitt
språk. Enligt Robbins så tenderar sändaren att anta att ord och termer som de använder menar
samma sak för mottagaren som det gör för dem själva. Han menar att detta ofta är inkorrekt och
orsakar kommunikationssvårigheter. [ROB98]

Bland de språkliga termer som används för att representera budskap finns termen begrepp.
Begrepp representerar det abstrakta innehållet i en språklig term dels till skillnad ifrån termen
själv, dels de objekt som termen betecknar eller appliceras på. Med begreppet stad så avses såle-
des den innebörd vi lägger i uttrycket ’stad’, vilket måste skiljas i från såväl ordet ’stad’ som de
geografiska orter som betecknas som städer. Man talar om begreppsomfång som avser klassen av
alla de objekt som faller under begreppet. Omfånget hos begreppet ’stad’ utgörs således av klas-
sen av alla städer. Begreppsinnehåll avser klassen av alla de kännetecken som skall tillkomma ett
objekt för att det skall falla under begreppet. [NEbeg]

Källa KanalKodning MottagareAvkodning

Störningar
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3.2.3 Referensram

Premissen för att en lyssnare skall förstå en utsaga är att man känner igen sig. Om man gör detta
så går det att få en mening i vad som sägs. Om meningen med kommunikationen är att uppnå
samförstånd så krävs att igenkännandet är adekvat. Aktörerna i kommunikationen bör vara med-
vetna om att de talar om samma sak i en gemensam situation. Genom att använda ord som är
kända av samtliga parter i kommunikationen identifierar dessa ord utsagans referens så att par-
terna förstår att de talar om samma sak [THE83]. Det är ändå inte säkert att aktörerna refererar till
vad de talar om utifrån en gemensam situation eller tolkar referensen på samma sätt. Tomas
Kroksmark förklarar hur en mottagare förstår innebörden i en utsaga:

”Hur något tolkas beror på vad som personen i fråga har tagit med i tolkningen (urskiljt i
sitt minne) relaterat till den referens (vad) som är på tal. ’Hur’ människan urskiljer ’vad’
(referens), avgör innebörden av ’vad’” [KRO87]

Ord betyder olika saker för olika människor. Ålder, utbildning och kulturell bakgrund är tre
uppenbara faktorer som influerar det språk en person använder och vilken definition han eller hon
ger olika ord. Yttranden ger inte mekaniskt det resultat talaren avsett, för en lyssnare tolkar vad
han hör mot bakgrund av sina referensramar och vad han vet om talaren och dennes avsikter
[NEkom].

3.3 Kommunikation i systemutveckling

Syftet med detta kapitel är att lyfta fram kommunikationens roll i en systemutvecklingsprocess,
och beskriva begreppen samförstånd och missförstånd. Samförstånd är det riktmärke som aktö-
rerna i kommunikationen bör ha. Ställningstaganden beträffande vilka villkor som skall utvecklas,
bör bygga på att respektive aktör har förstått grunderna för dessa på samma sätt (samförstånd) och
hur dessa villkor bör lösas i informationssystemet. Enligt Carlsson så är kommunikationsproces-
sen vid systemutveckling ett fenomen med många bottnar, när det gäller innehåll, sammanhang,
former. [CAR00]

Innehållet i kommunikationen kan variera sett ur flera perspektiv. Både djup och omfatt-
ningen av kommunikationsinnehållet kan variera. Variationerna beror bland annat på hur långt
systemutvecklingsarbetet har fortskridit. Beroende på hur långt man har kommit i systemutveck-
lingsprocessen varierar detaljrikedomen beträffande informationssystemets innehåll.

Sammanhanget varierar. Med sammanhang menas hur kommunikationen är relaterad till sys-
temutvecklingsprocessen. Carlsson påpekar att man bör skilja på den kommunikation som direkt
berör systemutvecklingen och den kommunikation som är lite mer ”utanför” denna process.
Denna indirekta kommunikation kan till exempel handla om planering och projektstyrning.

Former varierar. Med form menas sättet att kommunicera. De kan vara både muntlig och skrift-
lig kommunikation. Som skriftlig form räknas det när någon läser dokument om lösningarna som
produceras. Alla former av kommunikation, som antas ha betydelse för produktens utformning,
utgör ramen inom vilken samförståndsfrågan bör diskuteras. Muntliga formen kan variera, utifrån
hur man har organiserat att kommunikationen ska föras. Hur många som kan delta i kommunika-
tionen i en samarbetsform kan variera från två och uppåt. Olika samarbetsformer kan vara grupp-
arbeten, dialoger och stormöten.
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3.3.1 Samförstånd

Enligt Carlsson [CAR00] så inbegriper en diskussion om samförstånd alltid vilket innehåll som
ska förstås. Med innehåll menas vilka villkor för utvecklingen aktörerna behöver kommunicera
med varandra för att kunna skapa ett informationssystem. Han kallar detta utvecklingsinnehållet
och definierar detta som:

”Allt som behöver kommuniceras vid systemutveckling om utvecklingens villkor för att
skapa ett informationssystem i ett visst användningssammanhang.” [CAR00]

Det är detta innehåll som aktörerna skall försöka uppnå samförstånd om. Vidare så menar Carls-
son att samförstånd kan betraktas som synonymt med begreppet intersubjektivitet. Intersubjektivi-
tet innebär i semantisk mening att ett språkligt uttrycks innebörd kan läras, förstås och användas
på samma sätt av flera subjekt. Samförstånd kan aldrig vara totalt för att förståelsen av motparten
alltid är ofullständig, därför pratar man om grad av samförstånd. Men om graden av samförstånd
ökar i kommunikationen under en systemutvecklingsprocess kan man anta att missförstånden
mellan olika aktörer i processen minskar.

Intersubjektivitet baseras på en social interaktion mellan människor vilket leder till att vissa
aspekter typifieras och tolkas likvärdigt av parterna. Intersubjektivitet gör att man på goda grun-
der vet hur man skall handla för att uppnå samförstånd. Det beror på att intersubjektivitet är ett
tillstånd med relativt stabila rutiner och kännemärken för olika situationer i den sociala verklighe-
ten. Detta genom att det finns gemensamma tolkningsregler för olika praktiska lösningar. Även
om det är ett tolkat tillstånd så kan det beskrivas av dem som delar det. Det är ett kännemärke för
en social interaktion. Samförstånd enligt intersubjektivitetsbegreppet innebär enligt Carlsson att:

”Man förstår vad man kan ta för givet om varandras beteende, sätt att tänka, vilka hand-
lingar som förväntas och vad man kan göra för att få samtycke i en social situation. Detta
är möjligt därför att man delar förståelsen av olika standardiserade praktiska lösningar
på olika betingelser i en samvaro. Intersubjektivitet kan också uppstå beträffande tolk-
ningen av abstrakta fenomen, exempelvis olika aspekter på kvalitet.” [CAR00]

I ett intersubjektivt tillstånd talas det om villkoren utifrån relativt lika referensramar. Görs inte
detta, finns risken att aktörerna egentligen inte vet vad de jämför. När aktörerna väl uppnått sam-
förstånd om vad som gäller så kommer man överens om en lösning som alla är någorlunda nöjda
med. Utifrån detta har Carlsson formulerat en tes om samförstånd och dess betydelse vid system-
utveckling:

”Att uppnå samförstånd i arbetet med att skapa ett informationssystem enligt ett givet
utvecklingsuppdrag är en viktig förutsättning för att skapa bra lösningar. Orsaken är att
ett uppnått samförstånd bidrar till att kommunikationen om informationssystemets inne-
håll förs så att aktörerna förstår varandra, eftersom innehållet diskuteras utifrån relativt
lika referensramar.” [CAR00]

Samförståndets kraft och möjlighet att bidra till ”bra” lösningar ligger i aktörernas förmåga att
föra en intersubjektiv kommunikation om utvecklingens innehåll. Det bör gälla, under förutsätt-
ning att samförståndet kan antas vara viktigt för att skapa ett ”bra” informationssystem. [CAR00]
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3.3.2 Missförstånd

Missförstånd i sig är inte något språkligt tillstånd. För att förstå att man inte förstår, förutsätts att
parterna kan förstå varandra. Saknas denna förutsättning så kan inte missförstånd konstateras.
Den som missförstått något kan endast konstatera det i efterhand. Missförstånd och förståelse är
därför två med varandra avhängiga aspekter i kommunikationen mellan människor. [LIN93]

I vår analys av samförstånd i kommunikationsprocessen så bortser vi från missförstånd som beror
på att en av parterna medvetet försöker vilseleda den andra. Utgångspunkten är således att de som
kommunicerar strävar efter att försöka förstå varandra. När bara det som kallas oavsiktliga miss-
förstånd behandlas, så menar vi sådana när vi säger missförstånd.

Missförstånd kan enligt Linell bero på flera saker. En orsak kan vara, att någon helt enkelt inte
hört vad som sagts eller tror sig har hört ord som inte uttalats. Missförstånd kan också bero på att
man helt eller delvis inte förstått, därför att utsagan inte kan sättas in i något sammanhang. Lyss-
naren har kanske förstått intentionen ytligt och inte förstått dess djupare mening. En tredje orsak
kan vara att man tolkar utsagan eller handlar felaktigt utifrån yttrandens intentioner. Enligt Linell
uppstår missförstånd också för att en utsaga har framställts felaktigt. Exempel kan vara att det
som sägs har en oklar referens och innebörd eller ett referensen är tydlig medan utsagan är disku-
tabel i förhållande till referensen. [LIN93]

3.4 Designmönster

När experter försöker lösa ett problem, är det ovanligt för dem att lösa det genom att hitta på en ny
lösning som är helt skild ifrån tidigare lösningar. Ofta så använder de lösningar de använt i lik-
nande problemsituationer, de försöker att återanvända kärnan i den tidigare lösningen för att lösa
det nya problemet. Denna typ av ”expertbeteende”, att tänka på problem och lösning som ett par,
är vanlig i många olika domäner. Genom att abstrahera specifika problem-lösningspar och sortera
fram det som återkommer så hittar man mönster [BUS96]. Nedan presenteras några viktiga egen-
skaper hos mönster. Vi använder mönstret Model-View-Controller, MVC, (se bilaga 1, bilagan
kommer från [BUS96]) som exempel för att visa på dessa. Egenskaperna är beskrivna av Busch-
mann i ”A system of patterns” [BUS96].

Ett mönster riktar sig till ett återkommande designproblem som uppkommer i en specifik
designsituation, och presenterar en lösning till det. I MVC är problemet att stödja flexibilitet i
användargränssnittet. Problemet kan uppstå när man utvecklar mjukvara med människa-maskin
interaktion. Detta löses med en strikt separering av ansvar. Funktionalitet, presentation och påver-
kan skiljs från varandra.

Ett mönster dokumenterar existerande, väl beprövad designerfarenhet. De är ett sätt att åter-
använda designkunskap från erfarna utvecklare. De som är bekanta med en uppsättning mönster
kan använda dem direkt till ett problem utan att behöva återupptäcka dem. I MVC finns många års
erfarenhet av att utveckla interaktiva system samlad, MVC mönstret är till exempel den klassiska
arkitekturen för många smalltalk-applikationer.
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Ett mönster identifierar och specificerar abstraktioner som ligger på en högre nivå än
enskilda klasser, instanser och komponenter. Ett mönster beskriver ofta ett antal klasser, objekt
och specificerar deras ansvar, relationer och samarbeten. Komponenterna tillsammans löser pro-
blemet mer effektivt än en enskild komponent. MVC beskriver tre samarbetande komponenter
som i sin tur kan samarbeta med andra MVC i systemet.

Mönster erbjuder ett gemensamt språk och förståelse för designprinciper. Ett bra namn på
ett mönster blir en del av utvecklarens språk. Namnet stödjer effektiva diskussioner kring design
genom att man inte behöver ge en lång komplicerad beskrivning av problemet och lösningen, utan
man behöver endast ange namnet. MVC är välkänt, speciellt bland smalltalkutvecklare, så om
man säger att mjukvarans arkitektur följer MVC så får de flesta en uppfattning om strukturen och
egenskaperna hos applikationen.

Mönster är ett sätt att dokumentera mjukvaruarkitektur. Ett mönster kan beskriva ditt syfte
med en viss design av ett system. Detta hjälper andra att förstå hur du tänkte och de kan därför
undvika att förstöra din vision när de ska modifiera arkitekturen eller systemets kod. Om man vet
att ett system är byggt efter MVC, vet man också att funktionaliteten skall vara skild ifrån använ-
dargränssnittet.

Mönster stödjer konstruktion av mjukvara med definierade egenskaper. Ett mönster erbjuder
ett skelett av funktionalitet och beteende och hjälper dig att implementera funktionalitet i din app-
likation. Det finns mönster för att behålla konsistens mellan samarbetande komponenter, och för
att erbjuda osynliga peer-to-peer kommunikation mellan processer. Det finns också mönster som
explicit stödjer icke funktionella krav som förändringsbarhet, pålitlighet, testbarhet eller återan-
vändbarhet. MVC stödjer förändringsbarhet av gränssnitt och återanvändbarhet av funktionalitet.

Mönster hjälper dig att bygga komplexa och olikartade mjukvaruarkitekturer. Varje möns-
ter förser dig med fördefinierade komponenter, roller och relationer mellan dem. Mönstren funge-
rar som byggstenar för att bygga en komplex design. Metoden att använda fördefinierade
designartefakter gör att utvecklingshastigheten och kvaliten ökar. Men även om mönstret ger en
grundläggande struktur för ett problem så specificerar det inte en fullständig lösning. Ett möster är
en generisk lösning till en grupp av problem, och inte en färdigbyggd modul som kan användas
som den är. Mönster är till för att hjälpa till att lösa problem, men de ger inte kompletta lösningar.

Mönster hjälper dig att hantera mjukvarans komplexitet. Varje mönster beskriver en beprö-
vad väg att hantera ett problem. När du stöter på ett problem som det finns ett mönster för, finns
det ingen anledning att skapa en ny lösning. Om du implementerar mönstret korrekt så kan du lita
på den lösning som erbjuds. MVC hjälper dig att separera olika aspekter på gränssnitt och erbju-
der lämpliga abstraktioner för dem.
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3.4.1 Definition av designmönster

Det är arkitekten Christopher Alexander som lagt grunden som de flesta mönster idag bygger på.
Tillsammans med medlemmar i the Center of Environmental Structure in Berkeley, Kalifornien,
har han ägnat mer än trettio år åt att utveckla en ansats inom arkitekturen som använder sig av
mönster. Alexander presenterar över 250 mönster som täcker ett stort område i skala och abstrak-
tion. Mönstren behandlar alltifrån att strukturera städer och statsdelar till att dekorera enskilda
rum. Alexander definierar mönster med den grundläggande ”Context-Problem-Solution” struktu-
ren enligt:

”A recurring solution to a common problem in a given context and system of forces”
[ALE77]

Denna definition utgör grunden för flera olika specificerade definitioner som förtydligar mönsters
roll i olika sammanhang. Buschmann pressenterade en specificering av denna definition som är
mer anpassad till mjukvaruutveckling. [BUS96]

”A pattern for software architecture describes a particular recurring design problem that
arises in specific design contexts, and presents a well-proven generic scheme for its solu-
tion. The solution scheme is specified by describing its constituent components, their
responsibilities and relationships, and the ways in which they collaborate.” [BUS96]

Buschmann säger att två implementationer av samma mönster sällan är lika. Han förklarar hur ett
mönsters olika delar hänger samman i följande figur.

Figur 3.2 Buschmann förklarar sin definition med en grafisk notation [BUS96]

För att förklara vad ett mönster är så säger Christopher Alexander att ett mönster kan användas i
ett odefinierbart antal situationer i vår omgivning och mönstret ger dig en kärna i en lösning på
problemet så att du kan lösa ditt speciella problem utan att det betyder att du löst problemet precis
på samma sätt som någon annan.

”Each pattern describes a problem which occurs over and over again in our environment,
and then describes the core of the solution to that problem, in such way that you can use
this solution a million times over, without ever doing it the same way twice.” [ALE77]

Pattern
Context

Design situation giving rise to a design problem
Problem

Set of forces repeatedly arising in the context
Solution

Configuration to balance the forces
Structure with components and relationships
Run-time behaviour
16



Teori
Även om Alexander pratade om mönster för städer och byggnader så gäller det han säger även
designmönster inom mjukvaruutveckling, anser flera författare inom området (se [BUS96],
[GAM95] och [GAB96]). De menar att lösningarna istället uttrycks i form av datatyper och gräns-
snitt istället för väggar och dörrar, men kärnan till båda typerna av mönster är en lösning på ett
problem i ett sammanhang. Ett mönster är mer ett lösningsschema än en ritning, det är en mental
byggsten som ger en arkitektur som innehåller en struktur med rollerna som mönstret specificerar,
men som är skräddarsydd efter det aktuella problemet.

Pionjärena inom mjukvarumönster heter Ward Cunningham och Kent Beck, de blev intresserade
av att använda Alexanders principer inom systemutvecklingen. De första mönstren de gjorde var
fem mönster som beskriver hur man bygger ett användargränssnitt. Det mest kända av dessa är
Model-View-Controller.

Det första som publicerades om mönster inom mjukvaruutveckling var Erich Gammas doktorsav-
handling som han färdigställde 1991. Avhandlingen var skriven på tyska och fick inte så mycket
uppmärksamhet utanför de tyskspråkiga länderna. Gamma var först att beskriva hur man kan
använda objektorienterade principer på ett elegant sätt för att lösa typiska designproblem i utveck-
landet av ramverk för programapplikationer. [BUS96]

Generellt har ett mönster fyra grundläggande element enligt Gamma [GAM95]:

• Namn: Används för att kunna beskriva ett designproblem, lösningar och konsekvenser i några
få ord. Genom att ge mönster namn så ökas vårt ordförråd kring design, så att man kan lyfta
abstraktionsnivån på designen. Ordförrådet ger möjlighet att prata om mönstret med kollegor,
i dokumentation och med oss själva. Det gör att det blir lättare att tänka på design och kom-
municera den och dess för- och nackdelar med andra.

• Problem: Beskriver när mönstret går att använda. Det förklarar när problemet och dess sam-
manhang. Det kan beskriva specifika designproblem, till exempel beskriva hur en algoritm ska
representeras som objekt, den kan beskriva klasser och objektstrukturer som är typiska för en
oflexibel design. Problembeskrivningen kan ibland innehålla en lista över villkor som måste
uppfyllas för att mönstret skall vara lämpligt att tillämpa i den aktuella miljön.

• Lösning: Beskriver de element som utgör designen, deras relationer, ansvar och samarbeten.
Lösningen beskriver inte en speciell konkret design eller implementation, eftersom ett möns-
ter är en mall som kan användas i många olika situationer. Istället så beskriver mönstret en
abstraktion över ett designproblem och hur generella arrangemang av element löser detta.

• Konsekvenser: Är resultatet av för- och nackdelar med mönstret. En ordentlig konsekvensbe-
skrivning är nödvändig för att kunna förstå och utvärdera kostnader och fördelar med att
använda mönstret. När det gäller mjukvarumönster så är konsekvenser ofta förknippade med
minne och tidsoptimeringar. Det kan även gälla språk och implementationskonsekvenser.
Eftersom återanvändning ofta är en viktig faktor så bör beskrivningen även innehålla mönst-
rets påverkan på systemets flexibilitet, utbyggbarhet och portabilitet.

Ett designmönster namnger, abstraherar och identifierar nyckelaspekter hos en vanlig designstruk-
tur som gör den användbar för att skapa återanvändbar design. Varje mönster fokuserar på en spe-
ciell fråga eller designproblem.
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3.4.2 Konsekvenser av att använda designmönster

Prechelt [PRE01] sammanfattar och presenterar de huvudsakliga fördelarna som beskrivs av
många mönsterförespråkare:

• Mönsteranvändning ökar programmerares produktivitet och programmets kvalitet.
• Nybörjare kan öka sin designkunskap signifikant genom att studera och använda mönster.
• Mönster uppmuntrar användandet av god design även hos erfarna designers.
• Mönster underlättar kommunikation, både mellan utvecklare och mellan utvecklare och

underhållare.

Prechelt betonar att det inte existerar någon teori som förklarar att dessa fördelar specifikt beror
på att man använder mönster.

De flesta böcker som introducerar processer för att lösa problem och designa mjukvara är fokuse-
rade på syntaktiska detaljer i ett speciellt språk, istället för generella metoder för att lösa problem
eller design av mjukvara. Studenter som läser kurser baserad på sådan litteratur fastnar för kon-
cept som ”divide-and-concuer”, och ”top-down design”. Erfarenheter som Owen Astrachan pre-
senterar i [AST98] är att studenter inte har tillräcklig kunskap för att designa mjukvara efter en
eller två terminers utbildning. Astrachan föreslår istället att genom att uttrycka problemen och
leta mönster som passar till dessa så får studenterna en grund som gör att de kan hantera design-
problem efter sin utbildning.

När man vill återanvända lösningar som är väldigt likartade på detaljnivå så ger inte mönster
någon fördel alls utan vid dessa tillfällen så är återanvändning av kod mer lämplig. Många gånger
så kan även användning av mönster leda till en ökad komplexitet av designen som inte är nödvän-
dig. I en undersökning av Lutz Prechelt [PRE00] jämförs användningen av mönster mot enklare
alternativ. Slutsatsen som han drar av undersökningen är att många gånger så uppväger inte förde-
larna med mönstret den extra komplexiteten som tillförts. De positiva och negativa konsekven-
serna av ett specifikt mönster måste noga beaktas innan man bestämmer sig för om man skall
använda mönstret eller om man skall söka en annan lösning.

3.4.3 Typer av designmönster

Designmönstren varierar i storlek och abstraktionsnivå, och eftersom det finns många olika möns-
ter att välja mellan måste de organiseras och klassificeras på något sätt. Bland annat för att det ska
vara lättare att hitta ett lämpligt mönster till ett problem. Vi visar här på ett sätt som Gamma et. al
presenterar för att klassificera objektorienterade mönster [GAM95]. De sorterar in mönstren efter
två kriterier, det första är syfte och återspeglar vad mönstret gör. Syftet med ett mönster kan vara
skapa objekt eller beskriva struktur och beteende. Skapande mönster berör skapandeprocessen av
objekt. Strukturella mönster tar hand om sammansättningen av klasser och objekt. Beteendemäs-
siga mönster karaktäriserar hur klasser och objekt interagerar och fördelar ansvar mellan sig.

Det andra kriteriet kallar de för omfång och det specificerar om mönstret primärt passar för klas-
ser eller objekt. Klassmönster behandlar relationer mellan klasser och dess subklasser. Dessa rela-
tioner etableras genom arv. Objektmönster behandlar relationer mellan objekt genom
associationer och aggregeringar. Det finns också andra sätt att organisera mönster enligt förfat-
tarna, till exempel efter om de ofta används tillsammans. En del mönster är alternativ till varandra
och det kan vara ett sätt att organisera dem efter.
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3.4.4 Beskriva designmönster

Designmönster kan beskrivas på några olika sätt. En grafisk notation är användbar, men inte till-
räcklig. Den grafiska notationen fångar bara slutprodukten av designprocessen. För att vi skall
kunna återanvända designen så krävs att besluten, alternativen och avvägningarna som gjorts
dokumenteras. Exempel på hur mönstret kan användas är ett viktigt verktyg för att beskriva hur
mönstret fungerar. Gamma et al [GAM95] har gjort en mall som visar på ett sätt att beskriva
mönster för objektorientering. Mallen ser ut enligt:

• Namn och klassificering: Ett bra namn är viktigt för att det då blir en naturlig del i ordförrå-
det. Klassificeringen beskriver vilken typ av möster det gäller enligt 3.4.3.

• Avsikt: En kort beskrivning som berättar vad mönstret gör, vilket syfte det har och vilket spe-
cifikt designproblem som det löser.

• Alternativa namn: Andra välkända namn för samma mönster, om det finns.
• Syfte: Ett senario som visar ett designproblem och hur mönstret löser detta, scenariot hjälper

dig att förstå den abstrakta beskrivning som följer.
• Användningsområde: Beskriver vilka situationer som mönstret kan användas i och ger

exempel på dåliga designer som mönstret kan lösa samt hur känner man igen dessa.
• Struktur: En representation av klasser, objekt och dess interaktion som förekommer i mönst-

ret, exempelvis grafisk i UML.
• Deltagare: Vilka klasser/objekt som finns och vilket ansvar de har.
• Samarbeten: Hur objekten samarbetar för att klara sitt ansvar.
• Konsekvenser: Hur väl uppfyller mönstret sitt syfte? Vilka nackdelar får man när man använ-

der mönstret.
• Implementation: Vilka fallgropar, tips och tekniker bör man känna till när designen senare

skall implementeras. Är något språk lämpligare än andra för att implementera designen.
• Kodexempel: Kodfragment som illustrerar en tänkbar implementation.
• Exempel på användningsområden: Exempel på riktiga system som implementeras med

hjälp av mönstret.
• Liknande mönster: Vilka andra mönster är nära besläktade med mönstret, vilka skillnader

finns det? Vilka andra mönster kan detta användas tillsammans med?
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4 Empiri
I det här kapitlet beskriver vi den empiriska delen av vår studie, den genomfördes som en fallstu-
die hos Riksförsäkringsverkets dataavdelning i Sundsvall, hädanefter kallat RFV Data. Fallstu-
dien utfördes med hjälp av guidade intervjuer där vi utgick från en tematisk frågeguide för att se
att vi fick med de frågeställningar som var intressanta för oss (se kapitel 2). Vi börjar med att ge
en allmän beskrivning över RFV Data:s verksamhet och presenterar sedan resultatet från våra
intervjuer.

Intervjuerna genomfördes på en utvecklingsavdelning som startades vid en omorganisation av
verksamheten våren 1997. I samband med omorganisationen så övergick man från traditionella
systemutvecklingsmetoder i stordatormiljö till ett objektorienterat arbetssätt. Detta gäller för alla
nya projekt, bland annat det nya pensionssystemet.

I den nya miljön sker i dag nyutvecklingen och i den gamla är det mest frågan om förvaltning och
underhåll av de befintliga systemen. De personer vi har intervjuat har olika roller i systemutveck-
lingsprojekt. Vi har intervjuat en systemarkitekt, en designer och en programmerare för att kunna
fånga upp hur kommunikationen sker både mellan och inom grupper av utvecklare. Detta för att
besvara vår forskningsfråga ”hur förändrar designmönster kommunikationen mellan utvecklare i
ett systemutvecklingsprojekt?”.

Alla respondenterna är erfarna systemutvecklare och har jobbat i branschen i över sex år. Respon-
denterna har erfarenhet av systemutvecklingsarbete med och utan hjälp av mönster och kunde
besvara de frågeställningar vi hade. RFV Data har också varit ett lämpligt studieobjekt ur ett annat
perspektiv. Användningen av mönster är fortfarande inne i en mognadsfas i organisationen, det är
inte alla utvecklare som använder sig av mönster. Respondenterna har därmed haft möjlighet att
relatera och jämföra kommunikationen med och utan designmönster.

Två av respondenterna var externa konsulter som varit med sedan starten av den nya organisatio-
nen på RFV Data, den tredje respondenten har jobbat på RFV Data sedan 1996 och har kunnat ge
oss en bild av bägge arbetssätten samt en allmän bild över organisationen och dess verksamhet.

4.1 Beskrivning av RFV Data

RFV Data i Sundsvall är Riksförsäkringsverkets IT-avdelning och ansvarar för utveckling, förvalt-
ning och produktion av IT-stödet för försäkringskassan och RFV. RFV Data är en intern utveck-
lingsenhet åt RFV och har inga externa kunder, deras kund är RFV. Slutanvändare av de produkter
som utvecklas är personalen på försäkringskassan. Produkterna ger stöd för ett stort antal försäk-
ringar som används av cirka 13.000 handläggare på landets försäkringskassor och omfattar alla
försäkrade i Sverige. IT-stödet gör att tillexempel barnbidrag och pension betalas ut i tid. RFV
Datas kärnverksamhet är:

• Utveckla nya produkter och tjänster.
• Förvalta IT-stöd.
• Drift av IT-stöd.
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Vid RFV Data arbetar drygt 500 medarbetare. De allra flesta arbetar vid huvudkontoret i Sunds-
vall men de har även verksamhet i Söderhamn och Stockholm. För att säkra tillgången på kvalifi-
cerade IT-medarbetare öppnar RFV Data nya utvecklingskontor i Karlskrona och
Kalix.Verksamheten i Kalix beräknas komma igång sista kvartalet 2001 och startskottet för Karls-
krona gick i oktober 2001.

RFV Data arbetar med allt från stordatorer till Client/Server-lösningar och Internetapplikationer.
De utvecklar och förnyar arbetet med socialförsäkringarna. Mobila arbetsplatser, ärendehante-
ringssystem och möjligheter till självbetjäning genom servicetelefoni och Internet ger försäk-
ringskassan nya möjligheter att tillhandahålla service.

4.2 Arbetssätt

På RFV Data arbetar man i projektform, i och med den nya organisationen så har arbetsuppgif-
terna förändrats. Tidigare arbetade man med ett projekt från kravspecifikation till implementation,
medan de nu i projekten har en striktare uppdelning av arbetsuppgifter mellan sig. De jobbar i
relativt stora projektgrupper från 20-30 personer, upp till 60-70 beroende på projektets storlek. De
förekommer dock också mindre projektgrupper när man provar på nya ideer och i inledningsske-
det av nyutvecklingsprojekt.

I projektgrupperna är man indelade i team som har följande arbetsuppgiftfördelning, kravspecifi-
cering, klient, verksamhet och information. I kravspecificeringen fastställs kraven på systemet och
man arbetar med användningsfall för att fastställa dessa. I klientteamet arbetar man med att fast-
ställa gränssnitt och funktioner som ska förse användaren med information från systemet, dessa
applikationer utvecklas i Java. I verksamhetsteamet utvecklas funktionaliteten i systemet för att
gör det använder man C++. I informationsteamet jobbar man med att ta hand om informationen
som lagras ner i databaser med hjälp av C++ och ESQL.

Miljön man jobbar i är Unix Solaris med DB2 som databashanterare och Tuxedo som mellanla-
ger. Systemutvecklingsmodellen man använder är Rational Unified Process (RUP) och till sin
hjälp har man verktyg för ärendehantering, dokumenthantering, modellering, kodgenering, ver-
sionshantering och testning. Personerna som arbetar i de olika teamen har där olika roller/uppgif-
ter bland annat systemanalytiker, systemarkitekter, designer och programmerare.

4.3 Strategi och mål med designmönster

Designmönster började användas i samband med omorganisationen för att man från ledningens
sida såg det som ett bra sätt att återanvända designlösningar i utvecklingsarbetet och skapa en lik-
formighet för de lösningar man använder. Tidigare så förekom det en viss återanvändning och
stötte man på problem som man löst förut så använde man sig ofta av samma metod. Däremot
fanns det ingen strategi från ledningens sida hur man skulle dokumentera återanvändningen. Vad
man kan säga är att det som förekom då var att man använde sig av återanvändning på ett person-
ligt plan. Alla hade sina egna metoder och modeller för att lösa liknande problem. Olikheten mel-
lan olika personers lösningar på samma typ av problem gjorde att mycket tid gick åt för att förstå
hur andra utvecklare tänkt. Ibland ledde det även till att missförstånd uppstod.
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RFV Data är fortfarande omogen i sin användning av mönster, man har regler och riktlinjer för
hur mönster ska användas. Alla utvecklare kommer mer eller mindre i kontakt med designmönster
när kodgeneratorn för att skapa plug-ins mellan Tuxedoservern och applikationerna använder
mönster. Från ledningens sida har man satt upp riktlinjer över vissa situationer där man skall
använda mönster. Exempel på en sådan situation är när man skapar en intern komponent i applika-
tionen som ska samarbeta med Tuxedoservern, då skall den kapslas in med hjälp av mönstren
”Facade” och ”Proxy”. Från ledningens sida har man också satt upp namnkonventioner för hur
mönsterklasser och objekt skall namnges.

4.4 Respondenternas syn på designmönster

Samtliga respondenter såg både fördelar och nackdelar med att använda designmönster. Resultatet
av vår datainsamling presenteras genom att vi redovisar varje respondents syn på designmönster
var för sig. Under 4.4.4 visar vi sedan en tabell där vi sammanställer nyckelord ur intervjuerna uti-
från våra forskningsfrågor.

4.4.1 Systemarkitekten

I vår intervju med systemarkitekten så sa han att mönster ökade förståelsen för en lösning genom
att det blev en ökad likformighet. Han tyckte också att det var enklare att introducera nya personer
i ett projekt eftersom de kände igen de lösningar som användes. Detsamma gällde när det kom
nyanställda som skulle introduceras i verksamheten, då kunde de enkelt visa och förklara hur de
jobbade. Nackdelen som han pekade på var att det kunde vara komplext att sätta sig in i mönstren.

Till stöd för utvecklarna finns litteratur om designmönster som de kan använda för att sätta sig in i
olika mönster. Enligt systemarkitekten så är en av anledningarna till att inte alla utvecklare använ-
der sig så mycket av mönster att det tar tid att sätta sig in i ett mönster. De kan vara tunga och tids-
krävande att lära sig, vilket gör att man inte alltid har tid att sätta sig in i ett nytt.

Respondenten tyckte att kommunikationen underlättades eftersom designmönstren gjorde att alla
inblandade ”pratade samma språk”. Därigenom var man säker på vad någon menade när de disku-
terade ett problem eller en design. Han menade också att diskussionerna blev lättare att föra då
man kunde diskutera problemen på en högre nivå, och man behövde inte gå in på detaljer för att
den man diskuterade med skulle förstå vad man menade.

När det gäller skriftlig kommunikation menade han att det ökade acceptansen för en annan per-
sons lösning när det framgick att den personen använt mönster. Detta för att det gick fortare att få
förståelse för lösningen och han sade: ”det finns alltid saker man inte tycker om i en annans lös-
ning och det är lättare att acceptera när man vet att den är gjord med designmönster eftersom det
ökar min förståelse för lösningen, även om den inte alltid är den bästa lösningen”. Enligt arkitek-
ten vet man att lösningen är beprövad och man vet vilka fördelar och nackdelar som finns med
den. Men han menade att för att man ska få förtroende så krävs att valet av lösning är motiverad
ordentligt. Även här såg han en fördel med mönster, detta när man kan motivera vilka fördelar
man behöver och varför man kan acceptera nackdelarna mönstret ger. Om man skall ge en ordent-
lig motivation av en lösning som inte är mönsterbaserad så måste man dessutom förklara hur lös-
ningen ger fördelarna och utreda och presentera vilka konsekvenser lösningen ger.
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Dokumentationen av designmönstren sker i liten omfattning, genom namnsättningskonventio-
nerna så vet man om en klass är en del av ett mönster. I koden händer det att man kommenterar att
det är frågan om ett mönster. Detta sker av den enskilde utvecklaren och är inte satt i system. Sys-
temarkitekten menade att det ökar förståelsen mycket om det finns i kommentarerna. De har dock
hjälp av verktyg som gör att de kan se programkods ursprung på en högre abstraktionsnivå i
modelleringsverktyget. Där framgår det om det är en lösning med hjälp av mönster.

4.4.2 Programmeraren

Programmeraren menade att designmönster ökade förståelsen för hur en designspecifikation ska
tolkas av programmerare och andra som känner till mönster. Designmönster hjälper honom att få
en snabbare förståelse för en design som någon annan har gjort. I stället för att beskriva en kom-
plex designstruktur menade han att det kunde räcka med att beskriva vilka mönster som använts
för att lösa problemet så fick kollegor snabbt en uppfattning om hur designen var gjord.

Han såg de största fördelarna med mönster i kommunikationen med andra utvecklare. Han tyckte
att namnet tillfört mycket för att kunna kommunicera om problem och lösningar, när man kan
beskriva dessa på en högre abstraktionsnivå. Han uttryckte det så här: ”Namnet har tillfört mycket
till kommunikationen, när man diskuterar en design så förstår de andra vad jag menar. De vet hur
jag tänker när jag säger att här skulle det mönstret passa. Designmönstret ger en god design men
man måste vara observant och applicera det när det passar. I många fall kan det vara direkt olämp-
ligt med ett designmönster i lösningen, det ökar bara komplexiteten i designen”.

Han såg också mönsterbeskrivningarna som ett stort hjälpmedel och menade att de gav bra exem-
pel på när ett visst mönster kunde appliceras. På frågan om hur länge han hade använt mönster
svarade han; ”Menar du hur länge jag använt mönster eller hur länge jag känt till designmönster?”
Första gången han kom i kontakt med mönster var 1997, då upplevde han att han gjort precis eller
ungefär som några av mönstren redan tidigare. Det han upplevde som mest positivt var att det blev
lättare att se likheter mellan olika utvecklares lösningar och att man fick namn på dessa likheter.
Därmed började man kunna diskutera kring lösningarna på ett lättare sätt.

Största nackdelen han kunde se med mönster är att de har fått en form av ”kultstatus”. Många spe-
ciellt oerfarna, använder mönster för att lösa problem där det kan vara direkt olämpligt med
mönstret, när det ökar bara komplexiteten i onödan.
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4.4.3 Designern

Designern vi intervjuade menade att designmönster framförallt var ett hjälpmedel som gjorde att
alla utvecklare i ett projekt fick en standard som gav en lösning efter goda designprinciper. Han
sade att som utvecklare tjänade man tid, då man i en uppgift eller ett problem “intuitivt såg lös-
ningar i form av mönster”.

Mot tidigare arbetssätt såg han också fördelar genom att man snabbare kunde komma fram till en
lösning som “dessutom hade en god struktur”. Största fördelen enligt han låg dock i, “när man
som utvecklare blev mer erfaren i användningen av mönster och lärde sig att kombinera flera
mönster i en lösning”. Hans erfarenhet av designmönster sträcker sig tillbaka till 1995 då han
köpte boken “Design patterns” av GoF. Andra saker som han tyckte förändrades vid användning
av mönster var kommunikationen. Designern menade att när man kunde diskutera olika arkitektu-
rer och strukturer genom att nämna namnen och man behövde inte förklara dem i detalj utan
kunde göra det på en högre abstraktionsnivå. På detta sätt blev det lättare att förklara och förstå
varandra och hur man hade tänkt sig en lösning.

För RFV Datas del såg han att det borde vara fler personer som var drivna i användningen av
mönster för att det skulle fungera riktigt bra. Förändringar han såg i kommunikationen är att det
blev lättare att förstå vad en medarbetare menade och att det förenklade när man skulle sätta sig in
i en annan persons design. Respondenten menade också att de ökade tilltron till en kollegas lös-
ning eftersom han vet att när han använt sig av ett mönster följer det goda designprinciper. Han
påpekade dock att: “bara för att man har använt sig av designmönster är det ingen garanti för att
lösningen är rätt eller att det är den bästa lösningen på ett problem. Man måste tänka sig för och
använda designmönster i situationer där det passar”.

Designern vi intervjuade menade dock att det inte är en stor tröskel att lära sig förstå enstaka
mönster, utan svårigheten är att lära sig att kombinera flera mönster tillsammans; ”men samtidigt
är det då de blir riktigt kraftfulla att tillämpa”.

Det han såg hos designmönster som framförallt påverkade kommunikationen var namnet och att
mönstret tillförde begrepp till språket som gjorde att alla inblandade “talade samma språk”. Detta
medför att även om det kommer in nya medarbetare i teamen så är det lätt för dem att sätta sig in i
arbetsuppgifterna. Han berättade också att missförstånd mellan teammedlemmar och olika team
minskar när man använder sig av mönster. Han menade att detta berodde på att ordförrådet hade
blir gemensamt och att “alla menade samma sak”, när man diskuterade eller beskrev en lösning
med hjälp av dokument eller diagram.
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4.4.4 Sammanställning

Under denna rubrik finns en tabell som kortfattat sammanställer de olika respondentenas syn på
mönster som en del av kommunikationen inom ett systemutvecklingsprojekt.

Tabell 1: Sammanställning av datainsamling

Systemarkitekt Programmerare Designer

Kommunikation Pratar samma språk

Lättare att diskutera

Högre abstraktionsnivå

Alla talar samma språk

Högre abstraktionsnivå

Lättare att förklara
design

Alla talar samma språk

Mindre missförstånd

Gemensamt ordförråd

Högre abstraktionsnivå

Samförstånd Ökad förståelse

Förtroende för andra
lösningar

Likformighet på
lösningar

Känner igen sig i
andras lösningar

Ökad förståelse

Snabbare förståelse

Lättare att se likheter

Ökad förståelse

Ökad tilltro till andra
lösningar

Enklare att sätta sig in i
andras design

Designmönster Konsekvensbeskrivn-
ing

Namn på likheterna Namnet tillför begrepp
i språket
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5 Analys
I det här kapitlet presenterar vi vår analys av teorin från kapitel 3. Vi gör detta för att visa hur vi
ser på teorierna vi redogjort för och hur de hänger ihop med varandra i vår undersökning. Efter
denna redogörelse presenterar vi vår analys av den empiriska fallstudien vi genomförde och ana-
lyserar den tillbaka mot teorin.

5.1 Analys av teori

I alla systemutvecklingsprojekt där det är fler än en person inblandad krävs det att de inblandade
aktörerna kommunicerar med varandra för att lösa uppgiften. För att de skall veta vad de ska
utföra och hur de skall lösa olika villkor i uppgiften krävs det att de uppnår samförstånd om
utvecklingsinnehållet (se kapitel 3.3.1). Kommunikationsproblem som identifierats vid många
systemutvecklingsprojekt är att olika grupper av utvecklare inte använder samma terminologi. Det
leder till att det tar längre tid att känna igen koncept och lösningar. Ett annat problem som identi-
fierats är att specifikationer inte är tillräckligt preciserade. Det beror på att de termer som används
för att precisera specifikationerna inte är väldefinierade och tvetydiga. Följdverkningar av tvety-
digheten är att specifikationerna kan tolkas på andra sätt än vad författaren avsett.

Ovanstående problem i kommunikationen mellan utvecklare kan härledas till två olika typer av
störningar i kommunikationsprocessen. Den första typen av störning beror på själva meddelandet
och hur sändaren valt att representera sitt budskap. Det vill säga vilken terminologi, diagram, bild
eller liknande han har använt för att framföra meddelandet. Den andra typen av störning beror på
skillnader mellan sändaren och mottagarens referensramar.

Ett budskap ger inte automatiskt det resultat som sändaren avsett eftersom mottagaren tolkar det
mot bakgrund av sina referensramar och vad han vet om sändaren. Om den representation som
sändaren använder för att överföra meddelandet inte är känd av mottagaren så leder det till att han
inte förstår vad sändaren avsett. Även om representationen är känd av mottagaren men har olika
betydelse för parterna i kommunikationen ger detta en störning i kommunikationsprocessen som
leder till brist på samförstånd mellan parterna.

Basen för samförstånd är en social interaktion mellan människor som leder till att vissa aspekter
tillexempel ord och termer typifieras och tolkas likvärdigt av parterna. Det betyder att man skapar
en gemensam grund för vilka representationsregler som skall användas, och de referensramar som
används blir gemensamma för alla parter.
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5.1.1 Designmönster och kommunikation

Ett mönster är ett abstrakt lösningsschema som skräddarsys för att lösa ett återkommande pro-
blem i en specifik situation. Designmönster är väl beprövad designerfarenhet efter goda design-
principer som dokumenterats för att kunna återanvändas i liknande situationer. Det hjälper
utvecklaren att hantera komplexa designproblem. Genom att namnge olika återkommande design-
problem utökas utvecklarens ordförråd. Namnen på mönstren blir en naturlig del av språket som
är gemensam för alla som använder sig av dem i utvecklingsarbetet. Mönstret blir alltså ett
gemensamt representationssätt för lösningar på återkommande designproblem. Det gör att aktö-
rerna i en kommunikationsprocess känner igen sig och de blir medvetna om att de talar om samma
sak.

Mönstret och dess betydelse blir en gemensam referensram för utvecklarna i organisationen. Med
denna gemensamma referensram så förstår man hur designen löser problemet. Man brukar säga
att man delar förståelsen av den standardiserade praktiska lösningen på det specifika problemet.
Om man lyckas uppnå en gemensam tolkning av problemet och lösningen har man uppnått sam-
förstånd.

5.2 Analys av empiri

I kapitel 1.3 presenterade vi vår forskningsfråga med underfrågor. Vi kommer att analysera vårt
empiriska material utifrån varje fråga, mot den teoretiska referensramen från kapitel 3.

5.2.1 Vilka egenskaper i kommunikationen förändras när man använder
designmönster?

Vid våra intervjuer på RFV Data såg vi att det framförallt är två egenskaper i kommunikationen
mellan utvecklare som respondenterna upplevde påverkades när de använde mönster i systemut-
vecklingsprojekten. De två egenskaperna är de kommunicerande parternas referensramar och den
representation som används i kommunikationen.

Representationen av en design förändras när de inblandade i projektet använder mönster. Detta
eftersom mönstren ger teammedlemmarna gemensamma ord och begrepp som beskriver hur en
viss typ av återkommande problem kan lösas. Innan de började använda mönster på RFV Data så
fanns inget gemensamt sätt att representera design på återkommande problem. De olika utveckla-
rna hade i stället sin egen metod för detta. Respondenterna menade att det hände att man missför-
stod och tolkade en design på ett annat sätt än vad som var tänkt. En av de största fördelarna som
samtliga respondenter framförde om designmönster var just att det gav dom ett gemensamt språk
och ordförråd som inte är begränsat till en viss roll inom systemutvecklingsprojekten utan
används av alla som kommer i kontakt med designen. Andra fördelar som kom fram i undersök-
ningen var att det blev lättare att förklara och diskutera en design. Detta beror på att de kan föra
diskussionerna på en högre abstraktionsnivå.

Att de kommunicerande parternas referensramar påverkats av designmönster såg vi i vår fallstu-
die genom att respondenterna menade att de kände igen sig i andra utvecklares design. Den lik-
nande deras eget sätt att hantera samma typ av problem och därigenom blev det lättare att förstå
innebörden och avsikten med en viss design. På samma sätt menade de också att andra utveckla-
res förståelse för hur deras design var uppbyggd hade ökat med designmönster.
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Orsaker till förändringar i kommunikationen är således att systemutvecklarna hos RFV Data har
fått en gemensam representation för återkommande designlösningar. Med hjälp av mönster får
utvecklarna en standard för hur problem kan lösas efter goda designprinciper. När lösningarna
standardiserats kan mönstret utgöra en gemensam referensram vid kommunikation under system-
utvecklingsarbetet.

Ett stöd för systemutvecklarna i kommunikationsprocessen kring en design är de namnsättnings-
konventioner som baseras på mönstrens namn. Namnsättningskonventionerna anger hur de skall
gå tillväga, så att alla ser om en klass eller objekt ingår i ett mönster. När utvecklaren hör eller ser
ett klassnamn får han direkt en uppfattning om klassens roll i designen. Han kan därmed snabbt
och enkelt känna igen de koncept som designen bygger på och vilken funktionalitet och begräns-
ningar som finns i denna.

5.2.2 Leder förändringarna i kommunikationen mot ett ökat samförstånd?

Samförstånd i ett systemutvecklingsprojekt innebär att alla inblandade systemutvecklare är över-
ens om vad som skall utvecklas och hur det skall göras, de ska uppnå samförstånd om utveck-
lingsinnehållet. Vid design av mjukvara kommunicerar olika utvecklare och olika grupper av
utvecklare med varandra om utvecklingsinnehållet. Designern kommunicerar med systemarkitek-
ten om den arkitektur han skall utforma en design kring; Han diskuterar den tillsammans med
andra designers; Han lämnar över designen till programmeraren som måste förstå den för att
kunna implementera.

De förändringar i kommunikationen som vi har sett hos RFV Data är faktorer som enligt teorin
(se kapitel 3.3.1) bör leda till att de inblandade systemutvecklarna når en ökad grad av samför-
stånd om utvecklingsinnehållet. Detta gäller både inom en grupp av utvecklare och mellan olika
grupper av utvecklare. Alla respondenterna upplevde att de fick en ökad grad av delad förståelse
för olika standardiserade praktiska lösningar. Detta är samstämmigt med Carlssons beskrivning av
samförstånd enligt intersubjektivitetsbegreppet.

Faktorer som gör att respondenterna upplever en ökad grad av samförstånd är att de med hjälp av
mönster får en likformighet på lösningarna av återkommande designproblem. Likformigheten i
lösningarna gör att respondenterna upplever att de känner igen sig i andra personers lösningar.
När representationen de använder för att beskriva lösningar är gemensam för alla i organisationen
vet de inblandade betydelsen av representationen i sitt sammanhang.

Denna typifiering av ord och termer leder till att även de tolkningsregler som systemutvecklarna
på RFV Data använder blir mer samstämmiga, gällande hur utvecklingsinnehållet skall beskrivas.
De ser, som en av respondenterna uttryckte det, lösningar på problem intuitivt i problemsituatio-
nen. Även om det är andra personer som har beskrivit den. Detta leder till att de får en ökad för-
ståelse för hur andra utvecklare har tänkt vid design av en lösning. Risken för att det skall uppstå
missförstånd för att något i designen är tvetydigt och inte tolkas så som det är avsett minskar.
29



Analys
5.2.3 Vilka egenskaper hos designmönster gör att kommunikationen
förändras?

Den tredje underfrågan vi ställde hade som syfte att kunna förklara vad det är hos mönster som
påverkar kommunikationen mellan systemutvecklare. Den faktor som vi sett påverkar kommuni-
kationen inom projektet är mönstrets namn och dess beskrivning, som är gjord på en abstrakt nivå.
Tillsammans bildar de ett begrepp som används för att diskutera design på en abstraktare nivå.

Ett begrepp representerar det abstrakta innehållet i en språklig term. Namnet på ett mönster
används som begrepp för att beskriva en design. För personer som är bekant med ett mönster så
representerar namnet inte bara olika klasser och objekt. Begreppet representerar hur dessa samar-
betar med varandra, hur arkitekturen är uppbygd och vilka konsekvenser en implementation av
designmönstret medför. Begreppet innehåller också vilka andra mönster som man kan använda för
att tillsammans med mönstret.

Respondenterna menade att namnet på mönstret blev en naturlig del av deras gemensamma ord-
förråd. Det medförde att de visste att de pratade om samma sak när de diskuterade en design eller
beskrev den i diagram eller skrift. När namnet på mönstret och de begrepp som det står för var en
gemensam referensram för utvecklarna menade dom att det blev möjligt att föra diskussioner om
design på en högre abstraktionsnivå. Det ökade deras egen förståelse för den andras lösningar när
de har en gemensam och grundläggande förståelse för hur designmönstret påverkar.
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6 Slutsatser
Syftet med vår forskning var att få förståelse för hur designmönster förändrar kommunikationen
mellan utvecklare i ett systemutvecklingsprojekt, detta för att se om graden av samförstånd ökar.
Vi ville också förklara hur mönster påverkar kommunikationen mellan systemutvecklare, och se
vilka egenskaper det är hos mönster som gör att det sker förändringar i kommunikationen. För att
utreda detta ställde vi upp följande forskningsfråga:

Hur förändrar designmönster kommunikationen mellan utvecklare i ett system-
utvecklingsprojekt?

För att besvara frågan delade vi upp den i underfrågor, de kommer vi att använda för att presentera
vårt resultat och de slutsatser vi drar av vår undersökning.

Den första underfrågan hade som syfte att skapa en förståelse kring vilka egenskaper i kommu-
nikationen som förändras när systemutvecklare använder mönster, och hur detta kan leda till att
kommunikationen mellan utvecklare förändras.

Vi har i vår undersökning sett att designmönster förändrar två egenskaper i kommunikationen,
dessa är den representation som de kommunicerande parterna använder och deras referensramar.
Med mönster får systemutvecklarna ett sätt att representera lösningar på designproblem i en högre
abstraktionsnivå som är gemensam för alla utvecklare i organisationen. Detta gör att deras lös-
ningar på olika designproblem blir mer likformiga. Mönstret som begrepp blir en gemensam refe-
rensram för systemutvecklarna i organisationen.

Med vår andra underfråga ville vi se om förändringarna i kommunikationen leder till att sys-
temutvecklare med hjälp av mönster kan uppnå en högre grad av samförstånd om utvecklings-
innehållet. En ökad grad av samförstånd leder till att risken för att det skall uppstå missförstånd
mellan utvecklare minskar. Detta genom att de ord och termer som används typifieras och tolkas
mer likvärdigt av systemutvecklarna.

Vår studie visar på att designmönster ger en ökad grad av samförstånd mellan utvecklare när de
kommunicerar om design under en systemutvecklingsprocess. En gemensam representation av
olika designlösningar som används för att lösa specifika problem under designen, leder till att
utvecklarnas lösningar och förslag är lättare att förstå. Detta eftersom de liknar lösningar som man
tidigare använt. Vi har sett att systemutvecklare som använder mönster får gemensamma tolk-
ningsregler. Vilket ökar förståelsen för hur andra utvecklare har tänkt vid design och gör att risken
för missförstånd och felaktiga tolkningar minskar.

Syftet med vår tredje underfråga var att förklara vilka egenskaper det är hos mönster som gör
att det sker en förändring i kommunikationen mellan systemutvecklarna i ett systemutvecklings-
projekt.

I undersökningen visade det sig att det framförallt var en egenskap hos mönster som gör att det
sker förändringar i kommunikationen. Den egenskapen är namnet och de begrepp som namnet
står för. Namnet på designmönstret blir en naturlig del av systemutvecklarnas ordförråd och utgör
en gemensam referensram för de utvecklare som känner till mönstret. För en person som är bekant
med ett mönster så betyder namnet mer än bara ett ord. Namnet och beskrivningen av design-
mönstret bildar ett begrepp som systemutvecklarna kan använda för att diskutera problemlös-
ningar kring design på en högre abstraktionsnivå.
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6.1 Reflektion och diskussion kring våra slutsatser

Här tänker vi diskutera hur vi ser på resultatet av vår undersökning och diskutera värdet och tro-
värdigheten i vår forskning. Vi för även en sammanfattande diskussion kring resultaten av vår
undersökning. Vi försöker där blicka framåt för att se vad användningen av designmönster kan få
för konsekvenser i en organisation utifrån vårt resultat.

6.1.1 Validitet och reliabilitet i förhållande till våra slutsatser

Hur skall man då värdera resultatet av vår undersökning och hur trovärdigt kan resultatet sägas
vara? Eftersom undersökningen är genomförd hos endast en organisation är det svårt att utifrån
resultatet dra några generella slutsatser som kan sägas vara allmängiltiga för alla organisationer
som använder mönster. Detta ser vi som en svaghet i vår studie men det var en medveten avgräns-
ning från vår sida eftersom vi ville studera fenomenet designmönster i kommunikationsprocessen
på en djupare nivå. Vi anser dock att studien ändå uppfyller det syfte som vi satt upp för vårt
genomförande. Syftet var att; ”bidra med förståelse för hur designmönster förändrar kommunika-
tionen och se om graden av samförstånd mellan dem ökar” och ”förklara hur designmönster
påverkar kommunikationen”. Men läsaren bör dock ha ovanstående i åtanke när han eller hon tol-
kar och värderar resultaten av vår forskning.

För att göra våra resultat trovärdiga så har vi har motiverat resultaten och vårt tillvägagångssätt i
undersökningen på ett tydligt sätt. Detta för att läsaren skall vara medveten om bakgrunden till
våra ställningstaganden och kan därmed själv bedöma trovärdigheten. Genom att hela tiden för-
klara och motivera tillvägagångsättet vid vår undersökning så har vi gett andra forskare möjlighe-
ten att göra om vår undersökning i andra verksamheter.

6.1.2 Konsekvenser av designmönster och våra slutsatser

Av våra slutsatser kan vi se att designmönster förändrar kommunikation kring design mellan sys-
temutvecklare. Förändringarna beror på att mönstrens namn blir en naturlig del av systemutveck-
larnas ordförråd kring design. Ordförrådet blir även gemensamt för olika grupper av utvecklare
som designers, systemarkitekter och programmerare.

Mönster ger systemutvecklare ett gemensamt representationssätt för designlösningar och genom
att deras lösningar blir mer likformiga så blir även deras referensramar mer överensstämmande.
Konsekvenser av detta för deras systemutvecklingsarbete är att graden av samförstånd om utveck-
lingsinnehållet ökar mellan de inblandade personerna i systemutvecklingsprojekt. Mönster är
användbart i alla de former av kommunikation om design som vi undersökt eftersom det ökar gra-
den av samförstånd mellan systemutvecklarna vid kommunikation rörande designfrågor.

För att det skall ge ett ökat samförstånd mellan systemutvecklarna krävs dock att alla personer
som deltar i kommunikationen är bekanta med mönster. Utifrån resultaten av vår undersökning
ser vi att en organisation tjänar på att få fler utvecklare som arbetar med design att använda sig av
designmönster. Eftersom det ökar graden av samförstånd mellan systemutvecklarna.

Ett annat sätt att underlätta kommunikationen med designmönster är i kommentarer av program-
kod. Detta är ett effektivt sätt att säkerställa att den som utför underhåll av programmet är medve-
ten om vilka mönster som använts. Han kan därmed enklare se hur designen är uppbyggd och
planera sina ändringar därefter.
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6.1.3 Framtida forskning

Designmönster ser vi som ett mycket spännande och intressant forskningsområde där det fortfa-
rande finns mycket kvar att undersöka. I rapporten finns flera andra fördelar med mönster
beskrivna. För dessa finns det fortfarande inte finns teoretiska belägg, eftersom forskningen fram
till idag har varit inriktad på att kartlägga och nedteckna mönster. Därför skulle det vara intressant
att utvärdera om mönster ökar programmerares produktivitet och programmens kvalitet. Om
mönster ökar oerfarna utvecklares designkunskaper är ett annat intressant angreppsätt. Inom dessa
forskningsområden finns det utrymme att ytterligare undersöka hur mönster förändrar en organi-
sations systemutvecklingsprocess och se om fördelarna med mönster uppnås.

En av svårigheterna som vi upplevde vid genomförandet av vår undersökning var att hitta en orga-
nisation där det fanns en strategi och målsättning med mönster. Designmönster är ett relativt nytt
fenomen och verkar inte vara speciellt vanligt förekommande i bland systemutvecklingsorga-
nistioner. Därför skulle det också vara intressant med en studie som undersöker hur pass vanligt
förekommande det är med mönster och om det finns organisationer som har använt mönster och
frångått detta eftersom de inte upplever att de uppnåt de fördelar som beskrivits i teorin.

Vi ser ytterligare ett perspektiv där en undersökning om mönster skulle vara intressant att genom-
föra. Det är ur ett kunskapshanteringsperspektiv. Mönster är ett sätt att återanvända god designer-
farenhet och därför vore det intressant att se om företag som jobbar aktivt med att tillvarata
systemutvecklares kunskap använder designmönster som ett sätt att externalisera de designkun-
skaper som finns inom organisationen och göra den tillgänglig.
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Bilagor
8 Bilagor
Bilaga 1: Model-View-Controller.

Denna bilaga är ett fullständigt exempel på ett designmönster. Vi har valt att pressentera ett möns-
ter i helhet för att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om vad ett mönster är och för att
kunna visa på egenskaper hos mönster. Exemplet är en avskrift ifrån boken Pattern-oriented soft-
ware architecture: A system of patterns. [BUS96]

Bilaga 2: Intervjuguide.

Bilagan är den frågemall vi har använt när vi genomfört fallstudien.
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Model-View-Controller
The Model-View-Controller architectural pattern (MVC) divides an interactive application into
three components. The model contains the core functionality and data. Views display informa-
tion to the user. Controllers handle user input. Views and controllers together comprise the user
interface. A change-propagation mechanism ensures consistency between the user interface
and the model.

Example

Consider a simple information system for political elections with proportional representation.
This offers a spreadsheet for entering data and several kinds of tables and charts for presenting
the current results. Users can interact with the system via a graphical interface. All information
displays must reflect changes to the voting data immediately.

It should be possible to integrate new ways of data presentation, such as the assignment of par-
liamentary seats to political parties, without major impact to the system. The system should
also be portable to platforms with different 'look and feel' standards, such as workstations run-
ning Motif or PCs running Microsoft Windows 95.

Context

Interactive applications with a flexible human-computer interface.

Problem

User interfaces are especially prone to change requests. When you extend the functionality of
an application, you must modify menus to access these new functions. A customer may call for
a specific user interface adaptation, or a system may need to be ported to another platform with
a different 'look and feel' standard. Even upgrading to a new release of your windowing system
can imply code changes. The user interface platform of long-lived systems thus represents a
moving target.

Different users place conflicting requirements on the user interface. A typist enters information
into forms via the keyboard. A manager wants to use the same system mainly by clicking icons
and buttons. Consequently, support for several user interface paradigms should be easily incor-
porated.

core data

Black: 43%
Red: 39%
Blue: 6%
Green: 10%
Others: 2%

Black: 43
Red: 39
Blue: 6
Green: 10
Others: 2

pie chart bar chart parliament spreadsheet
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Building a system with the required flexibility is expensive and error-prone if the user interface
is tightly interwoven with the functional core. This can result in the need to develop and main-
tain several substantially different software systems, one for each user interface implementa-
tion. Ensuing changes spread over many modules. The following forces influence the solution:

• The same information is presented differently in different windows, for example, in a bar
or pie chart.

• The display and behavior of the application must reflect data manipulations immediately.
• Changes to the user interface should be easy, and even possible at run-time.
• Supporting different 'look and feel' standards or porting the user interface should not affect

code in the core of the application.
Solution

Model-View-Controller (MVC) was first introduced in the Smalltalk-80 programming environ-
ment [KP88]. MVC divides an interactive application into the three areas: processing, output,
and input.

The model component encapsulates core data and functionality. The model is independent of
specific output representations or input behavior.

View components display information to the user. A view obtains the data from the model.
There can be multiple views of the model.

Each view has an associated controller component. Controllers receive input, usually as events
that encode mouse movement, activation of mouse buttons, or keyboard input. Events are
translated to service requests for the model or the view. The user interacts with the system
solely through controllers.

The separation of the model from view and controller components allows multiple views of the
same model. If the user changes the model via the controller of one view, all other views
dependent on this data should reflect the changes. The model therefore notifies all views when-
ever its data changes. The views to turn retrieve new data from the model and update the dis-
played information. This change-propagation mechanism is described in the Publisher-
Subscriber pattern.

Structure

The model component contains the functional core of the application. It encapsulates the
appropriate data, and exports procedures that perform application-specific processing. Control-
lers call these procedures on behalf of the user. The model also provides functions to access its
data that are used by view components to acquire the data to be displayed.

The change-propagation mechanism maintains a registry of the dependent components within
the model. All views and also selected controllers register their need to be informed about
changes. Changes to the state of the model trigger the change-propagation mechanism. The
change-propagation mechanism is the only link between the model and the views and control-
lers.
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View components present information to the user. Different views present the information of
the model in different ways. Each view defines an update procedure that is activated by the
change-propagation mechanism. When the update procedure is called, a view retrieves the cur-
rent data values to be displayed from the model, and puts them on the screen.

During initialization all views are associated with the model, and register with the change-
propagation mechanism. Each view creates a suitable controller. There is a one-to-one relation-
ship between views and controllers. Views often offer functionality that allows controllers to
manipulate the display. This is useful for user-triggered operations that do not affect the model,
such as scrolling.

The controller components accept user input as events. How these events are delivered to a
controller depends on the user interface platform. For simplicity, let us assume that each con-
troller implements an event-handling procedure that is called for each relevant event. Events
are translated into requests for the model or the associated view.

If the behavior of a controller depends on the state of the model, the controller registers itself
with the change-propagation mechanism and implements an update procedure. For example,
this is necessary when a change to the model enables or disables a menu entry.

Class

Model

Collaborators

• View
• Controller

Responsibility

• Provides func-
tional core of the
application.

• Registers depen-
dent views and
controllers.

• Notifies depen-
dent components
about data
changes.

Class

View

Collaborators

• Controller
• Model

Class

Controller

Collaborators

• View
• Model

Responsibility

• Creates and ini-
tializes its associ-
ated controller.

• Displays informa-
tion to the user.

• Implements the
update procedure.

• Retrieves data
from the model.

Responsibility

• Accepts user input
as events.

• Translates events
to service requests
for the model or
display requests
for the view.

• Implements the
update procedure,
if required.
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An object-oriented implementation of MVC would define a separate class for each component.
In a C++ implementation, view and controller classes share a common parent that defines the
update interface. This is shown in the following diagram. In Smalltalk, the class Object defines
methods for both sides of the change-propagation mechanism. A separate class Observer is not
needed.

In our example system the model holds the cumulative votes for each political party and allows
views to retrieve vote numbers. It further exports data manipulation procedures to the control-
lers.

We define several views: a bar chart, a pie chart and a table. The chart views use controllers
that do not affect the model, whereas the table view connects to a controller used for data entry.

You can also use the MVC pattern to build a framework for interactive applications, as within
the Smalltalk-80 environment [KP88]. Such a framework offers prefabricated view and con-
troller subclasses for frequently-used user interface elements such as menus, buttons, or lists.
To instantiate the framework for an application, you can combine existing user interface ele-
ments hierarchically using the Composite pattern [GHJV95].

Dynamics

The following scenarios depict the dynamic behavior of MVC. For simplicity only one view-
controller pair is shown in the diagrams.

Scenario I shows how user input that results in changes to the model triggers the change-prop-
agation mechanism:

• The controller accepts user input in its event-handling procedure, interprets the event, and
activates a service procedure of the model.

• The model performs the requested service. This results in a change to its internal data.
• The model notifies all views and controllers registered with the change-propagation mech-

anism of the change by calling their update procedures.
• Each view requests the changed data from the model and re-displays itself on the screen.
• Each registered controller retrieves data from the model to enable or disable certain user

functions. For example, enabling the menu entry for saving data can be a consequence of
modifications to the data of the model.

• The original controller regains control and returns from its event-handling procedure.

Controller

myModel
myView

initialize(Model,View)
handleEvent
update

Model

coreData
setOfObservers

attach(Observer)
detach(Observer)
notify

getData
service

View

myModel
myController

initialize(Model)
makeController
activate
display
update

Observer

update

attach
getData create

manipulate
display

attach
call service

call update
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Scenario II shows how the MVC triad is initialized. This code is usually located outside of the
model, views and controllers, for example in a main program. The view and controller initial-
ization occurs similarly for each view opened for the model. The following steps occur:

• The model instance is created, which then initializes its internal data structures.
• A view object is created. This takes a reference to the model as a parameter for its initial-

ization.
• The view subscribes to the change-propagation mechanism of the model by calling the

attach procedure.
• The view continues initialization by creating its controller. It passes references both to the

model and to itself to the controller's initialization procedure.
• The controller also subscribes to the change-propagation mechanism by calling the attach

procedure.
• After initialization, the application begins to process events.

Controller Model View

handleEvent
service

notify

update

getData

display

update

getData
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Implementation

Steps 1 through 6 below are fundamental to writing an MVC-based application. Steps 7
through 10 describe additional topics that result in higher degrees of freedom, and lend them-
selves to highly flexible applications or application frameworks.

1 Separate human-computer interaction from core functionality. Analyze the application domain
and separate the core functionality from the desired input and output behavior. Design the
model component of your application to encapsulate the data and functionality needed for the
core. Provide functions for accessing the data to be displayed. Decide which parts of the
model's functionality are to be exposed to the user via the controller, and add a corresponding
interface to the model.

The model in our example stores the names of the political par-ties and the corresponding
votes in two lists of equal length1. Access to the lists is provided by two methods, each of
which creates an iterator. The model also provides methods to change the voting data.
class Model{

List<long> votes;
List<String> parties;

public:
Model(List<String> partyNames);

// access interface for modification by controller
void clearVotes(); // set voting values to 0
void changeVote(String party, long vote);

// factory functions for view access to data
Iterator<long> makeVoteIterator(){

return Iterator<long>(votes);

1.An associative array with party names as keys and votes as the information would be a more realistic im-
plementation but would bloat the example code.

main program

Model

View

Controller

Model

View

initialize

attach

Model, View

initializeControllerattach
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}
Iterator<String> makePartyIterator(){

return Iterator<String>(parties);
}

// ... to be continued
}

2 Implement the change-propagation mechanism. Follow the Publisher-Subscriber design pat-
tern for this, and assign the role of the publisher to the model. Extend the model with a registry
that holds references to observing objects. Provide procedures to allow views and controllers to
subscribe and unsubscribe to the change-propagation mechanism. The model's notify proce-
dure calls the update procedure of all observing objects. All procedures of the model that
change the model's state call the notify procedure after a change is performed.

Proper C++ usage suggests that one should define an abstract class Observer to hold the
update interface. Both views and controllers inherit from Observer. The Model class from
step 1 is extended to hold a set of references to current observers, and two methods,
attach() and detach(), to allow observing objects to subscribe and unsubscribe. The
method notify() will be called by methods that modify the state of the model.
class Observer{ // common ancestor for view and controller
public:

virtual void update() { }
// default is no-op
};

class Model{
// ... continued
public:

void attach(Observer *s) { registry.add(s); }
void detach(Observer *s) { registry.remove(s); }

protected:
virtual void notify();

private:
Set<Observer*> registry;

};

Our implementation of the method notify() iterates over all Observer objects in the registry
and calls their update method. We do not provide a separate function to create an iterator for
the registry, because it is only used internally.
void Model::notify(){

// call update for all observers
Iterator<Observer*> iter(registry);
while (iter.next()){

iter.curr()->update();
}

}

The methods changevote() and clearVotes() call notify() after the voting data is
changed.

3 Design and implement the views. Design the appearance of each view. Specify and implement
a draw procedure to display the view on the screen. This procedure acquires the data to be dis-
played from the model. The rest of the draw procedure depends mainly on the user interface
platform. It would call, for example, procedures for drawing lines or rendering text.
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Implement the update procedure to reflect changes to the model. The easiest approach is to
simply call the draw procedure. The draw procedure goes ahead and fetches data needed for
the view. For a complex view requiring frequent updates, such a straightforward implementa-
tion of update can be inefficient. Several optimization strategies exist in this situation. One is to
supply additional parameters to the update procedure. The view can then decide if a re-draw is
needed. Another solution is to schedule, but not perform, the re-draw of the view when it is
likely that further events also require it. The view can then be redrawn when no more events
are pending.

In addition to the update and draw procedures, each view needs an initialization procedure.
The initialization procedure subscribes to the change-propagation mechanism of the model and
sets up the relationship to the controller, as shown in step 5. After the controller is initialized,
the view displays itself on the screen. The platform or the controller may require additional
view capabilities, such as a procedure to resize a view window.

For all the views used by the election system we define a common base class View. The rela-
tionships to model and controller are represented by two member variables with corresponding
access methods. The constructor of View establishes the relationship to the model by sub-
scribing to the change-propagation mechanism. The destructor removes it again by unsubscrib-
ing. View also provides a simple non-optimized update() implementation.
class View : public Observer {
public:

View(Model *m) : myModel(m), myController(0)
{ myModel->attach(this); }

virtual ~View() { myModel->detach(this); }
virtual void update() { this->draw(); }
// abstract interface to be redefined:
virtual void initialize(); // see below
virtual void draw() ; // (re-)display view

// ... to be continued below
Model *getModel() { return myModel; }
Controller *getController() { return myController; }

protected:
Model *myModel;
Controller *myController; // set by initialize

};

class BarChartView : public View {
public:

BarChartView(Model *m) : View(m) { }
virtual void draw();

};

void BarChartView::draw(){
Iterator<String> ip = myModel->makePartyIterator();
Iterator<long> iv = myModel->makeVotelterator();
List<long> dl; //for scaling values to fill screen
long max = 1; // maximum for adjustment

// calculate maximum vote count
while (iv.next()) {

if (iv.curr() > max ) max = iv.curr();
}
iv.reset();
// now calculate screen coordinates for bars
while (iv.next()) {

dl.append((MAXBARSIZE * iv.curr())/max);
}
// reuse iterator object for new collection:
iv = dl; // assignment rebinds iterator to new list
iv.reset();
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while (ip.next() && iv.next()) {
// draw text: cout << ip.curr() <<
// draw bar: ... drawbox(BARWIDTH, iv.curr());...

}
}

The class definition of BarChartView demonstrates a specific view of our system. It rede-
fines draw() to show the voting data as a bar chart.

4 Design and implement the controllers. For each view of the application, specify the behavior of
the system in response to user actions. We assume that the underlying platform delivers every
action of a user as an event. A controller receives and interprets these events using a dedicated
procedure. For a non-trivial controller, this interpretation depends on the state of the model.

The initialization of a controller binds it to its model and view and enables event processing.
How this is achieved depends on the user-interface platform. For example, the controller may
register its event-handling procedure with the window system as a callback.

Most views in our example do not require any specific event processing-they are only used for
display. We therefore define a base class Controller with an empty handleEvent()
method. The constructor attaches the controller to its model and the destructor detaches it
again.
class Controller : public Observer {
public:

virtual void handleEvent(Event *) { }
// default = no op

Controller( View *v) : myView(v) {
myModel = myView->getModel();
myModel->attach(this);

}
virtual ~Controller() { myModel->detach(this); }
virtual void update() { } // default = no op

protected:
Model *myModel;
View *myView;

};

We omit a separate controller initialization method, because the relationship to the view and
the model is already set up by its constructor.

Calling the functional core closely links a controller with the model, since the controller
becomes dependent on the application-specific model interface. If you plan to modify func-
tionality, or if you want to provide reusable controllers and therefore would like the controller
to be independent of a specific interface, apply the Command Processor design pattern. The
model takes the role of the supplier of the Command Processor pattern. The command classes
and the command processor component are additional components between controller and
model. The MVC controller has the role of controller in Command Processor.

5 Design and implement the view-controller relationship. A view typically creates its associated
controller during its initialization. When you build a class hierarchy of views and controllers,
apply the Factory Method design pattern [GHJV95] and define a method makeControl-
ler() in the view classes. Each view that requires a controller that differs from its superclass
redefines the factory method.
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In our C++ example the View base class implements a method initialize() that in turn
calls the factory method makeController(). We cannot put the call to makeControl-
ler() into the constructor of the View class, because then a subclass' redefined makeCon-
troller() would not be called as desired. The only View subclass that requires a specific
controller is TableView. We redefine makeController() to return a TableControl-
ler to accept data from the user.
class View : public Observer {
// ... continued
public:
//C++ deficit: use initialize to call right factory method

virtual void initialize()
{ myController = makeController();}

virtual Controller *makeController()
{ return new Controller(this); }

};
class TableController : public Controller {
public:

TableController(TableView *tv) : Controller(tv) {}
virtual void handleEvent(Event *e) {
// ... interpret event e,
// for instance, update votes of a party

if(vote && party){ // entry complete:
myModel->changeVote(party,vote);

}
}

};
class TableView : public View {
public:

TableView(Model *m) : View(m) { }
virtual void draw();
virtual Controller *makeController()

{ return new TableController(this); }
};

6 Implement the set-up of MVC. The set-up code first initializes the model, then creates and ini-
tializes the views. After initialization, event processing is started, typically in a loop, or with a
procedure that includes a loop, such as XtMainLOOP() from the X Toolkit. Because the
model should remain independent of specific views and controllers, this set-up code should be
placed externally, for example, in a main program.

In our simple example the main function initializes the model and several views. The event
processing delivers events to the controller of the table view, allowing the entry and change of
voting data.
main (){

// initialize model
List<String> parties;    parties.append("black");
parties.append("blue "); parties.append("red ");
parties.append("green"); parties.append("oth. ");
Model m(parties);

// initialize views
TableView *v1 = new TableView(&m);
v1->initialize();
BarChartView *v2 = new BarChartView(&m);
v2->initialize();
// now start event processing ...

7 Dynamic view creation. If the application allows dynamic opening and closing of views, it is a
good idea to provide a component for managing open views. This component, for example, can
also be responsible for terminating the application after the last view is closed. Apply the View
Handler design pattern to implement this view management component.
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8 'Pluggable' controllers. The separation of control aspects from views supports the combination
of different controllers with a view. This flexibility can be used to implement different modes
of operation, such as casual user versus expert, or to construct read-only views using a control-
ler that ignores any input. Another use of this separation is the integration of new input and
output devices with an application. For example, a controller for an eye-tracking device for dis-
abled people can exploit the functionality of the existing model and views, and is easily incor-
porated into the system.

In our example only the class TableView supports several controllers. The default controller
TableController allows the user to enter voting data. For display-only purposes,
TableView can be configured with a controller that ignores all user input. The code below
shows how a controller is substituted for another controller. Note that setController
returns the previously-used controller object. Here the controller object is no longer used and
so it is deleted immediately.
class View : public Observer{
// ... continued
public:

virtual Controller *setController(Controller *ctlr);
};

main()
// ...

// exchange controller
delete v1->setController(

new Controller(vl)); // this one is read only
// ...

// open another read-only table view;
TableView *v3 = new TableView(&m);
v3->initialize();
delete v3->setController(

new Controller(v3)); // make v3 read-only
// continue event processing

// ...
}

9 Infrastructure for hierarchical views and controllers. A framework based on MVC implements
reusable view and controller classes. This is commonly done for user interface elements that
are applied frequently, such as buttons, menus, or text editors. The user interface of an applica-
tion is then constructed largely by combining predefined view objects. Apply the Composite
pattern [GHJV95] to create hierarchically composed views. If multiple views are active simul-
taneously, several controllers may be interested in events at the same time. For example, a but-
ton inside a dialog box reacts to a mouse click, but not to the letter 'a' typed on the keyboard. If
the parent dialog view also contains a text field, the 'a' is sent to the controller of the text view.
Events are distributed to event-handling routines of all active controllers in some defined
sequence. Use the Chain of Responsibility pattern [GHJV95] to manage this delegation of
events. A controller will pass an unprocessed event to the controller of the parent view or to the
controller of a sibling view if the chain of responsibility is set up properly.

10 Futher decoupling from system dependencies. Building a framework with an elaborate collec-
tion of view and controller classes is expensive. You may want to make these classes platform
independent. This is done in some Smalltalk systems. You can provide the system with another
level of indirection between it and the underlying platform by applying the Bridge pattern
[GHJV95]. Views use a class named display as an abstraction for windows and controllers use
a sensor class.
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The abstract class display defines methods for creating a window, drawing lines and text,
changing the look of the mouse cursor and so on. The sensor abstraction defines platform-inde-
pendent events, and each concrete sensor subclass maps system-specific events to platform-
independent events. For each platform supported, implement concrete display and sensor sub-
classes that encapsulate system specifics.

The design of the abstract classes display and sensor is non-trivial, because it impacts both the
efficiency of the resulting code, and the efficiency with which the concrete classes can be
implemented on the different platforms. One approach is to use sensor and display abstractions
with only the very basic functionality that is provided directly by all user-interface platforms.
The other extreme is to have display and sensor offer higher-level abstractions. Such classes
need greater effort to port, but use more native code from the user-interface platform. The first
approach leads to applications that look similar across platforms, while the second results in
applications that conform better to platform-specific guidelines.

Variants

Document-View. This variant relaxes the separation of view and controller. In several GUI plat-
forms, window display and event handling are closely interwoven. For example, the X Window
System reports events relative to a window. You can combine the responsibilities of the view
and the controller from MVC in a single component by sacrificing exchangeability of control-
lers. This kind of structure is often called a Document-View architecture [App89], [Gam91],
[Kru96]. The document component corresponds to the model in MVC, and also implements a
change-propagation mechanism. The view component of Document-View combines the
responsibilities of controller and view in MVC, and implements the user interface of the sys-
tem. As in MVC, loose coupling of the document and view components enables multiple
simultaneous synchronized but different views of the same document.

Known Uses

Smalltalk [GR83]. The best-known example of the use of the Model-View-Controller pattern
is the user-interface framework in the Smalltalk environment [LP91], [KP88]. MVC was estab-
lished to build reusable components for the user interface. These components are shared by the
tools that make up the Smalltalk development environment. However, the MVC paradigm
turned out to be useful for other applications developed in Smalltalk as well. The VisualWorks
Smalltalk environment supports different 'look and feel' standards by decoupling view and con-
trollers via display and sensor classes, as described in implementation step 10.

MFC [Kru96]. The Document-View variant of the Model-View-Controller pattern is inte-
grated in the Visual C++ environment the Microsoft Foundation Class Library-for developing
Windows applications.

ET++ [Gam91]. The application framework ET++ also uses the Document-View variant. A
typical ET++-based application implements its own document class and a corresponding view
class. ET++ establishes 'look and feel' independence by defining a class windowPort that
encapsulates the user interface platform dependencies, in the same way as do our display and
sensor classes.

Consequences

The application of Model-View-Controller has several benefits:

Multiple views of the same model. MVC strictly separates the model from the user-interface
components. Multiple views can therefore be implemented and used with a single model. At
run-time, multiple views may be open at the same time, and views can be opened and closed
dynamically.
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Synchronized views. The change-propagation mechanism of the model ensures that all attached
observers are notified of changes to the application's data at the correct time. This synchronizes
all dependent views and controllers.

'Pluggable' views and controllers. The conceptual separation of MVC allows you to exchange
the view and controller objects of a model. User interface objects can even be substituted at
run-time.

Exchangeability of 'look and feel'. Because the model is independent of all user-interface code,
a port of an MVC application to a new platform does not affect the functional core of the appli-
cation. You only need suitable implementations of view and controller components for each
platform.

Framework potential. It is possible to base an application framework on this pattern, as
sketched in implementation steps 7 through 10. The various Smalltalk development environ-
ments have proven this approach.

The liabilities of MVC are as follows:

Increased complexity. Following the Model-View-Controller structure strictly is not always the
best way to build an interactive application. Gamma [Gam91] argues that using separate
model, view and controller components for menus and simple text elements increases com-
plexity without gaining much flexibility.

Potential for excessive number of updates. If a single user action results in many updates, the
model should skip unnecessary change notifications. It may be that not all views are interested
in every change-propagated by the model. For example, a view with an iconized window may
not need an update until the window is restored to its normal size.

Intimate connection between view and controller. Controller and view are separate but closely-
related components, which hinders their individual reuse. It is unlikely that a view would be
used without its controller, or vice-versa, with the exception of read-only views that share a
controller that ignores all input.

Close coupling of views and controllers to a model. Both view and controller components
make direct calls to the model. This implies that changes to the model's interface are likely to
break the code of both view and controller. This problem is magnified if the system uses a mul-
titude of views and controllers. You can address this problem by applying the Command Pro-
cessor pattern, as described in the Implementation section, or some other means of indirection.

Inefficiency of data access in view. Depending on the interface of the model, a view may need
to make multiple calls to obtain all its display data. Unnecessarily requesting unchanged data
from the model weakens performance if updates are frequent. Caching of data within the view
improves responsiveness.

Inevitability of change to view and controller when porting. All dependencies on the user-inter-
face platform are encapsulated within view and controller. However, both components also
contain code that is independent of a specific platform. A port of an MVC system thus requires
the separation of platform-dependent code before rewriting. In the case of an MVC framework
or a large composed application, an additional encapsulation of platform dependencies may be
required.
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Difficulty of using MVC with modern user-interface tools. If portability is not an issue, using
high-level toolkits or user interface builders can rule out the use of MVC. It is usually expen-
sive to retrofit toolkit components or the output of user interface layout tools to MVC. Addi-
tional wrapping would be the minimum requirement. In addition, many high-level tools or
toolkits define their own flow of control and handle some events internally, such as displaying
a pop-up menu or scrolling a window. Finally, a high-level user interface platform may already
interpret events and offer callbacks for each kind of user activity. Most controller functionality
is therefore already provided by the toolkit, and a separate component is not needed.

See Also

The Presentation-Abstraction-Control pattern takes a different approach to decoupling the
user-interface aspects of a system from its functional core. Its abstraction component corre-
sponds to the model in MVC, and the view and controller are combined into a presentation
component. Communication between abstraction and presentation components is decoupled
by the control component. The interaction between presentation and abstraction is not limited
to calling an update procedure, as it is within MVC.

Credits

Trygve Reenskaug created MVC and introduced it to the Smalltalk environment [RWL96].
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Intervjuguide

Allmänna frågor
Roll och ansvar i organisationen
Hur jobbar ni?

Systemutvecklingsmodell?
Kan du ge ett exempel?
projekt/ team?

Storlek?
När började mönster användas i organisationen?
Använder alla mönster?
På vems initiativ?

Mål med designmönster?
Hur lång erfarenhet har ni av designmönster?

Hur används designmönster?
När används designmönster?

Vad tycker ni om att använda designmönster?
Styrkor/svagheter
Fördelar/nackdelar

Skillnader mot tidigare arbetssätt?
Söker ni egna mönster?

Vilka egenskaper i kommunikationen förändras när man använder designmönster?
Används mönsternamn i diskussion?

Hur påverkar det diskussionen?
Dokumenteras designmönstren?

I vilken form av dokumentation?
Vilka förändringar ger det?

Leder förändringarna i kommunikationen mot ett ökat samförstånd?
Påverkas förståelsen för en design/kod/arkitektur om det framgår att designmönster använts?
När inträffar tvetydighet/missförstånd?
Acceptans för en annan persons lösning?
Förändras förståelsen vid diskussion eller av annans dokumentation?

Vilka egenskaper hos designmönster gör att kommunikationen förändras?
Namn, problembeskriving, sammanhangsbeskrivning, lösning.

I vilka former av kommunikation används designmönster?
Muntlig/Skriftlig
Formell/Informell
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