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Sammanfattning 
 
 

SAMMANFATTNING 
 
Denna rapport är resultat av en fallstudie som utförts på fyra företag som arbetar 
med utveckling av realtidssystem som är kritiska ur någon aspekt.  
 
Det finns många programmeringsspråk som kan användas inom realtidstill-
ämpningar. Vid utveckling av kritiska realtidssystem är det viktigt att program-
meringsspråket har bra stöd för tidshantering och egenskaper som förhindrar 
mänskliga fel som kan följa med till maskinkoden i målsystemet. Mindre lämpliga 
programmeringsspråk kan ge upphov till fler buggar, vilket medför tidskrävande 
och dyra tester som kunnat undvikas med annat programmeringsspråk. 
 
Resultatet som presenteras i denna rapport visar att programmeringsspråket C 
används i stor utsträckning för kritiska tillämpningar. C är emellertid betydligt 
sämre lämpat för denna typ av tillämpningar än andra programmeringsspråk som 
finns att tillgå. Dock är det allt för ofta den interna kompetensen som styr vilket 
programmeringsspråk som ska användas.  
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Abstract 
 
 

ABSTRACT 
 
This report is the result of a case study that has been made at four different 
companies who are developing safety-critical real-time computer systems. 
 
There are several programming languages for use in real-time applications. In 
safety-critical real-time systems it is very important that the programming 
language supports time handling and contains properties that prevent human 
mistakes to make its way to the object code of the target system. Less suitable 
programming languages may cause system bugs which result in time consuming 
and expensive testing. This could be prevented by using a different programming 
language. 
 
The result of our study, which is presented in this report, shows that the use of the 
programming language C is widely spread within safety-critical real-time 
applications. C, however, is less suitable for that type of applications than most 
other programming languages that can be applied. It is often the skill of internal 
workforce that decides which programming language to be used. 
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Förord 
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Denna rapport är resultatet av ett 10-poängs examensarbete som utarbetats vid 
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Inledning 
 
 

1 INLEDNING 
 
I detta kapitel ges en bakgrundbeskrivning till problemställningen som denna 
rapport baseras på. Kapitlet innehåller även vår forskningsfråga och vårt syfte 
med rapporten samt de avgränsningar vi gjort på studien. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Varje dag kommer vi i kontakt med datorbaserade system för styrning och 
övervakning. Det kan handla om system för trafikövervakning, kodlås till dörrar 
eller styrning av hissar. Även i hemmet omgärdas vi av en mängd apparater som 
styrs med hjälp av (små) datorsystem, till exempel TV-apparater och DVD-
spelare. Denna typ av datorbaserade system finns också i större skala, exempelvis 
för tillämpningar inom flygledning, där flera stora system ofta interagerar med 
varandra för att styra och övervaka flygtrafiken. Dessa typer av datorsystem går 
under benämningen realtidssystem (Johansson & Snedsbøl, 2003). Ett realtids-
system består av maskin- och programvara som övervakar, reagerar på, eller 
kontrollerar sin externa omgivning (Shaw, 2001). Av ett realtidssystem krävs inte 
bara att rätt resultat produceras, utan också att det produceras inom en i förväg 
bestämd tidsperiod. Systemets tidsegenskaper utgör en central del av systemets 
funktion (Johansson & Snedsbøl, 2003). 
 
De olika realtidssystemen som idag finns omkring oss är av olika karaktär. Vissa 
system är viktigare än andra, det vill säga vissa system är mer kritiska på något 
sätt. En tvättmaskin är exempelvis inte ett kritiskt system, då den vid fel inte 
orsakar någon större skada på vare sig ekonomi, verksamhet, omgivning eller 
människa. Ett flygledarsystem eller ett styrsystem för kärnkraftverk är istället 
exempel på system av mer kritisk karaktär då dessa system vid fel kan orsaka 
skada på det ovannämnda. (Storey 1996) 
 
Det är en lång och krävande process att skapa ett kritiskt realtidssystem. Vid 
utvecklingen av kritiska realtidssystem upptar validerings- och verifieringsarbetet 
50 – 80 % av den totala utvecklingskostnaden (Amey, 2002).  Fel som görs i 
någon av systemutvecklingens faser kan leda till att slutprodukten inte fungerar 
som den är tänkt att göra. Fel som uppstår kan exempelvis bero på en bristfällig 
kravspecifikation eller ett dåligt analysarbete. Även en sådan faktor som val av 
programmeringsspråk påverkar slutprodukten. Speciellt för realtidssystem som är 
av mer kritisk karaktär, är valet av programmeringsspråk av stor betydelse (Storey, 
1996). Utvecklingsarbeten med mål att förhindra ”buggar” redan i program-
meringsskedet blir både mer tids- och kostnadseffektiva än de utvecklingsarbeten 
där fokus ligger på att hitta fel genom testning (Amey, 2002).  
 
Vid en jämförelse av programmeringsspråk för kritiska realtidssystem är det 
lockande att påstå att ett språk är ”säkrare” än ett annat, men ett sådant påstående 
är olämpligt eftersom inget programmeringsspråk i grunden är säkert eller osäkert. 
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Inledning 
 
 

Det är bara systemen de producerar som kan bli osäkra eller säkra. Däremot är 
vissa programmeringsspråk definitivt mer lämpade att använda i dessa samman-
hang eftersom de gör det enklare att skapa pålitlig kod. (Storey, 1996) 
 
Ett programmeringsspråk som lämpar sig för kritiska realtidssystem måste kunna 
hantera deterministiska tidskrav och de problem med samtidighet som kan uppstå 
vid tidshantering (Shaw, 2001). Exempel på sådana programmeringsspråk är Ada, 
Modula-2 och SPADE-Pascal (Cullyer, Goodenough & Wichmann, 1991). 
Programmeringsspråket C (och efterföljande C++) är bland världens mest 
använda programmeringsspråk, men tillhör på grund av en mängd olika faktorer 
också de minst lämpliga för användning i kritiska realtidssystem (Cullyer et al., 
1991). Dock är C ett populärt val eftersom det är vanligt förekommande. Detta 
kan innebära att systemet dras med fler programbuggar och mer tid måste läggas 
på test av systemet. Programmeringsspråket Ada skrevs specifikt för denna typ av 
system men inte heller Ada är ett optimalt språk i dessa sammanhang (Storey, 
1996). Vid en jämförelse mellan Ada och C visade det sig dock att Ada 
producerar närmare 90 % färre fel i maskinkoden än programspråket C (Zeigler, 
1995). 
 
Storey (1996) menar att flera kriterier bör tas i beaktning vid valet av vilket 
programmeringsspråk som ska tillämpas för ett realtidsystem: 

• De funktionella karaktärsdragen hos språket 

• Tillgängligheten och kvalitén på support- och utvecklingsverktygen 

• Expertisen som finns tillgänglig inom systemutvecklingsgruppen 
 
Det är inte helt trivialt att fatta beslut om vilket programmeringsspråk som skall 
användas i en kritisk realtidstillämpning, eftersom så många olika aspekter spelar 
in. De olika kriterierna måste vägas mot varandra. Denna problematik leder fram 
till vår forskningsfråga. 
 
 
1.2 Forskningsfråga 
 
Hur är kriterierna för programmeringsspråk styrande vid utveckling av kritiska 
realtidssystem? 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att skapa en djupare förståelse för vad som är 
styrande vid valet av programmeringsspråk för kritiska realtidssystem samt att 
upplysa om olika programmeringsspråks lämplighet för dessa typer av till-
ämpningar. 
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Rapporten är tänkt att vara en grund inom ämnet realtidssystem och riktar sig till 
studenter och personer med intresse för ämnet samt utvecklare och beslutsfattare 
som arbetar med realtidstillämpningar.  
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Rapporten begränsas till att presentera högnivåspråk som används vid utveckling 
av realtidssystem som är kritiska för människor, omgivning, ekonomi eller 
verksamhet. Med högnivåspråk menas programmeringsspråk på en abstrakt nivå, 
där källkoden kompileras till maskinkod. 
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2 METOD 
 
I detta kapitel redovisas den metod som vi använt oss av för att utifrån befintlig 
teori kunna besvara vår forskningsfråga via empiri och analys. 
 
 
2.1 Val av metod 
 
Denna rapport är resultatet av en fallstudie, som enligt Bell (1995) ger forskaren 
möjligheten att koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse och därmed 
försöka få fram faktorer som har inverkan på företeelsen i fråga. Merriam (1994) 
skriver att även om begreppet fallstudie är ett relativt välkänt begrepp, råder det 
oenighet om vad det egentligen innebär. I en fallstudie kan alla metoder för 
vetenskaplig informationsinsamlig användas, allt ifrån test till intervju. Merriam 
definierar en fallstudie som en undersökning av en specifik företeelse, till exempel 
ett program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social 
grupp. Detta avgränsande eller definierade system väljs på grund av att det är 
viktigt eller intressant, eller därför att det utgör någon form av hypotes. 
 
Inför denna rapport valde vi att göra en fallstudie, då vi anser att konceptet passar 
för att få svar på vår frågeställning. Vi har dessutom störst erfarenhet av denna 
metod, vilket vi anser sparar tid och energi i jämförelse med en metod som vi 
saknar erfarenhet av.  
 
 
2.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Inom forskarvärlden finns två dominerande förhållningssätt: positivism och 
hermeneutik. (Patel & Davidsson, 1994) 
 
Det positivistiska förhållningssättet har sina rötter i fysiken. Det var den franske 
sociologen Aguste Comte som på mitten av 1800-talet formade de första tankarna 
om ett förhållningssätt som skulle generera kunskap som var positiv och 
utvecklande för mänskligheten. Tanken var att det skulle vara en metodologi som 
var giltig för alla vetenskaper. Några viktiga kännetecken för positivismen är att 
helheten i ett problem kan studeras genom att bryta ner problemet till delar och 
studerar dem var för sig, samt att forskaren och forskningsobjektet är starkt 
åtskiljda. Forskarens person, politiska, religiösa eller känslomässiga värderingar 
får inte på något sätt påverka forskningsresultatet. Även om forskaren byts ut skall 
forskningsarbetet leda till samma resultat. (Ibid.)  
 
Hermeneutik, som betyder tolkningslära, är egentligen en total motsats till positiv-
ismen. Till stor del handlar hermeneutiken om att studera, tolka och förstå. Det är 
svårt att exakt beskriva vad som kännetecknar detta förhållningssätt eftersom 
hermeneutiken är så pass mångfasetterad. För en hermeneutiker blir forskningen 
mer subjektiv och utgångspunkten är sin egen förståelse i form av tankar, intryck, 
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känslor och kunskap. När den positivistiske forskaren försöker studera ett 
forskningsobjekt bit för bit, försöker hermeneutikern att se helheten i 
forskningsproblemet. Forskaren försöker studera hur både delarna och helheten 
hör ihop för att få en så stor förståelse som möjligt. (Ibid.) 
 
Vi är av den uppfattningen att det positivistiska förhållningssättet inte hör hemma 
inom den samhällsvetenskapliga forskningen då den har sin grund i 
naturvetenskapen. Med det hermeneutiska synsättet kan vi istället försöka se till 
helheten och samtidigt acceptera att vår egen erfarenhet och kunskap på något sätt 
kommer att färga vår forskning. Vi anser att det vetenskapligt förhållningssättet 
inte är ett val som görs. I stället resulterar våra subjektiva värderingar indirekt i ett 
hermeneutiskt förhållningssätt. 
 
 
2.1.2 Informationssökning 
 
Vår utgångspunkt för denna rapport är vår kurslitteratur från C-nivån av kursen 
operativa ledningssystem, Safety-crititcal Computer Systems av Neil Storey. 
Boken behandlar bland annat programmeringsspråkens lämplighet vid kritiska 
realtidstillämpningar. Utifrån boken kommer vi att gå tillbaka och studera Storeys 
källor, för att få en djupare förståelse för materialet och boken. Vidare kommer vi 
att gå igenom den litteratur som behandlar realtidssystem och programmerings-
språk som finns tillgänglig på Luleå Tekniska Universitet, samt låna böcker om de 
olika programmeringsspråk vi väljer att skriva närmare om.  
 
Urvalet av böckerna kommer att ske genom att prioritera aktuella böcker och 
publikationer som innehåller relevant information om realtidssystem samt 
programmeringsspråk. Vi kommer även att försöka undersöka referenser som 
förekommer i det material vi i början kommer att förfoga över, för att på så sätt få 
uppslag och hitta mer material inom vårt forskningsområde. Vidare kommer vi att 
använda oss av Internet för att söka artiklar via de databaser som Luleå Tekniska 
Universitet har tillgång till samt använda oss av sökmotorn Google eftersom vi 
har goda erfarenheter från publika sökmotorer sedan tidigare.  
 
 
2.1.3 Datainsamlingsmetod 
 
Vid en fallstudie talas det ofta om kvalitativa eller kvantitativa metoder för att 
samla in de data forskaren behöver för att kunna besvara sin forskningsfråga. 
Enligt Holme & Solvang (1997) innebär kvalitativa metoder en mindre grad av 
formalisering och har en generell giltighet. Det viktiga blir istället att samla 
information för att få en djupare förståelse för det problem som studeras. Närheten 
till informationskällorna är stor. Kvantitativa metoder är istället mer formella och 
strukturerade och kontrollen från forskarens sida är större. Metoden avgör också 
vilka svar som är möjliga. Det är framförallt statistiska mätmetoder som används i 
denna metod. Om det finns en frågeställning som gäller ”hur”, eller ”hur många”, 
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är det vanligt att forskaren använder sig av en kvantitativ undersökningsmetod. 
Om frågeställningen istället gäller att förstå eller hitta mönster, är en kvalitativ 
studie bättre (Trost, 1997). 
 
Utifrån vår forskningsfråga ”Hur är kriterierna för programmeringsspråk 
styrande vid utveckling av kritiska realtidssystem?” anser vi att en kvalitativ 
studie lämpar sig bäst, då vi i stor utsträckning är ute efter att få en öppen 
diskussion med våra respondenter. En kvalitativ studie ger dessutom en djupare 
förståelse för respondenternas attityder. Vi tror inte att en kvantitativ studie kan ge 
oss tillräckligt uttömmande svar samt att det i vårt fall blir svårt att finna 
tillräckligt många respondenter för att åstadkomma ett statistiskt giltigt resultat. 
Bristen på respondenter beror på att det är förhållandevis få företag som utvecklar 
kritiska realtidssystem i Sverige och av naturliga skäl är det mycket tidskrävande 
att söka svar utomlands.  
 
 
2.2 Urval 
 
Enligt Trost (1997) är urvalsstorleken vid kvalitativa intervjuer beroende av 
tidsaspekten. Med tanke på vår tilldelade tid anser vi att det är lämpligt att 
undersöka fyra företag, vilket vi bedömer är det antalet som vi maximalt kan 
hinna med. Våra kriterier för valet av respondenter är att företaget ska ha en egen 
utveckling av kritiska realtidssystem eller på något annat sätt besitta väsentlig 
information om branschen som helhet. Personen vi väljer att intervjua måste ha 
ingående kunskaper inom programmering samt inom systemutvecklingsprocessen 
som helhet. Att vi väljer att intervjua systemutvecklarna beror på att vi tror att de 
har större kunskap om programmeringsspråken och att de dessutom besitter 
kunskap om hur själva valet av använda programmeringsspråk gått till. I vissa fall 
är vi även beredda att vända oss till kunden för kompletterande information. 
 
 
2.3 Utformning av frågeguide  
 
Eftersom Bell (1995) menar att det är lättare att ordna och kvantifiera resultaten 
om intervjun är standardiserad, kommer vi att använda oss av en strukturerad 
frågeguide som innehåller fem kategorier av frågeområden. Under dessa fråge-
områden kommer vi att rada upp frågar som vi vill ha svar på. Frågorna är även 
tänkta att ligga till grund för en öppen diskussion som förhoppningsvis ger oss 
svar på allt vi behöver få veta. 
 
Frågorna är utformade efter den teori vi bygger rapporten på. Detta för att vi vill 
försöka skapa en röd tråd genom hela rapporten och göra den mer lättläst. 
Grunden i frågeguiden är hämtade från kapitel 3.4.1, Funktionella karaktärsdrag 
hos programmeringsspråk, kapitel 3.4.2, Support och utvecklingsverktyg samt 
kapitel 3.4.3, Expertis. Utöver dessa har vi valt att upprätta de två nya fråge-
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rubrikerna Generellt om använda programmeringsspråk och Framtiden för att 
skapa en djupare förståelse. 
 
 
2.4 Genomförande  
 
Patel och Davidsson (1994) menar att telefonintervjuer kan utföras om situationen 
inte medger personligt möte. Vi kommer därför att utföra våra intervjuer via 
telefon eftersom vi inte har möjlighet att personligen möta våra respondenter. 
Kompletterande frågor kommer att göras via telefon eller e-post. För att försäkra 
oss om att respondenterna ska kunna svara på våra frågor, kommer vi i förväg att 
skicka ut inledningskapitlet tillsammans med vår frågeguide för att på så vis skapa 
en större förståelse och underlätta för respondenten. 
  
Vid intervjutillfällena kommer vi att ta hjälp av en konferenstelefon för att vi båda 
samtidigt skall kunna lyssna och ställa frågor. Vi kommer i början av intervjuerna 
klargöra att deltagandet är anonymt eftersom vi vill att respondenterna skall kunna 
prata så öppet som möjligt. Under intervjuns gång kommer vi att anteckna så 
mycket som möjligt för att underlätta efterarbetet. Vi kommer även att spela in 
intervjun digitalt för att i efterhand kunna presentera empirin mer exakt.  
 
 
2.5 Reliabilitet och validitet  
 
Enligt Trost (1997) betyder reliabilitet, traditionellt sett, att mätningen är stabil 
och att den inte har blivit utsatts för slumpinflytelser; att alla respondenter skall 
frågas på samma sätt samt att situationen skall vara lika för alla. Mätningarna 
skall även ge samma resultat vid förnyad mätning. Validitet är ett mer komplicerat 
begrepp och är ett mått på om en fråga mäter eller beskriver det forskaren vill 
mäta eller beskriva (Bell, 1995). Svensson och Starrin (1996) hävdar att validitet 
är överordnat reliabilitet. Med det menas att om validiteten är hög är även 
reliabiliteten hög, men däremot är det ingen garanti för att validiteten är hög bara 
för att reliabiliteten är det.  
 
Trost (1997) skriver att reliabilitet och validitet har sin grund i den kvantitativa 
metodologin och i samband med kvalitativa studier blir dessa begrepp något 
annorlunda. Vidare anser Trost att trovärdigheten utgör ett av de största 
problemen inom kvalitativa studier. Forskaren måste kunna visa att data är 
insamlad på ett seriöst sätt och som dessutom är relevant utifrån problem-
ställningen. 
 
För att öka reliabiliteten i vår rapport kommer vi att använda oss av en 
strukturerad frågeguide för att på så vis säkerställa att alla frågor ställs på samma 
sätt till alla respondenter. I och med att vi utför kvalitativa intervjuer kan vi under 
intervjuns gång säkerställa att våra frågor mäter det vi syftar till att mäta, då vi har 
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möjlighet att ställa följdfrågor samt be att respondenterna utveckla sina svar. Detta 
tror vi kommer leda till att validiteten säkerställs. 
 
 
2.6 Analysmetod 
 
Vår analys kommer att ha sin grund i Yin´s (2003) Cross-case analys, där vi först 
kommer att försöka analysera varje företag mot vår teoretiska referensram. Med 
det menas att vi analyserar huruvida företagens svar överensstämmer mot den 
teori vi själva studerat.  
 
I nästa steg kommer vi att se till helheten och jämföra våra sammantagna 
empiriska studier mot teorin för att se vad som skiljer och vad som överrens-
stämmer och på så vis dra våra egna slutsatser  
 
Rent praktiskt kommer vi att ta fram punkter från teorin att analysera, för att 
sedan försöka hitta samband i motsvarande empiridel. Vi tror att arbete med 
material utskrivet på papper skapar större överblick och gör det enklare att hitta 
och jämföra information.  
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3 TEORI 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som vi använt som referensram för vår 
undersökning. Kapitlet inleds med generell information som beskriver vad ett 
realtidssystem är samt dess kännetecken. Därefter följer information om 
programmeringsspråk och vad som bör tas i beaktning vid användning av olika 
programmeringsspråk för användning i kritiska realtidssystem. Längst bak i 
kapitlet finns ett stycke som beskriver på vilka sätt beslut kan fattas vid exempelvis 
valet av programmeringsspråk. 
 
 
3.1 Realtidssystem 
 
Ett realtidssystem är ett datorsystem med speciella krav på svarstider. Detta 
realtidssystem kan bestå av en eller flera datorer som kommunicerar med varandra 
och sin omgivning med hjälp av ett realtidsprogram (Dahl, 2004). Av ett 
realtidssystem krävs inte bara att rätt resultat produceras utan också att det 
produceras inom en i förväg bestämd tidsperiod. Systemets tidsegenskaper utgör 
en central del av systemets funktion (Johansson & Snedsbøl, 2003).  
 
Realtidssystem figurerar under flera olika namn. Benämningen inbäddade system 
förekommer ofta då ett realtidssystem många gånger används som en komponent i 
ett större system. Också benämningen reaktiva system används ibland och syftar 
på att realtidssystem reagerar på sin omgivning (Shaw, 2001). Storey (1996) 
använder begreppet säkerhetskritiska (safety-critical) system och menar att denna 
typ av system ofta används i tillämpningar som vid direkta eller indirekta 
feltillstånd kan orsaka skada för människor, egendom eller omgivning. 
 
Ett realtidssystem består av maskin- och programvara som övervakar, reagerar på, 
eller kontrollerar sin externa omgivning, exempelvis styrning av flygplan, 
industrirobotar, kemiska processer eller kärnkraftverk (Shaw, 2001). För ett 
realtidssystem förutsätts alltså att det finns en omgivning med vilken dator-
systemet kommunicerar och svar kan ges (Dahl, 2004). Karaktäristiskt för denna 
typ av system är att det finns dels ett kontrollerande system och ett kontrollerat 
system som ofta består av någon form av mekanisk eller elektronisk komponent 
(Årzén, 2003 samt Johansson & Snedsbøl, 2003). 
 
De allra flesta datorsystem har krav på svarstider eftersom användaren inte vill 
vänta för länge på respons från systemet. Exempelvis bankautomater, CD-spelare, 
telefonväxlar och administrativa kontorssystem har krav på svarstider, men 
gemensamt för dessa system är att svarstiden inte är direkt kopplat till systemets 
funktion. Det är inte nödvändigt att bankautomaten matar ut pengar eller konto-
utdrag efter exakt 30 sekunder eller att en CD-spelare startar uppspelningen exakt 
fyra sekunder efter att startknappen tryckts ner. Denna typ av realtidssystem, där 
tidskraven inte är allt för exakta, går under beteckningen mjuka realtidssystem 
(soft real-time systems). (Shaw, 2001 samt Dahl, 2004) 
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Den andra typen av realtidssystem är så kallade hårda realtidssystem (hard real-
time systems), där tidskraven för systemets processer är mer stringent formulerat 
och direkt kopplade till systemet funktion. Hårda realtidssystem är oftast 
reglersystem eller styrsystem, där datorns uppgift är att styra eller reglera extern 
utrustning. Exempel på denna typ av realtidssystem är flygplan, rymdfarkoster 
och trafikljus (Dahl, 2004). Om en process inte avslutas inom sin förutbestämda 
tidsperiod kan konsekvenserna bli katastrofala (Buttazzo, 2002). Hårda real-
tidssystem kan även användas i tillämpningar som inte är kritiska för miljö och 
hälsa; en CD-spelare kan till exempel ha hårt styrda tidskrav på dess periodiska 
avläsning av CD-skivan. Ett realtidssystem som ligger i mitten av skalan av hårda 
och mjuka realtidssystem kan vara ett system som misslyckas med en process 
inom utsatt tid, men som på ett eller annat sätt meddelar operatören om att felet 
uppstått, till exempel en telefonväxel som misslyckas med en uppkoppling. 
Operatören får då en felsignal och slår bara numret igen (Shaw, 2001). 
 
Det finns sällan några krav på att ett realtidssystem ska exekveras snabbt, bara att 
programmet ska ge svar i rätt tid. (Dahl, 2004) 
 
 
3.1.1 Hantering av tid och tidsberoende 
 
Korrekt hantering av svarstider är en av de viktigaste funktionerna hos ett 
realtidsprogram (Dahl, 2004). Datorbaserade klockor kan skilja mycket från den 
verkliga tiden, som baseras på vibrationerna i atomen Cesium 133 och som 
korrigeras ca en gång om året för att få en exakt tid i jämförelse med solen. 
Datorbaserade klockor, som är baserade på kvartskristaller och synkroniseras då 
och då mot standardiserade klockor eller andra datorbaserade klockor, kan skilja 
avsevärt från standardiserad tid. En vanlig datorklocka gör felberäkningar som 
motsvarar uppskattningsvis en sekund per dygn (Shaw, 2001). 
 
Tid i datorbaserade system kan hanteras på flera olika sätt. Exakta tidpunkter för 
händelser, antingen som absoluta klockvärden eller som varaktighet i förhållande 
till föregående aktiviteter är vanligt förkommande sätt att hantera tid i realtids-
system. Dessa sätt är bland annat vanliga när det handlar om att definiera 
deadlines, perioder och varaktighet hos processer. Ett annat sätt att hantera tid i 
realtidssystem är via orsak/verkan mellan händelser, det vill säga om en händelse 
logiskt föregår eller följer en annan, ska denna händelse naturligtvis inträffa vid 
en tidpunkt som är lägre eller högre än dess föregångare respektive efterföljare. 
(Shaw, 2001) 
 
Tidsberoende är en önskad egenskap hos ett realtidssystem som gör att systemet 
och programmet uppträder korrekt vid exempelvis nödsituationer, som kan 
inträffa vid icke förutsägbara tidpunkter. Det kan dock vara svårt att verifiera att 
ett realtidssystem uppträder korrekt. Till exempel kan vissa kombinationer av 
händelser och tillstånd uppträda extremt sällan under normal drift. (Dahl, 2004) 
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Realtidsystem är också oftast designade för att ha en lång livstid. Kraven som 
ställs på beteendet hos denna typ av system borgar för en god programstruktur 
som ger möjlighet till framtida förändringar. (Ibid.) 
 
 
3.1.2 Hantering av händelser 
 
Ett realtidssystem kan bara befinna sig i ett – förmodat – ändligt antal tillstånd. 
Systemet ändrar tillstånd när en händelse inträffar som förändrar värdet på, eller 
relationen mellan, systemets variabler (Shaw, 2001). En händelse är en extern 
faktor som påverkar realtidssystemets beteende och föranleder en ny eller 
annorlunda aktivitet hos det kontrollerande systemet. Den tid som går mellan att 
händelsen inträffar och tills att aktiviteten slutförts kallas svarstid (se bild 3.1). De 
funktionella kraven för ett realtidssystem innehåller specifikationer för vilka 
svarstider som ska tillåtas (Johansson & Snedsbøl, 2003).  

 
Bild 3.1 Händelse, aktivitet och svarstid (Johansson & Snedsbøl, 2003) 

Glass (1983) skriver att systemet kan hantera händelser på ett eller båda av 
följande två sätt:  

• Systemet startar en avbrottsservicerutin (interrupt service routine) som tar 
hand om händelsen utan att påverka övriga, schemalagda uppgifter  

• Systemet startar en process (task) för hantering av händelsen som placeras 
i kön beroende på dess prioritet. 

 
Shaw (2001) skriver att realtidssystem innehåller två typer av processer: 
periodiska och sporadiska processer. Periodiska processer aktiveras vid fasta, 
förutbestämda tidsintervall och används främst vid sensorbaserad övervakning 
under långa tidsintervall, exempelvis temperaturmätning av en vätska. Sporadiska 
processer aktiveras av externa händelser eller förändrade, interna förhållanden i 
systemet. Sporadiska processer kan användas för att upptäcka feltillstånd hos 
någon del av det övervakade systemet eller andra tillståndsförändringar som inte 
är kopplade till den exakta tiden, exempelvis när ett flygplan övergår från att 
befinna sig på marken tills att det befinner sig i luften. 
 
Ett händelsestyrt system karaktäriseras av att speciella signaler motsvarar olika 
tillståndövergångar i det kontrollerade systemet. Varje signal representerar en 
händelse och för varje händelse startar en avbrottsrutin som vidtar någon typ av 
åtgärd. (Johansson & Snedsbøl, 2003) 
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3.2 Egenskaper hos realtidssystem 
 
Beroende på i vilken miljö ett realtidssystem ska användas har systemen olika 
egenskaper. Inbyggda realtidsprogram i både industriella produkter och konsum-
entprodukter har oftast starka begränsningar på minnesutrymme och exekverings-
tid. Processorer och minnen är ofta anpassade specifikt för inbyggda system, till 
exempel PIC- eller ARM-processorer. Industriella realtidssystem kan dock ibland 
använda sig av samma typ av minnen och processorer som förekommer i vanliga 
persondatorer. Andra generella egenskaper hos realtidssystem är att systemet själv 
ska kunna hantera vissa typer av fel utan interaktion med operatören samt att 
kommunikation inom systemet sker över en intern databuss eller i form av seriell, 
USB- eller närverkskommunikation. (Dahl, 2004) 
 
 
3.2.1 Samtidighet  
 
Samtidighet, eller parallellism, är en egenskap som ofta förekommer inom 
realtidssystem. Denna programmeringsmetodik innebär att programmeraren 
programmerar systemet för att kunna utföra mer än en aktivitet samtidigt (Dahl, 
2004). Programmeringsspråk som har denna egenskap har betydligt större uttryck-
skraft än språk som endast klarar sekventiella aktiviteter, exempelvis Pascal, C 
och Fortran (Burns, et al., 2001).  
 
Burns & Wellings (2001) beskriver tre sätt som exekvering av samtidighet kan 
ske: 

1. Processerna exekveras på en enda processor 

2. Exekveringarna sker på ett multiprocessorsystem som delar på ett minne 

3. Exekveringarna sker på ett distribuerat system, det vill säga flera 
processorer med tillgång till separat minne 

 
Hybrider av dessa tre metoder är också möjliga. Dock är det endast i fall (2) och 
(3) som verkig samtidighet kan förekomma (Burns & Wellings, 2001). Det är 
omöjligt att åstadkomma sann parallellism om endast en processor används, men 
en skenbart, parallell databearbetning blir möjlig om snabbheten hos en processor 
utnyttjas på rätt sätt. Tekniken kallas tidsdelning (Time-Sharing), vilken innebär, 
 

 
Bild 3.2 Parallellism i ett en-processorsystem 
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som bild 3.2 visar, att exekvering av ett program sker bitvis, och operativsystemet 
utför växlingar mellan de olika exekveringarna efter ett bestämt tidsintervall 
(Johansson & Snedsbøl, 2003). 
 
 
3.2.2 Tillförlitlighet och safety 
 
Tillförlitlighet och safety är två viktiga begrepp som används inom realtidssystem. 
Begreppet ”safety” är hämtat från engelskan och är svårt att direkt översätta till 
svenska eftersom de den svenska översättningen ”säkerhet” innefattar mycket mer 
än vad begreppet safety gör. Safety i ett system definieras som ”den egenskap hos 
systemet som gör att systemet inte riskerar hota mänskligt liv eller omgivning”. 
Detta skiljer sig från tillförlitlighet som definieras som: ”sannolikheten för att ett 
system skall fungera korrekt över en given tidsperiod och under givna 
körningsvillkor”. (Storey, 1996) 
 
Kraven på tillförlitlighet (reliability) och säkerhet (safety) är oftast mycket hårda 
när det handlar om realtidssystem. En vanlig applikation i vanlig datormiljö kan 
fallera utan att följderna blir direkt allvarliga, men ett realtidssystem som 
exempelvis styr en farlig kemisk process, kan helt enkelt inte bara stängas rakt av 
så fort ett fel sker. (Burns & Wellings, 2001) 
 
Burns & Wellings (2001) skriver att fel i mjukvaran resulterat i många kostsamma 
misslyckanden genom historien. Ett exempel som tas upp är en felprogrammerad, 
fransk vädersatellit med uppgift att läsa av värdena från 141 stycken högtflygande 
väderballonger. Istället för ”read data” utfördes ”emergency self-destruct”. Detta 
resulterade i att 72 av dessa väderballonger självförstördes.  
 
 
3.2.3 Typer av fel 
 
När det gäller interna fel i system pratas det vanligtvis om tre olika typer av fel 
(Burns & Wellings, 2001). Dessa är ”fault”, ”error” och ”faliure” och definieras 
på följande sätt av Storey (1996): 

• Fault – En defekt i systemet som skapar förutsättningar för fel. 

• Error – En avvikelse från den tänkta operationen. Error orsakas av faults. 

• Failure – Detta inträffar då systemet misslyckas att utföra den tänkta 
operationen.  

 
För att skapa stabila system måste förekomsten av failure undvikas. Detta betyder 
att faults måste undvikas för att dessa inte ska få möjlighet att skapa ett error som 
i sin tur ligger till grund för ett failure. Burns & Wellings (2001) menar att tre 
olika typer av faults kan särskiljas:  
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• Tillfälliga faults – Ett tillfälligt fault startar vid en viss tidpunkt, kvarstår i 
systemet en viss period och sedan försvinner det. Exempel på detta kan 
vara att elektriska störningar påverkar en komponent så att den beter sig 
felaktigt under den tid störningen varar. Många faults inom 
kommunikationssystem är av denna typ. 

• Permanenta faults – Permanenta faults startar vid en viss tidpunkt och 
kvarstår inom systemet tills de åtgärdas. Ett permanenta fault kan 
exempelvis vara en trasig komponent eller ett designfel i en mjukvara. 

• Periodiskt återkommande faults – Dessa faults återkommer från tidpunkt 
till tidpunkt. Ett exempel är en hårdvarukomponent som är värmekänslig. 
Den fungerar ett tag men kan bli för varm och sluta fungera. När 
komponenten kylt ner sig en stund fungerar den igen. 

 
Burns & Wellings (2001) skriver även om fyra generella felkällor för realtids-
system: 

• Otillräcklig kravspecifikation. En stor del av fel som uppstår i realtids-
system beror på otillräcklig kravspecifikation 

• Fel beroende av designfel i mjukvarukomponenterna 

• Fel beroende på faliure på en eller flera processorkomponenter 

• Fel beroende på tillfällig eller permanent störning från det stödjande 
underliggande kommunikationssystemet  

 
Det är de sista tre felkällorna som beror på valet av programmeringsspråk i 
realtidssystemet. Dessa felkällor är svåra att förutse när det gäller konsekvenser, i 
jämförelse med processor- och nätverksfel som är något lättare att förutse. Därför 
är ett av de största kraven på ett programmeringsspråk för kritiska realtidssystem 
att de måste underlätta konstruktionen av tillförlitliga system. 
 
 
3.2.4 Förhindrande av fel samt feltolerans 
 
Det finns två olika ansatser för att öka tillförlitligheten hos ett kritiskt system. Det 
ena är ”förhindrande av fel” (fault prevention) och det andra är ”feltolerans” (fault 
tolerance). Tanken med båda dessa ansatser är att systemen som konstrueras skall 
ha väldefinierade procedurer för hantering av fel. (Burns & Wellings 2001) 
 
 
Förhindrande av fel 
Enligt Burns & Wellings (2001) finns det två etapper för förhindrande av fel; att 
”undvika fel” (fault avoidance) och ”ta bort fel” (fault removal). Etappen att 
undvika fel, finns i syfte att begränsa de felaktiga komponenterna under 
konstruktionen. Nu för tiden är de mjukvarubaserade komponenterna mycket mer 
avancerade än själva hårdvaran. Det är i praktiken omöjligt att skriva felfria 
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program, men enligt Burns & Welling kan kvaliteten på mjukvaran förbättras 
genom: 

• Rigorös kravspecifikation  

• Användandet av bevisat bra designmetodologier 

• Användandet av programmeringsspråk som underlättar dataabstraktion 
och modularitet 

• Användandet av utvecklingsverktyg för mjukvara 
 
Även om utvecklaren använder sig av olika tekniker för att undvika fel i 
konstruktionsfasen, kommer det, enligt Burns & Wellings (2001), med största 
sannolikhet att finnas fel både i systemets mjukvaru- och hårdvarukomponenter. 
Andra delen i förhindrandet av fel, borttagning av fel, består vanligtvis i att 
orsakerna till felen letas upp och tas bort. Det finns olika tekniker att använda, 
däribland ”design review”, programverifikation samt kodinspektion. Tyngd-
punkten ligger dock, enligt Burns & Wellings, på testfasen. Fast inte ens i 
testfasen kan alla fel upptäckas, utan vissa problem kvarstår: 

• Ett test kan bara användas för att visa närvaron av fel och inte frånvaron 

• Det är ibland omöjligt att testa under realistiska förhållanden 

• Fel som introducerats i kravspecifikationen visar sig inte alltid innan 
systemet tas i bruk 

 
 
Feltolerans 
Eftersom det finns begränsningar i att förhindra fel måste utvecklaren i dessa 
sammanhang istället inrikta sig på att bygga in feltolerans. Det finns, enligt Burns 
& Wellings (2001), tre olika nivåer av feltolerans:  

• Full feltolerans – Systemet fortsätter att köras vid uppkomsten av ett fel 
under en begränsad tid, utan någon betydelsefull förlust av funktionalitet 
eller prestanda  

• Fail soft – Systemet fortsätter att köras vid uppkomsten av ett fel, men 
funktionaliteten eller prestanda sänks  

• Fail safe – Systemet bibehåller sin integritet medan den går med på ett 
temporärt stopp i körningen  

 
Hur feltolerant ett system skall vara beror alltid på hur kritisk systemet är. Även 
om de flesta kritiska systemen behöver full feltolerans nöjer sig många i allmänhet 
med ”fail safe”-nivån. (Ibid.) 
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3.3 Programmeringsspråk 
 
Flera programmeringsspråk har designats eller vidareutvecklats speciellt för att 
passa de unika krav som realtidssystem ställer på programkoden. Dessa vidare-
utvecklingar kallas i denna rapport för subsets. 
 
För att kunna undvika stora delar arbetet med att testa och försöka hitta fel i 
programkoden efter att programmeringen är klar, bör utvecklarna redan i ett tidigt 
skede fundera på vad som kan göras för att undvika fel. Detta är möjligt med ett 
programmeringsspråk med inbyggda funktioner för statisk analys som kan 
appliceras mycket tidigt i kodprocessen och som fungerar som en förstärkning av 
det arbete en kompilator utför. (Amey, 2002) 
 
Dahl (2004) beskriver också ett antal funktioner som ett realtidsprogram måste 
kunna hantera på ett korrekt sätt: 

• Processbyte, där en process lämnar över kontrollen av datorns CPU till en 
annan process 

• Väntan på tid, där en process tvingas vänta en föreskriven tid 

• Väntan på händelse, där en process tvingas vänta på att en viss händelse 
inträffar 

• Gemensamma resurser, exempelvis en buffert som används när en process 
skickar data till en annan process 

• Avbrott, som till exempel inträffar periodiskt, för att åstadkomma 
tidshållning i realtidsprogrammet, eller ickeperiodiska avbrott från externa 
enheter 

 
Synkrona programmeringsspråk (exempelvis Esterel, Signal eller Lustre) och 
funktionella språk bör inte användas då dess användning ofta är begränsad till ett 
specifikt företag, exempelvis Ericssons programspråk Erlang. (Romanovsky, 
2004) 
 
 
3.3.1 C och C++ 
 
C är ett mycket flexibelt programmeringsspråk som tillåter programmeraren att 
göra vad han eller hon vill, men givetvis under fullt ansvar. C har, liksom Ada och 
Pascal, sina rötter i Algol 60 och skapades i början av 1970-talet, som en 
utveckling av programspråket B, för att skriva om Assemblerkod till ett mer flytt- 
och läsbart högnivåspråk i UNIX. Mycket av utvecklingen av C är givetvis därför 
direkt kopplat till utvecklingen av UNIX. Det mesta som rör den utvecklingen av 
C som hittills förekommit har handlat om tillägg och tillrättalägganden av 
tvetydigheter som till en början fanns i språket (Bilting & Skansholm, 2000). C 
kan sägas vara ett ”högnivåspråk på låg nivå”, eftersom språket ger 
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programmeraren stora möjligheter att styra datorn i detalj. Därför har språket i 
stor utsträckning ersatt Assembler vid utveckling av systemprogram. De flesta av 
dagens operativsystem och andra systemprogram är skrivna i C (Skansholm, 
1993). Den amerikanska standardiseringsorganisationen ANSI tog 1989 fram en 
standard för C, kallad ANSI-C (eller C89), som skiljer sig en del från vad som 
tidigare var känt som ”allmänt vedertagen C”. En ny standard, C99, togs fram 
1999 med syfte att lägga till nyheter och göra självklara anpassningar mot C++ 
(Bilting & Skansholm, 2000). 
 
Språket C är relativt litet, men kräver mycket av programmeraren; det är lätt att 
göra fel eftersom kontrollerna inte är så hårda (Skansholm, 1993). C är ett 
sekventiellt programmeringsspråk som kräver stöd från ett operativsystem, till 
exempel POSIX, för att kunna hantera parallellism (Burns & Wellings, 2001). C 
är också dåligt definierat med många osäkerheter och anses generellt vara 
olämpligt för högnivåapplikationer (Wichmann, 1992). 
 
Den första kommersiella versionen av C++ lanserades 1985. C++ är en ren, 
objektorienterad påbyggnad av C, men språkets konstruktion är till stor del 
hämtade från språket SIMULA (Skansholm, 1993). Utvecklingen från C till C++ 
förbättrade språkets förmåga att uttrycka abstrakt design avsevärt, men 
möjligheten att förutsäga den kompilerade koden har i stället försämrats. Dessa 
tvetydigheter uppstod antingen i de grundläggande språkdefinitionerna eller via de 
friheter som kompilatorprogrammeraren haft för att underlätta implementeringen 
(Amey, 2002). 
 
Microsoft har tagit fram en version av C, kallad C# (C Sharp) som är under 
utvärdering av The Real-Time Systems Group vid University of York i England 
för att undersöka språkets lämplighet inom realtidstillämpningar. I dagsläget 
uppfyller inte C# de krav som bör ställas på ett programmeringsspråk för 
användning inom realtidstillämpningar (The Real-Time Systems Group, 2004). 
Med C# har Microsoft integrerat sitt eget programmeringsspråk Visual Basic med 
C++ och det tidigare språket J++, som mer eller mindre bedömdes vara en kopia 
av Java och förbjöds av domstol att distribueras (Young, 2001). C# kan dock bli 
intressant i realtidssammanhang om språket får tillägg för realtidstillämpningar av 
samma typ som Java (se kapitel 3.3.3) försetts med (Romanovsky, 2004). 
 
MISRA-C är även det ett subset av C, men där många av problemen som finns i C 
är åtgärdade. Dock räknas inte MISRA-C som ett logiskt giltigt programmering-
språk. (Amey, 2002) 
 
 
3.3.2 Ada och SPARK 
 
Programmeringsspråket Ada är namngivet efter Augusta Ada Lovelace (född 
Byron), dotter till Lord Byron (Ada UK User Group, 2003). Hon anses vara 
världens första programmerare då hon utvecklade de första idéerna kring 
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programmering och kod omkring år 1840 (Shaw, 2001). Språket Ada och dess 
utvecklingsmiljö är utvecklat på uppdrag av USA:s försvarsdepartement 
(Department of Defence), och en standard definierades år 1983, kallad Ada-83 
(Glass, 1983 samt Dahl, 2004). En nyare standard, Ada-95, är den senaste fram till 
dags dato (Dahl, 2004). Båda dessa standarder har enligt Dahl följande 
egenskaper: 

• Stöd för processer i språket 

• Stöd för en form av symmetrisk synkronisering, som går under ett centralt 
begrepp kallat Rendez-vous 

• Programkoden delas upp i paket (packages), ett slags moduler med 
möjlighet att inkapsla data och tillhörande operationer. Paket är lämpliga 
för implementering av abstrakta datatyper 

• Varje paket delas upp en specifikationsdel och en implementeringsdel 

• Stark typkontroll som är strikt definierat, exempelvis tilldelning får endast 
ske om den variabel som tilldelas ett värde är av samma typ som värdet 
självt  

 
I Ada-95 finns dessutom: 

• Protected types, som innehåller data som processer endast kan få tillgång 
till genom ”låsta” operationer som definierats av utvecklaren 

• Stöd för objektorienterad programmering 
 
Andra viktiga tillägg är så kallade ”barnbibliotek”, som underlättar konstruktionen 
av stora program, och tillägg som rör parallell programmering. Det har också 
införts bättre stöd för bland annat maskinnära programmering, processprioritet 
(det vill säga realtidsprogrammering), distribuerade system och säkerhet 
(Skansholm, 1993).  
 
Ada har bara 10 % av de överblivna felen som kod skriven i C vanligtvis har efter 
att koden testats (Amey, 2002). Ada skrevs speciellt för användande inom kritiska 
applikationer och har många bra finesser för att hjälpa skapandet av dessa. Ada är 
dock ett komplext programmeringsspråk som, liksom många andra, innehåller 
mängder av osäkerheter och flera av språkets funktionella karaktärsdrag kan 
komma i konflikt med varandra (Storey, 1996). Det finns dock vidareutvecklingar 
av Ada som bättre lämpar sig för kritiska tillämpningar, exempelvis SPARK 
(Wichmann, 1992). SPARK bygger på Ada-83 och Ada-95 (Praxis High Integrity 
Systems, 2004). SPARK-koden har visat sig bara innehålla en tiondel så många 
fel i jämförelse med kod gjord i Ada. SPARK-kod kräver också mycket lite 
underhållsarbete. SPARK har blivit det mest använda programmeringsspråket 
inom den militära utvecklingen i både USA och Storbritannien (Amey, 2002). 
 
Kritiker hävdar att Ada är ett stort och ineffektivt programmeringsspråk, och det 
kan vara sant i jämförelse med till exempel C eller C++. Om dock alla funktions-
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bibliotek som finns till de respektive språken tas i beaktning, hävdar Smyth (1997) 
att storleksskillnaderna mellan språken är marginella.  
 
 
3.3.3 Java och Real-Time Java 
 
Programmeringsspråket Java är förmodligen det mest populära generella, 
objektorienterade programmeringsspråket som dykt upp på senare år och var till 
en början ett språk för inbyggda kontrollsystem i exempelvis mikrovågsugnar 
(Shaw, 2001). Java skapads av Sun Microsystems år 1991 och Sun beskriver 
själva detta språk med definitioner som enkelt, robust, säkert (secure), 
distribuerat och dynamiskt. Även egenskaper som högpresterande, 
arkitekturneutralt och programspråkets stöd för samtidiga exekveringar nämns 
(Sun Microsystems, 1998). Java är starkt influerat av C++ och har ett modernt 
notationssätt för samtidiga processer, klasser och övervakning (Shaw, 2001). 
 
Java har idag två huvudsakliga användningsområden. Det främsta är webbaserade 
applikationer med animationer och specialiserade in- och outputs. Det andra 
användningsområdet är applikationer där språkets egenskaper inom portabilitet 
och säkerhet (security) kommer väl till pass. (enCore, datum saknas).  
 
Shaw (2001) skriver att ett stort problem med att använda Java inom 
realtidstillämpningar, är att språket är oberäkneligt och det tillåter inte användaren 
att få kontroll över systemresurserna, exempelvis minnesanvändning. Prioritets-
ordningar kan läggas till i klasserna, men systemet är aldrig tvingat att följa 
schemat exakt efter prioritetsordningen. Kritiska systemverktyg kan asynkront 
avbryta ett program under exekvering och uppta systemets resurser under perioder 
utan tidsbegränsningar. Java har väldefinierade tidsfunktioner, men dessa hanterar 
inte alltid tidsenheter under millisekunder och språkets semantik specificerar 
endast tidsbegränsningar som större eller lika med en specificerad parameter, men 
hur mycket större är okänt.  
 
För att kunna använda Java som programmeringsspråk i realtidstillämpningar 
måste dessa problem elimineras. Detta sker med hjälp av tillägg i form av nya 
klasser innehållande en stor mängd metoder, främst för tid- och minneshantering 
(Shaw, 2001). Java med dessa tillägg kallas ofta för Real-Time Java (Burns el al., 
2001). Trots att de tillämpningar där Real-Time Java används visat sig vara 
mycket framgångsrika används programmeringsspråket fortfarande i väldigt liten 
skala (Romanovsky, 2004). 
 
 
3.3.4 Modula-2 och Modula-3 
 
Det objektorienterade programmeringsspråket Modula-2 utvecklades under 1970-
talets senare hälft av den schweiziske datalogprofessorn Niklaus Wirth, som även 
utvecklat Pascal och Modula, som Modula-2 baseras på. Till skillnad från Pascal, 
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som utvecklades för undervisning i programmering, är Modula och Modula-2 
anpassade direkt för processbaserade realtidssystem. Det objektorienterade 
modultänkandet har lånats från programspråket Mesa. (Astor, 1986) 
 
Modula-2 har utvecklats i två riktningar; Modula-2 är dels lämpligt för utveckling 
av mycket stora datorsystem och dels mot systemprogrammering på maskinnära 
nivå. I båda fallen stöder språket abstrakta datatyper och objektorientering. (Ibid.) 
 
Modula-2 är ett litet programmeringsspråk ur både definitions- och implement-
eringssynpunkt. Endast de standardprocedurer som är oumbärliga, är integrerade i 
språket och många standardprocedurer saknas helt, till exempel hantering för in- 
och utdata, stränghantering och matematiska funktioner. Dessa typer av 
funktioner finns i stället i ett separat bibliotek som inkluderas vid varje 
implementering. (Ibid.) 
 
Flera subsets av Modula-2 har utvecklats för att förbättra brister språket, bland 
annat undantagshantering, komplexa datatyper och tillägg i form av utökade 
bibliotek. Exempel på sådana subsets är ISO Modula-2 och Modula-2+. (Harbison, 
1992) 
 
Modula-3 är ett programmeringsspråk som bygger på samma idéer som Pascal 
och Modula-2+ men är mer generellt. Programmeringsspråket, som 
introducerades 1988, är logiskt uppbyggt, lättlärt och användbart också för att 
skriva riktigt stora program (Kann & Eriksson, 1998 samt Harbison, 1992). I 
jämförelse med andra, liknande programmeringsspråk (exempelvis Ada och C++) 
är Modula-3, enligt Harbison (1992) lättare att lära sig och har större säkerhet mot 
felbeteenden. 
 
Liksom Pascal kännetecknas Modula-3 av noggrann typkontroll. Alla fel upptäcks 
vid kompileringen (utom rena tankefel) (Kann & Eriksson, 1998). Program-
meringsspråket har också objekthanterare och automatisk skräphanterare (garbage 
collector), vilket underlättar programmering som kräver dynamisk minnes-
hantering. Dessa funktioner saknas hos andra, liknande programmeringsspråk, 
exempelvis Ada och C++. Modual-3:s modulstruktur är också bättre än den hos 
C++, även om Modula-3 har något enklare objektorienteringsfunktioner. Modula-
3 har mer anpassats för klarhet och säkerhet i stället för den flexibilitet som C++ 
erbjuder (Harbison, 1992). 
 
 
3.4 Val av programmeringsspråk 
 
Valet av programmeringsspråk kan påverka hur mycket tid och pengar resten av 
utvecklingsprojektet kommer att ta i anspråk. Målet är att fel ”aldrig ens ska 
kunna ta sig till testfasen”. Detta mål kan endast uppnås om reglerna för ett valt 
programmeringsspråk är precisa och semantiken väldefinierad. (Amey, 2002) 
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Amey (2002) beskriver tre sätt att uppnå de egenskaper som eftersöks i ett 
programmeringsspråk för kritiska system: 

• Arbeta med särskilda, kompilatordefinierade dialekter 

• Skapa nya programmeringsspråk med de egenskaper som krävs 

• Använda tillägg till de generella språken  
 
Storey (1996) menar att flera kriterier måste tas i beaktning vid valet av vilket 
programmeringsspråk som ska tillämpas för ett kritiskt realtidsystem: 

• De funktionella karaktärsdragen hos språket 

• Tillgängligheten och kvalitén på support- verktygen 

• Expertisen som finns tillgänglig inom utvecklingsgruppen 
 
 
3.4.1 Funktionella karaktärsdrag hos programmeringsspråk 
 
Det finns en rad faktorer som bör övervägas vid valet av programmeringsspråk. 
Carré, Jennings & Maclennan (1990) har identifierat följande sex faktorer som 
påverkar lämpligheten hos ett programmeringsspråk i kritiska system: 

• Logisk pålitlighet – Finns en pålitlig och entydig definition av språket? 

• Komplexiteten av definitionen – Finns en enkel formell definition av 
språkets olika finesser? Komplexitet i dess definitioner resulterar i 
komplexitet i kompilatorer och andra supportverktyg, vilket kan leda till 
errors. 

• Uttryckskraft – Kan programfinesser uttryckas enkelt och effektivt? 

• Säkerhet (Security) – Kan överträdelser av programmets definitioner 
upptäckas innan exekvering?  

• Verifierbarhet – Stöder språket verifikation, det vill säga bevis för att den 
producerade koden stämmer överens med specifikationen? 

• Uppbundet utrymme och tidskrav – Kan det påvisas att tid- och minnes-
restriktionen inte överskrids? 

 
Inget standardprogrammeringsspråk klarar sig direkt bra inom dessa områden utan 
det är snarare tvärt om. Eftersom kritiska tillämpningar representerar en liten del 
av all världens programmering, medför det att programmeringsspråken tar hänsyn 
till kommersiella intressen för att göras produktiva och lätta att använda. (Storey, 
1996) 
 
Vid en jämförelse av programmeringsspråk för kritiska system är det lockande att 
påstå att ett språk är ”säkrare” än ett annat, men ett sådant påstående är olämpligt 
eftersom inget programmeringsspråk i grunden är säkert eller osäkert. Det är bara 
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systemen de producerar som kan bli osäkra eller säkra. Däremot är vissa 
programmeringsspråk definitivt mer lämpade att använda i dessa sammanhang 
eftersom de gör det enklare att skapa pålitlig kod. (Ibid.)  
 
 
3.4.2 Support- och utvecklingsverktyg 
 
Utöver de funktionella karaktärsdragen hos ett programmeringsspråk, måste även 
utvecklingsverktyg för supportverksamheten tas i beaktning. Det finns idag många 
verktyg som utvecklats speciellt för kritiska system. (Storey, 1996) 
 
En av de viktigaste frågorna kring valet av programmeringsspråk är kvaliteten på 
tillgängliga kompilatorer. Den moderna, sofistikerade systemutvecklingen har 
resulterat i mycket komplexa kompilatorer som är svåra att verifiera. Det finns 
kommersiella kompilatorer på marknaden, men det finns ingen garanti för att 
dessa kompilatorer genererar korrekt kod under alla förhållanden. Validering av 
kompilatorn bör vara ett krav för varje kritiskt system. (Ibid.) 
 
Att använda sig av kompilatorer som funnit i bruk en tid kan vara klokt eftersom 
chansen är större att eventuella fel blivit upptäckta och korrigerade. Det går dock 
inte att dra slutsatsen att använda ett äldre, beprövat programmeringsspråk skulle 
vara ett bättre val än att använda nyare programmeringsspråk. Som exempel kan 
nämnas Modula-2, som anses besitta lämpliga egenskaper för användning inom 
kritiska system. Dock har språket använts jämförelsevis lite inom området och 
chansen är således stor att det aldrig hunnit bli ordentligt verifierat. (Ibid.) 
 
Trots noggrann utveckling och rigorös testning av en kompilator kommer den 
alltid att innehålla brister. Effekten av detta blir att maskinkoden kommer att 
innehålla fel (errors). Lyckligtvis är antalet brister i en validerad kompilator 
väldigt få. (Ibid.) 
 
Under de senaste åren har en mängd olika utvecklings- och verifieringsverktyg 
utvecklats för system med tidskrav (Larsen, Larsson, Pettersson & Yi, 2003). 
Dagens moderna utvecklingsverktyg för realtidssystem är nästan uteslutande 
baserade på PC-gränssnitt och integrerar alla komponenter, som tidigare varit 
fristående, i ett och samma verktyg. UML och SDL är båda objektorienterade 
notationssätt och följer välkända systemutvecklingsprinciper som idag mer eller 
mindre uteslutande används vid design av realtidsapplikationer. (Bichler, Rader-
macher & Schürr, 2004). Ett av de största problemen med att använda de 
heltäckande utvecklingsverktyg som finns idag är att den genererade koden kan 
kräva stora minnesresurser (Larsen et al., 2003).  
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3.4.3 Expertis 
 
Vid övervägande av vilket programmeringsspråk som är lämpligt, är det troligt att 
den tillgängliga expertisen blir avgörande för valet. Programmerare som arbetar 
med ett programmeringsspråk som de känner sig hemmastadda med, arbetar mer 
effektivt och gör färre misstag. Detta får dock inte bli en avgörande faktor när ett 
programmeringsspråk väljs. De flesta programmerare som arbetar utanför det 
kritiska området är ofta bekanta med C, men detta är inte ett tillräckligt skäl att 
välja C som programmeringsspråk i ett kritiskt realtidssystem. (Storey, 1996) 
 
 
3.4.4 Vanliga problem 
 
Det har samlats en hel del erfarenhet om vanliga problem som uppstår i en rad 
programmeringsspråk. Storey (1996) har listat fyra av de vanligaste problemen: 

• Subprogram side-effects – Variabler i den anropande miljön kan oväntat 
ändras 

• Aliasing – Två eller fler distinkta namn åberopar samma lagringsposition. 
Detta innebär att ändring av en variabel också ändrar en skenbar annan 
variabel 

• Failure to initialize – En variabel används innan den har fått ett värde 
tilldelat 

• Expression evaluation errors – Sådana fel som orsakas av ett out-of-range 
array subscript, en aritmetisk ”delat med noll” eller ett aritmetisk 
overflow 
 

Vissa programmeringsspråks kompilatorer kan upptäcka några av dessa fel, eller 
potentiella fel, och meddela operatören, medan andra programmeringsspråks 
kompilatorer lägger över ansvaret på programmeraren för att undvika dessa fel. 
Vanligtvis blir kontrollerna noggrannare desto högre nivå det är på språken. I ett 
lågnivåspråk som Assembler görs inga kontroller alls. Det ger en stor frihet för 
programmeraren men den friheten ”kostar ofta mer än det smakar” i dessa 
sammanhang. (Ibid) 
 
En annan aspekt är hur flyttbar koden är. Oftast utvecklas systemen i en 
utvecklingsmiljö för att sedan föras över till sin målmiljö. I den övergången kan 
problem uppstå eftersom datorerna som används i utvecklingsmiljön ofta är mer 
kraftfulla. Exempelvis kan minnesrestriktioner i den målmiljön resultera i ett så 
kallat stack eller heap overflow. (Ibid) 
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3.4.5 Programmeringsspråks lämplighet  
 
Cullyer et al. (1991) har gjort en populär studie där karaktärsdragen hos sex olika 
programmeringsspråk jämförts i syfte att undersöka dess lämplighet i kritiska 
system. Programmeringsspråken som jämfördes var ett strukturerat Assembler-
språk, C, Coral-66, Pascal, Modula-2 och Ada. De karaktärsdrag som undersöktes 
var: 

• Wild jumps – Kan det visas att programmet inte kan hoppa till en 
slumpartad minnesplats? 

• Overwrites – Finns det finesser i minnet som förhindrar att en tillfällig 
minnesplats överskrivs? 

• Semantics – Finns det tillräcklig semantik definierat av språket för 
översättningsprocessen som behövs för statisk kodanalys? 

• Model of maths – Finns det en rigorös modell för både integer och floating 
point aritmetik?   

• Operational arithmetic – Finns det procedurer som kontrollerar att de 
operativa programmen lyder den aritmetiska modellen, när körning sker i 
den verkliga målmiljön? 

• Data typing – Är medlen för “data typing” nog starka för att förhindra 
missbruk av variabler? 

• Exeption handling – Om mjukvaran upptäcker ett fel under körning, finns 
det då mekanismer som främjar återhämtning? 

• Safe subset – Finns ett subset av programmeringsspråket som är definierat 
att ha egenskaper som kan tillfredsställa de hårda kraven bättre än det 
ursprungliga språket? 

• Exhaustion of memory – Finns det inrättningar som kontrollerar att minnet 
inte tar slut under körning? 

• Separate compilation – Finns det inrättningar som möjliggör separata 
kompileringar av moduler, med ”type checking” över modulgränserna? 

• Well understood – Kommer designers och programmerare att kunna förstå 
programmeringsspråket tillräckligt för att skriva ett kritiskt program? 
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Tabell 3.1 Jämförelse av programmeringsspråk

  
Assembler-
nivåspråk 

C 
 

Modula-2 
  

Ada  
 

Ada – 
SPARK 

Wild jumps      

Overwrites      

Semantics      

Model of math      

Operational arithmetic      

Data typing      

Exceptional handling      

Safe subsets      

Exhaustion of memory      

Separate compilation      

Well understood      

 – Egenskapen finns inte, vilket kan resultera i osäker utrustning 
 – Språket ger visst skydd, men risk för fel kvarstår  
 – Stabilt skydd finns tillgängligt. Med bra design och verifiering bör riskerna  

 för allvarliga incidenter minimeras 
 
I tabell 3.1 har vi valt att visa jämförelsen av det strukturerade Assemblerspråket 
(lågnivåspråk), C, Modula-2 och Ada samt ett subset av Ada som på den tiden 
endast var i startgroparna, men numera utvecklats till SPARK. 
 
Cullyer et al. (1991) kunde dra en rad slutsatser av denna undersökning. Först och 
främst är programmeringsspråket C överlag väldigt olämpligt i kritiska system. C 
är till och med markant sämre lämpat än ett assemblerspråk då många aspekter av 
själva definitionen ej är definierad, ej är specifik eller att den varierar mellan 
implementering.  
 
Till sist bör det nämnas att Cullyer et al. menar att resultaten kommer att variera i 
takt med att utvecklingen går framåt. Sedan denna undersökning utförts har 
exempelvis Ada utkommit i ny standard, Ada -95. 
 
Rational Software Corporation lät 1995 undersöka vilka för- och nackdelar som 
fanns med att använda sig av Ada eller av C vid utvecklingen av sina produkter. 
Denna undersökning visade att det fanns klara ekonomiska fördelar med att 
använda Ada i jämförelse med C, eftersom mindre kostnader behövde spenderas 
på att rätta fel och ta hand om kundklagomål (Zeigler, 1995). 
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3.4.6 Beslutsfattande 
 
Beslut krävs när en individ eller grupp står inför ett val där det finns fler än ett 
enda alternativ. Antalet valmöjligheter kan vara väldigt få eller i stort sett 
oändliga. (Pidd, 2003) 
 
Det finns flera sätt att fatta beslut. Ofta ställs den frågan först när det blir aktuellt 
att fatta ett beslut för att kunna gå vidare i arbetet, exempelvis om vilket 
programmeringsspråk som ska användas. Därför är det viktigt att det finns klara 
direktiv redan från början om vem som ska fatta de styrande besluten och i vilka 
instanser som vilka beslut ska fattas (Wisén & Lindblom, 2001 samt Andersen, 
Grunde & Haug, 1994). Den person som har ansvaret för det aktuella 
arbetsområdet måste även ha ansvaret för de beslut som berör det området. Om 
det inte i projektarbetets initiering direkt bestäms att så är fallet, är risken stor att 
projektgruppen tillskriver sig beslutsrätten. Konsekvensen av detta kan bli att 
ingen vill ta på sig det övergripande ansvaret om (eller snarare när) någonting går 
snett. En projektstyrgrupp bör inte ha ansvaret att fatta yrkesmässiga beslut. Då 
blir risken överhängande att styrgruppen fattar beslut som de inte har kompetens 
för (Andersen, et al., 1994). 
 
Hägerfors (1995) skriver att beslut kan fattas på många olika sätt; mer eller 
mindre rationellt och mer eller mindre demokratiskt. Hägerfors beskriver fyra 
olika sätt på vilka beslut kan fattas: 
 

• Expertbeslut – En person med stora sakkunskaper får stort inflytande på 
vilka beslut som ska fattas. Denna person kan finnas internt inom en 
organisation eller komma utifrån som konsult 

• Krona eller klave – När det finns flera tänkbara alternativ, som alla 
bedöms i stort sett lika bra, kan det resultera i ”beslutsångest” hos besluts-
fattarna. Då kan beslutet fattas med hjälp av slumpmässiga metoder vars 
resultat kan ge såväl positiva som negativa resultat 

• Majoritetsbeslut – Den vanligaste formen av beslutsfattande. I värsta fall 
fattas beslutet av en knapp majoritet, vilket kan leda till att beslutet blir 
svåra att genomdriva om det ska ske inom projektgruppen 

• Konsensus – Ett enhälligt beslut fattas efter att beslutsgruppens med-
lemmar fört en grundlig diskussion tills alla är eniga om ett förslag. Detta 
är en tidkrävande beslutsprocess som dock oftast resulterar i beslut av hög 
kvalitet. Enhälliga beslut är bland annat viktiga när det behövs flera 
perspektiv, mycket information och olika kompetenser samt när beslutet 
direkt angår alla i projektgruppen 

 
Det finns även ett femte sätt att fatta beslut, nämligen att inte fatta något beslut. 
Delar av projektgruppen börjar ”omedvetet” att arbeta utefter något alternativ om 
ett beslut inte fattas, och detta alternativ blir det allmänt vedertagna (Hägerfors, 

 
26 



Teori 
 
 

1995). Detta direkta, eller indirekta, val skall dock inte helt förkastas. Ibland kan 
det vara bättre att inte fatta några beslut i initialt skede när beslutsfattarna är 
osäkra. Denna metod har också fördelen att ingen kan lastas för vilket resultatet 
blir (Pidd, 2003). 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel presenteras den information som framkommit under vår empiriska 
undersökning. Vi har utfört studier hos fyra olika organisationer som alla har en 
koppling till utveckling av realtidsystem som är kritiska i någon utsträckning. 
Grunden till undersökningen är en frågeguide som finns presenterat i Bilaga A. 
 
 
4.1 Företag A 
 
Företag A är leverantör av support- och utvecklingsverktyg åt utvecklare av 
inbyggda realtidssystem och i vissa fall även kritiska system. Företag A erbjuder 
produkter som täcker hela systemutvecklingsprocessen, från kravhantering och 
modellhantering till testning och debugging. Företaget utvecklar själv inga system 
för användning i målprodukten, men har god insyn i marknaden och kännedom 
om hur utvecklare resonerar kring systemutveckling. 
 
Informationen som vi fick från företag A ger en bra bild av hur användandet av 
programmeringsspråk se ut på den svenska marknaden i dagsläget. 
 
 
4.1.1 Generellt om använda programmeringsspråk 
 
En kundansvarig på företag A berättar att de flesta av företagets kunder arbetar 
med C och C++, även vid mer kritiska tillämpningar som maskinövervakning, 
robotstyrning och signalsystem. C har, enligt företag A, inga begränsningar när 
det handlar om tidshantering, men språket saknar realtidsfunktioner. Tids-
funktioner för C skrivs ofta i separata program eller i något realtidsoperativsystem. 
Det går exempelvis att programmera parallellitet och semaforer i C, men språket 
saknar kontroller för dessa typer av funktioner och inga kontroller finns heller för 
minneshantering. 
 
Den kundansvarige på företag A menar att minneshanteringen även är ett problem 
med C++. Språket undviks ibland då kunderna vill begränsa de ”minnesläckage” 
som kan förkomma vid programmeringsspråkets minnesallokering vid instans-
iering av klasser under drift. Om detta inte åtgärdas på korrekt sätt, tar 
minnesresursen slut efter en tids användning En lösning på detta problem kan vara 
att göra programkoden statisk för att slippa allokera minne. Andra sätt att komma 
tillrätta med de risker som bristerna i ett programmeringsspråk medför, är att 
använda sig av två, eller flera, parallella system som programmerats av olika 
personer och som är distribuerat på olika processorer. Detta förebygger risken 
med buggar som maskinkoden kan innehålla.  
 
C# är filtigt använt, dock inte i applikationer med tidskrav. Språket förekommer 
främst inom kommunikations- och webbapplikationer. 
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Ada förekommer också bland företag A:s kunder, men i begränsad omfattning, 
främst inom försvarsindustrin. Skälet till detta är att försvarsmakten vill följa de 
standarder för militära applikationer som finns. Ada förekommer också inom 
olika transport- och signalsystem. 
 
Real-Time Java har börjat efterfrågas i liten skala, men på företag A känner de 
inte till något företag som använder programmeringsspråket annat än i testprojekt. 
Java anses dock intressant då språket har ett välutvecklat stöd för exempelvis 
grafiskt användargränssnitt. 
 
För sjukvårdsutrustning är kraven från programmeringsspråk oftast ställda av 
amerikanska Food and Drug Administration. Kraven gäller dock sällan program-
meringsspråk. Tyngdpunkten ligger främst på spårbarheten, utvecklingsprocessen, 
krav- och felhantering samt slutprodukten som helhet. Enligt företag A, är C det 
valigaste programmeringsspråket i denna typ av tillämpningar. 
 
I mer tidkritiska system väljs C bort till förmån för Assembler, som utvecklaren 
ofta anser ge större kontrollmöjligheter, då språket är specifikt för varje typ av 
processor. 
 
Andra språk som används på den svenska marknaden, om än i mycket liten skala, 
är ML, som är ett matematiskt verifierbart språk. Andra realtidsprogrammerings-
språk, till exempel Fortran och Eiffel, används troligen inte längre i Sverige. De 
allra flesta äldre programmeringsspråk togs ur bruk i samband med 
millennieskiftet, då minnestillgången i dessa system ofta tillät endast tvåsiffriga 
årtalsbenämningar. 
 
 
4.1.2 Funktionella karaktärsdrag hos programmeringsspråk 
 
Kundansvarig på företag A tror inte att många kunder är medvetna om vilka 
fördelar och begränsningar olika programmeringsspråk har. Fokus ligger i stället 
på vilka fördelar olika verktyg eller operativsystem kan erbjuda.  
 
Då Ada används som programmeringsspråk i ett kritiskt system är det oftast ett 
krav från slutkunden, som tvingar utvecklaren att använda språket. Kunder som 
använder Ada ser stora fördelar med språkets moduluppbyggnad, både ur 
programmeringssynpunkt och ur testsynpunkt då språket har inbyggda funktioner 
för testning i utvecklingsmiljön. Ada har också bra stöd för tillståndsmaskiner, 
vilket saknas i flera andra programmeringsspråk, exempelvis C och C++. 
Utvecklare som använder C löser ofta detta genom använda ett realtidsoperativ-
system som sköter om tillståndsmaskinerna i stället. 
 
Ada anses ha en bra logisk pålitlighet. C, däremot, saknar en entydig definition. 
En viss logik finns i syntaxen, men för att få en mer strukturerad syntax och 
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semantik under programmeringen med C, används olika standarder, exempelvis 
Misra-C eller Ansi-C. De flesta kompilatorerna på marknaden stöder Ansi-C. 
 
Uttryckskraften är större i Ada än i C, enligt företag A. Avsaknaden av entydiga 
definitioner gör att det kan bli invecklat att uttrycka vissa saker i C. C saknar 
också säkerhetskontroller som möjliggör misstag från programmeraren. Dessa 
kontroller finns hos vissa dialekter av Ada. För att kunna verifiera källkod i C 
krävs externa verktyg. En stor del av verifieringen av C görs med hjälp av 
debugging. 
 
Med applikationer i C kan utvecklaren på förhand räkna ut hur stort programmet 
kommer att bli. Detta kan inte göras med C++, då minneshanteringen är dynamisk 
om inget annat bestämts. Java är också ett programmeringsspråk som väljs bort på 
grund av att det är minneskrävande. 
 
Företag A anser dock att utvecklingsprocessen är av större betydelse för 
slutprodukten än vilket programmeringsspråk som används. 
 
 
4.1.3 Support- och utvecklingsverktyg 
 
Kundansvarig på företag A menar att de flesta verktyg som används idag stöder C 
och ofta också C++. Stöd för Java och Ada är också vanligt förekommande. 
Verktyg som använder sig av modellbaserade notationsätt, exempelvis ULM 2.0, 
och sedan genererar kod är väldigt populära och kommer att bli dominerade i 
framtiden, tror företag A. Utvecklare vill kunna korta ner utvecklingstiden (och 
därmed också kostnaderna) genom att använda de nya möjligheter som finns att 
simulera och verifiera applikationer redan i utvecklingsmiljön och korta ner 
testningen av målsystemet. 
 
Företag A berättar att kunder brukar följa ett antal steg för att välja verktyg för sitt 
ändamål: 

1. Utvärdera vilken hårdvara som ska användas och undersöka vilka 
kompilatorer som stöder hårdvaran och det valda programmeringsspråket 

2. Undersöka vad kompilatorn klarar av att utföra utöver att bara översätta 
källkoden till maskinkod, exempelvis olika typer av simuleringar, 
debugging och stöd (checker) för standarder som hjälp för program-
meraren. Flera av företag A:s kunder börjar processen med att välja 
kompilator 

3. Välja en kraftigare debugger för analys och säkerhet vid nedladdning på 
hårdvaran 

4. I ovanstående fas upptäcks ofta att det finns en stor mängd fel, vilket leder 
till investeringar av testverktyg för automatiska, upprepade tester 

5. Nya utvecklingsverktyg, med stöd för simulering utvärderas 
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Kundansvarige på företag A berättar också att de flesta tidskritiska system endast 
testas på källkods- och applikationsnivå. I kritiska system, exempelvis inom 
flygindustrin, har utvecklare och kunder dock gått ner på en ännu längre nivå än 
programmeringsspråket för att undvika fel. Undersökningar görs på den 
genererade maskinkoden för att se vad som är korrekt kompilerat utifrån ställda 
krav.  
 
Inom kritiska tillämpningar verifieras en inköpt kompilator noggrant och om den 
godkänns blir denna kompilator standard för en lång tid framöver. Detta ger 
kunden mycket hög kontroll på säkerheten. Nackdelen med detta blir att vissa 
egenskaper hos programmeringsspråket inte kan utnyttjas fullt ut och förbättringar 
av programvaran kan bli svåra att implementera i efterhand. När kunden väl fått 
en fungerande utvecklingsmiljö som de är nöjda med vill de ogärna ändra 
någonting i den miljön. 
 
Företag A menar att tillgången på bra verktyg är det viktigaste kriteriet för valet 
av programmeringsspråk för realtidstillämpningar. 
 
 
4.1.4 Expertis 
 
Valet av programmeringsspråk styrs av tillgången på programmerare, menar 
kundansvarig på Företag A. Han tror också att ingen utvecklare egentligen ser 
några fördelar med, eller vill använda, C som grund för sina kritiska system, men 
beslutet att använda C bottnar ofta i att det finns intern kompetens inom 
programmeringsspråket. Företag A tror att många kunder väljer bort exempelvis 
Ada för att det saknas intern kompetens inom språket. 
 
Det är också väldigt vanligt att företag tar in extern expertis för sina 
utvecklingsprojekt. I Sverige finns en företagskultur där konsulter är vanligt 
förekommande. Företag A menar att det beror på att utvecklingsarbeten oftast är 
begränsade i tid och anställningslagarna gör att det är mest fördelaktigt att endast 
anställa eller hyra in personal under begränsad tid. C är ett utspritt program-
meringsspråk hos konsultföretagen. Ada har en mer begränsad utbredning. 
Konsulter tar ofta med sig sina tankar och erfarenheter kring ett program-
meringsspråk från en kund till nästa. 
 
Tillgången på expertis, både intern och extern, är bland de viktigaste kriterierna 
inför valet av programmeringsspråk för realtidstillämpningar, enligt företag A. 
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4.1.5 Framtiden 
 
Företag A menar att branschen som arbetar med realtidssystem är väldigt 
konservativ och ändrar ogärna sina metoder eller programmeringsspråk. Detta 
beror ofta på att utvecklare redan har färdig, verifierad kod som kan återanvändas 
i kommande system. 
 
Företag A menar också att det största problemet inom branschen inte är gammal 
kod, utan gammal hårdvara. Kunderna vill gärna ha hårdvara som håller 10 - 15 år, 
men hårdvaruutvecklingen idag går alldeles för fort. Detta tvingar kunderna till att 
överge gammal mjukvara och anamma en mer modulär syn för att kunna byta ut 
hårdvaran efter fem år, men samtidigt behålla sin mjukvara. I och med detta höjs 
även kraven på programmeringsspråken, där öppna, modulbaserade, mer generella 
och plattformsoberoende språk blir önskvärda. Real-Time Java blir då ett lämpligt 
alternativ. 
 
Som plattform på realtidssystem har Linux nu blivit intressant. Marknaden vill 
gärna ha den öppna programvaran som Linux erbjuder och från och med version 
2.6 har Linux även de realtidsegenskaper och timers som utvecklare kräver av ett 
operativsystem för bruk inom realtidstillämpningar. Svarstiden, och det så 
kallade ”task switching”, för ett Linuxsystem idag är ca 100 mikrosekunder men 
redan nästa år räknar branschen med att denna tid reducerats till 10 mikrosekunder. 
Linux ett dock ett stort och komplext system vilket medför att testningen och 
verifiering kan bli svåra att utföra tillfredställande. 
 
Lågnivåspråket Assembler används fortfarande i stor uträckning i tidskritiska 
system, enligt företag A. Vissa utvecklare har ersatt en del av sin Assemblerkod 
med högnivåspråk, främst C, men att få branschen att överge C för ett nyare och 
mer stabilt programmeringsspråk, exempelvis Real-Time Java, ligger långt bort, 
tror kundansvarige på företag A. 
 
 
4.2 Företag B  
 
Företag B är leverantör åt den svenska försvarsmakten och utvecklar avancerad 
krigsmateriel. Vi har valt att undersöka en specifik kritisk produkt som företaget 
utvecklar informationssystemet till. Utvecklandet av produkten har skett i många 
år och är nu inne i dess slutfas. I dagsläget arbetar omkring 25 personer med 
utvecklingen av systemet, som är kritiskt i allra högsta grad med en reaktionstid 
på fem mikrosekunder. 
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4.2.1 Generellt om använda programmeringsspråk 
 
I dagsläget används framförallt Ada-83 och Ada-95 för de kritiska delarna. C och 
Assembler används för mindre kritiska delar. Användandet av C beror på att det 
sedan tidigare fanns inköpt programvara i C som inte behövder skrivas om. C 
används endast som grafiskt användargränssnitt i den aktuella applikationen. 
Användandet av Ada var ett starkt önskemål från kunden, men de tekniskt 
ansvariga på företaget tog det slutgiltiga beslutet. Användandet av Ada baserades 
på kontakter från universitet och tidigare erfarenheter samt från marknaden i 
allmänhet. 
 
Valet av programmeringsspråk tros ha stor påverkan på slutprodukten då fördelar 
i det använda programmeringsspråket Ada underlättar utvecklingsarbetet väldigt 
mycket. Viktiga fördelar är bland annat upptäckt av fel samt inbyggd säkerhet. 
Den allmänna uppfattningen, inom företag B, är att projektet skulle ha varit 
mycket mer tidskrävande om exempelvis C valts som programspråk. Ada klarar 
dessutom de hårda tidskraven som ställts. Det bästa med Ada är att det stödjer 
upptäckt av fel vid kompilering och exekvering samt att Ada har hög läsbarhet 
och dessutom lämpar sig som specifikationsspråk. Utöver det finns en tydlig 
separation mellan interface och implementering. Inga större brister ses i  men ett 
problem med Ada är att språket inte är särskilt spritt, vilket innebär att få personer 
behärskar det samt att alla målmiljöer inte stöds. 
 
 
4.2.2 Funktionella karaktärsdrag hos programmeringsspråk 
 
Ada anses hålla en hög logisk pålitlighet. Programspråket C anses å andra sidan 
osäkert. Det är mycket lätt att göra fel i C även om specifikationen är tydlig. 
 
Ada har en formell definition men det finns definitioner som kan vara oerhört 
svåra att förstå. C har en mycket kryptisk syntax som kan ställa till problem och 
dessutom finns ett stort antal dialekter. Uttryckskraften är tämligen bra både i C 
och i Ada. I C är visserligen enkelt att skapa funktioner, men å andra sidan är det 
också lättare att göra fel. Säkerheten anses god i Ada då många av felen kan 
upptäckas vid kompilering och sedan vid exekvering. Programmet kontrollerar 
bland annat att variablerna ligger inom kontrollerade värden. Verifierbarhet är 
inget som påstås stödjas av Ada eller C utan utvecklaren får istället göra egna 
testar. 
 
Tidskrav finns inte inbyggt, vare sig i Ada eller i C. Tidmätningar måste därför 
ske separat. Vissa funktioner i Ada kan användas för att sköta minneshanteringen 
men det gäller bara om dynamisk minnesallokering används. I det aktuella 
projektet är det inte tillåtet att använda sig av detta. I stället används statisk 
minneshantering. 
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Företag B anser att säkerheten och den logiska pålitligheten är de viktigaste 
funktionella egenskaperna hos ett programmeringsspråk. Funktionella egenskaper 
rankar företag B överlag som det viktigaste vid valet av programmeringsspråk. 
 
 
4.2.3 Support- och utvecklingsverktyg 
 
Ett nytt utvecklingsverktyg, Rhapsody, har införskaffats för modellering. 
Rhapsody är ett UML-verktyg där funktionerna kan modelleras i objektorienterad 
miljö. Rhapsody genererar sedan egen programkod i Ada, dock måste stor del av 
koden skrivas manuellt. Ännu har verktyget inte utvärderats, vilket gör det svårt 
att säga om det blir en tidsvinst att använda verktyget. Rhapsody valdes för att det 
är ett av de få utvecklingsverktyg som genererar tillräckligt pålitlig Ada-kod, samt 
att den finns i flera utvecklingsmiljöer.  
 
Kompilatorn som används för att generera Ada-koden heter Ada Multi. Den har 
olika verktyg för bland annat testning samt olika debuggers som kan användas. 
Företaget ser en fördel i att ha beprövade kompilatorer eftersom det ställer till 
problem att byta kompilator. Ett byte har dock skett i samband med att 
utvecklaren uppgraderade målsystemet från en Motorola-processor till en 
PowerPC-processor.  
 
Utvecklingsverktyget anses ha stor påverkan på slutprodukten i de fall där det nya 
verktyget används, eftersom UML-verktyget genererar koden och påverkar hur 
det hela designas. Däremot är inte det gamla sättet att arbeta speciellt beroende av 
verktyget då programmeringen sker för hand. 
 
Tillgängliga support- och utvecklingsverktyg anses vara det näst viktigaste efter 
funktionella egenskaper i valet av programmeringsspråk  
 
 
4.2.4 Expertis 
 
Expertisen kommer delvis utifrån. Det är dock viktigt att det finns intern 
kompetens när projektet drar igång, men innan projekt startat är det inte lika 
viktigt. I detta projekt var personalen tvungen att utbilda sig specifikt på Ada. 
Från början var antalet externa konsulter därför större, men allt eftersom den 
interna personalen successivt lärde sig Ada kunde de i större utsträckning stå på 
egna ben. Eftersom Ada mer eller mindre var ett krav från kunden var personalen 
tvungen att utbilda sig, men det är högst troligt att valet hade fallit på Ada i alla 
fall. Vid större projekt är det vanligt att utvecklaren väljer att utbilda personal 
specifikt på Ada och ta den merkostnad som det innebär. 
Expertis rankas lägst på listan när valet av programmeringsspråk görs eftersom 
expertis alltid kan införskaffas på egen hand.  
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4.2.5 Framtiden 
 
Det finns i dagsläget inga planer på att byta programmeringsspråk. Alla stora 
projekt har skapats med hjälp av Ada och inga andra alternativ verkar troliga i den 
närmaste framtiden. 
 
 
4.3 Företag C  
 
Företag C utvecklar medicinteknisk utrustning och är världsledande inom 
njursjukvård, vårdtjänster och blodkomponentteknologi. Informationen i detta 
kapitel kommer från mjukvaruanvarig för en av företagets dialysmaskiner.  
 
 
4.3.1 Generellt om använda programmeringsspråk 
 
I dialysmaskinen som mjukvaruansvarige på företag C berättar om, används flera 
olika programmeringsspråk: IBM-utvecklade PL/M, Assembler och TRACO, som 
är ett egenutvecklat programmeringsspråk för tillståndsmaskiner, används i 
systemets kritiska delar. C och C++ används främst för det grafiska användar-
gränssnittet. Programmeringsspråket TRACO används för att slippa få stora 
mängder kod, vilket kan bli fallet om tillståndsmaskiner skrivs i C. Detta gäller 
även PL/M, som i grunden är väldigt likt C, men betydligt hårdare typat. 
Systemets operativsystem heter MTOS (Multi-tasking Operating System) och 
systemet är distribuerat på tre likadana processorer med svarstider på mellan fem 
och tio millisekunder. Utvecklingen av MTOS är nedlagd sedan 1989 då 
utvecklaren gick i konkurs. Operativsystemet används dock i förhållandevis stor 
utsträckning än idag. 
 
1977 utvecklade företag C, som första företag i världen, en helt mikro-
processorstyrd dialysmaskin. Då vågade företaget inte ens skylta med dess 
mikroprocessorstyrda konstruktion, då marknaden troligen inte litade på den typen 
av teknik för ett sådant ändamål. På den tiden skedde utvecklingen helt i 
Assembler, men när företaget ville vidareutveckla sina maskiner i början av 80-
talet valdes PL/M eftersom IBM kunde tillhandahålla tillfredställande 
utvecklingsverktyg och prestanda till ”rätt” pris. Beslutet att använda PL/M togs 
gemensamt av företag C:s ingenjörer och externa konsulter. 
 
Det har varit ett ekonomiskt försvarbart beslut att använda PL/M eftersom det 
skulle bli kostsamt att byta till ett modernare programmeringsspråk. Nackdelen 
med PL/M är att det är ett gammalt språk som inte vidareutvecklas och saknar 
stöd i modernare utvecklingsverktyg och kompilatorer. C anses då vara ett bättre 
alternativ eftersom det är ett välkänt och relativt portabelt programmeringsspråk. 
Dock tenderar maskinkod kompilerad från C, att bli onödigt stor. Företag C 
skriver all sin C-kod i ANSI-C för att programmen ska bli portabla och kunna 
köras offline på en vanlig PC. Dessutom finns mängder av billiga kompilatorer på 
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marknaden med stöd för ANSI-C. Assembler genererar liten, optimerad kod, men 
tar lång tid att koda och är inte portabelt. Assembler kräver också mycket erfarna 
programmerare, vilka är mycket sällsynta idag. 
 
Ada har aldrig varit aktuellt eftersom språket, enligt företag C, är enormt kraft- 
och storlekskrävande. Dessutom finns etiska policybestämmelser inom den 
medicintekniska branschen som kan strida mot användningen av ett program-
meringsspråk som i grunden är framtaget för att ”inte orsaka oavsiktlig förlust av 
människoliv eller egendom”. Företag C anser ändå att Ada har många fördelar, 
exempelvis inbyggd kodgranskning, vilket resulterar i kortare testningstider, då 
många fel upptäcks redan i programmeringsstadiet. 
 
Företagets intresse för Java har hämmats av språkets minnesläckor och bristfälliga 
skräphantering. 
 
Mjukvaruansvarige på företag C tror ändå att programmeringsspråket är viktigt 
för slutprodukten. Om ”fel” programmeringsspråk (och operativsystem) väljs blir 
resultatet att stora delar av utvecklingstiden och kostnaderna spenderas på att rätta 
onödiga fel i koden och testningen måste ske på fel delar av systemet. Fel 
programmeringsspråk och operativsystem leder också till begränsade, framtida 
utvecklingsmöjligheter. Exempelvis har inte det nuvarande operativsystemet, 
MTOS, möjligheter för Internetuppkoppling, vilket skulle vara en stor 
konkurrensfördel på marknaden idag. Andra, moderna maskiner, som företag C 
utvecklar, har modernare operativsystem och bättre utvecklingsmöjligeter. Det 
enda av de programmeringsspråk, som används i den aktuella dialysmaskinen, 
med stöd för de önskvärda funktionerna säkerhet och verifierbarhet, är TRACO.  
 
 
4.3.2 Funktionella karaktärsdrag hos programmeringsspråk 
 
Mjukvaruansvarige på företag C menar att alla programmeringsspråk idag är 
logiskt pålitliga, ofta också med enkla, tydliga definitioner. Det får absolut inte 
finnas några ”konstigheter” inbyggda i språket om det alls ska komma på tal för 
ett realtidssystem. De brister som kan finnas ligger oftast i tillhörande biblioteks-
funktioner och tredjepartsverktyg, till exempelvis operativsystem. Program-
meringsspråken kompletteras ofta med en applikationsspecifik kodstandard för att 
minimera riskerna med potentiellt farliga språk, exempelvis C.  
 
Generellt har alla använda programmeringsspråk bra uttryckskraft. Dock har 
TRACO vissa begränsningar i analysen av koden då det saknas en grafisk editor. 
PL/M tenderar att skapa krångliga konstruktioner, speciellt med pekarstrukturer. 
 
Företag C anser att säkerhet och verifierbarhet är det viktigaste egenskaperna hos 
ett programmeringsspråk. Målet är att de flesta felen ska upptäckas och åtgärdas 
redan innan de skrivits in i koden. Om fel upptäcks först ute hos kunden blir de 
mycket kostsamma att åtgärda. 
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Utrymmes- och tidkraven har idag väldigt liten betydelse om programkoden har 
rätt struktur och ett vettigt realtidsoperativsystem valts. Dock anser företag C att 
objektorienterade programmeringsspråk kan vara svårare att använda ur realtids-
synpunkt.  
 
 
4.3.3 Support- och utvecklingsverktyg 
 
Idag används mycket gamla utvecklingsverktyg som genom åren uppgraderats 
med modernare komponenter, exempelvis Visual SourceSafe och olika DOS-
kompilatorer. Projektet är styrande för vilka verktyg som används. 
 
Att konvertera ett omodernt programmeringsspråk till ett modernare kan bli 
extremt tidskrävande. Exempel finns där ett sådant arbete tagit mellan fem och 
sex manår i tid att utföra. Att lägga så mycket tid och pengar på den typen av 
arbete är inte hållbart idag och därför blir olika konverteringsverktyg aktuella. Det 
finns verktyg på marknaden för att konvertera PL/M till C, som företag C 
utvärderar i dagsläget. Resultatet av att använda en sådan konverterare, är att även 
delar av koden som inte längre är aktuell kommer att implementeras i det 
uppdaterade systemet. 
 
Att utveckla i nyare typer av verktyg blir troligtvis inte billigare, men utvecklaren 
har möjlighet att välja modernare, grafiska utvecklingsmiljöer med stöd för bland 
annat objektorientering. Det är också önskvärt att använda ett bra verktyg för 
testning. Företag C menar att det i hela branschen finns en viss statusskillnad 
mellan att programmera och att testa system, vilket kan leda till att testningen inte 
blir så väl utförd som den borde. En lösning på detta kan vara att outsourca 
testningen av koden till en professionell testare, men detta kräver också att 
testaren är mjukvaruingenjör för att resultatet ska bli bra. Grafiska, UML-baserade 
utvecklingsverktyg ger god spårbarhet och kontroll över funktioner och 
tillståndsmaskiner, som även mindre erfarna utvecklare och testare enkelt kan 
följa.  
 
Hos företag C har SDL blivit ett attraktivt verktyg eftersom leverantören erbjuder 
en svit som täcker hela utvecklingskedjan, från kravhantering till testning. Med 
denna typ av verktyg kan en stor del av testningen ske i utvecklingsmiljön, vilket 
medför att utvecklaren i stället kan koncentrera sina testresurser på målmiljön. 
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4.3.4 Expertis 
 
På företag C finns all nödvändig expertis inom företaget. Intern kompetens är 
extremt viktig vid valet av programmeringsspråk. Företag C har även valt bort 
vissa operativsystem på grund av dålig kompetens inom företaget. 
 
Att outsourca delar av utvecklingen leder till problem eftersom beställaren inte 
har direkt insyn i dessa processer. Resultatet blir att konsulten levererar en ”black 
box” som ofta är dåligt dokumenterad. Om det sedan uppkommer buggar i 
programmet uppstår det inte sällan tvister om vem som bär ansvaret. 
 
 
4.3.5 Framtiden 
 
På företag C finns inga direkta planer att byta programmeringsspråk, men om ny 
hårdvara ska implementeras kommer troligen en översyn av hela systemet att 
göras. Ny hårdvara leder till byte av operativsystem och det tvingar bort gamla 
programmeringsspråk, exempelvis PL/M. 
 
Operativsystemet Linux är intressant, men även om Linux är kostnadsfritt, tar det 
lång tid at implementera program, vilket är kostnadskrävande. Dessutom måste ett 
realtidstillägg köpas för att systemet ska fungera tillfredställande. Java är också 
någonting som kommer att slå igenom i branschen inom några år. Utvecklare som 
använder programmeringsspråket C som grund i sina produkter, kommer att bli 
färre, tror mjukvaruansvarig på företag C. 
 
 
4.4 Företag D  
 
Företag D utvecklar, sänder upp och sköter om driften av rymdsystem. Företaget 
utvecklar satelliter, delsystem och experiment för sondraketer samt flygburna 
system för havsövervakning. Företag D tillhandahåller också tjänster inom 
satellitstyrning och satellitdatamottagning till kunder över hela världen. Vår 
respondent arbetar med utvecklingen av attitydkontrollsystemet hos en månsond 
som företag D sköt upp i omloppsbana under hösten 2003. Månsondens uppgift är 
att fotografera månytan med infraröd kamera; kartlägga månen med en 
röntgenspektrometer och en infraröd spektrometer för att undersöka eventuella 
mineralförekomster. 
 
 
4.4.1 Generellt om använda programmeringsspråk 
 
Företag D har använt sig att verktyget MATLAB/Simulink för att utveckla 
mjukvara för attitydkontroll, kraft och termisk reglering i den aktuella månsonden. 
Attitydkontrollen är ett delsystem med uppgift att peka månsonden i rätt riktning. 

 
38 



Empiri 
 
 

Den termiska regleringen styr värmare för att hålla olika utrustning i rätt 
arbetstemperaturer.  
 
Verktygssviten MATLAB, som är ett verktyg för kodgenerering, och Simulink, 
som används för simulering och modellbaserad design, utvecklas av amerikanska 
The Mathworks, Inc.Verktyget MATLAB genererar C-kod som sedan kompileras 
och integreras med den övriga mjukvaran ombord på månsonden. Därför betraktar 
företag D modellerna som utvecklats i MATLAB/Simulink som sin källkod. 
Själva C-koden är ett mellansteg som inte ens konfigurationshanteras. 
 
Beslutet att använda MATLAB/Simulink togs av utvecklingsgruppen och 
baserades på att det fanns mer regelteknisk kompetens inom företaget än det fanns 
kompetens inom programmering. Verktyget har använts för projekt inom företag 
D förr och även använts av NASA med positivt resultat. Slutkunden hade dock 
sista ordet och de var till en början skeptiska till att använda kodgenererings-
verktyg tills det bevisats att MATLAB/Simulink klarade av att generera kod, som 
följer den standard för kodutveckling som krävdes för projektet. Företag D 
tvingades dock att testa alla rader av kod i ett målsystem samt genom simulering. 
 
Andra verktyg, som genererar kod i Ada, utvärderades också, men valdes bort då 
den inte stöddes av den valda hårdvaran. 
 
MATLAB/Simulink erbjuder även test och simulering av modellerna, vilket i 
företag D:s fall resulterat i att inte en enda mjukvarurelaterad bugg, som kan här-
ledas till fel i C-koden, upptänkts under den tid månsonden hittills varit på väg 
mot och runt månen.  
 
Parallellt med MATLAB/Simulink har företag D även utvecklat en egen simulator 
som används på systemnivå för att testa och verifiera både hård- och mjukvara. 
För att undvika risken för inbyggda fel i interaktionen mellan simulatorn och 
ombordmjukvarudelarna, utsattes simulatorn för en oberoende mjukvaru-
validering. 
 
Att nästan eliminera ett helt utvecklingslager, som manuell programmering 
innebär, sparar både tid och pengar, enligt företag D. Ett argument mot att 
använda sig av utvecklingsverktyg av typen MATLAB/Simulink, är att koden blir 
större än om den genereras manuellt. Dock finns stöd även för manuellt skriven 
kod i verktyget. 
 
 
4.4.2 Funktionella karaktärsdrag hos programmeringsspråk 
 
Företag D har utfört tester för så kallad ”full code coverage” av all genererad C-
kod. På detta sätt har företaget haft god insyn i hur koden genereras från verktyget 
MATLAB/Simulink. Verktyget genererar alltid all kod likadant och företag D har 
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även haft regler och begränsningar för vad som ska implementeras i Simulink 
samt för vilka entiteter (block) som får användas. 
 
Säkerheten i programmeringsspråket är bland det viktigaste för företag D. Med 
hjälp av tester och bevakning av modellerna förvissar utvecklarna sig om att 
koden uppför sig som planerat. 
 
MATLAB/Simulink har visst stöd för verifierbarhet och företag D utför sina tester 
i en miljö som är så lik målsystemet som möjligt samt även i den faktiska mål-
miljön. De datorer som används i rymdfarkoster är generellt relativt långsamma. I 
fallet med den aktuella månsonden används en strålningstålig 20 MHz processor 
som arbetar med upp till 75 % belastning. Alla applikationsdelar testades för att 
säkerställa att kravet på exekveringstid uppfylldes. I fallet med attitydkontrollen 
handlar det om en Hz med ca 10 % felmarginal. Stackminnesanalyser gjordes för 
att bestämma allokeringen av minnesresurser. Uppskattningar av objektstorleken 
gjordes tidigt under utvecklingsarbetet och kontinuerliga kontroller gjordes för att 
förhindra att dessa gränsvärden inte överskreds. 
 
 
4.4.3 Support- och utvecklingsverktyg 
 
Det viktigaste under utvecklingen av månsonden hos företag D, var att hålla 
ordning på allt som rör utvecklingen. Företag D använder, förutom MATLAB/ 
Simulink även Rationals verktyg ClearCase och ClearQuest för konfig-
urationshantering respektive hantering av felrapporter och test. All kravhantering 
har gjorts i Microsoft Access. 
 
Under den avgörande delen av projektet handlar det mesta om generering av 
dokumentation, det vill säga konfigurationshantering samt felrapportering och 
uppföljning av hur dessa fel åtgärdas. Det är, enligt företag D, mycket viktigt att 
ha god ordning på versioner och hur man ska gå tillväga för att åtgärda ett 
problem så att inte nya problem införs på grund av att exempelvis versioner 
blandas ihop. Företag D fastslog kring år 2000 att version 5.3 av MATLAB/ 
Simulink skulle bli den som användes under utvecklingen av månsonden. Företag 
D menar att varje heltalsuppgradering av MATLAB medför en del nya buggar. 
Därför ansågs 5.3 vara den mest stabila versionen av verktyget att basera det 
fortsatta arbetet på. 
 
 
4.4.4 Expertis 
 
I stort sett all kompetens som behövs för ett projekt inom företag D, finns internt 
inom utvecklingsgruppen. Det händer dock att konsulter anlitats för testning av 
mjukvara. Den interna kompetensen var i princip helt styrande för valet av 
MATLAB/Simulink. 
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Företag D anser att användandet av MATLAB/Simulink är det mest lämpliga för 
företagets mjukvaruutveckling. Att välja ett annat programmeringsspråk hade 
kanske varit bättre för vissa, specifika delar av systemet, men som helhet anser 
företag D att ett bra val gjorts för merparten av programkoden. Dessutom ogillar 
utvecklarna inom företaget tanken på att blanda olika programmeringsspråk i en 
applikation då det skulle bli nödvändigt med extern kompetens för utvecklings-
arbetet. Detta medför också att utvecklarna måste avsätta tid för att beskriva 
systemet för dessa konsulter.  
 
 
4.4.5 Framtiden 
 
Vår respondent inom företag D tror att utvecklingsverktyg liknande MATLAB/ 
Simulink kommer att användas i betydligt större utsträckning i framtida 
systemutvecklingsprojekt. Utvecklare önskar bättre systemöversikt och möjlighet 
till simulering i ett, eller några få, utvecklingsverktyg. Speciellt utvecklare av 
unika realtidssystem borde vara intresserade av de möjligheter som denna typ av 
verktyg erbjuder, tror respondenten på företag D. För företag som utvecklar 
massproducerade produkter, som exempelvis mobiltelefoner, kan nog även 
fortsättningsvis vara gynnade av att skriva sin kod manuellt för att få en 
effektivare kod. 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel analyserar vi den insamlade informationen i empirin och jämför 
den med teorin vi studerat och presenterat tidigare i rapporten. Eftersom inte alla 
personer vi intervjuat kunnat ge svar på alla våra frågor, har vissa analyser 
endast baserats på den relevanta information vi fått från några av företagen. 
Företag A representerar branschen i stort och har därför inte kunnat lämna 
företagsspecifika svar på våra frågor. 
 
 
5.1 Generellt om använda programmeringsspråk 
 
Vår teori i kapitel 3 pekar på att programmeringsspråket C inte uppfyller de krav 
som ställs på ett bra programmeringsspråk för kritiska realtidssystem. I stället 
pekar vår teori på att Ada, SPARK och Modula-3 är betydligt bättre lämpade. Det 
finns också klara ekonomiska fördelar med att använda Ada i jämförelse med C, 
eftersom mindre kostnader behövde spenderas på att rätta fel och ta hand om 
kundklagomål. 
 
Företag A berättar att de flesta av företagets kunder arbetar med C och C++, även 
vid mer kritiska realtidstillämpningar. Ada förekommer också bland företag A:s 
kunder, men i begränsad omfattning. Real-Time Java har börjat efterfrågas i liten 
skala. I mer tidkritiska system väljs C bort till förmån för Assembler, som anses 
ge större kontrollmöjligheter, då språket är specifikt för varje typ av processor. 
Dessutom anses C ha för dålig kontroll av minneshanteringen.  
 
På den svenska marknaden tycks C vara det absolut vanligaste programmerings-
språket, även för mer kritiska tillämpningar. All vår referensteori pekar dock på 
att C är ett förrädiskt programmeringsspråk som genererar en hel del fel, då 
kontrollerna i själva språket är få. Detta resulterar förmodligen i att företag A:s 
kunder måste lägga ner mer tid på att få sina program felfria än de som använder 
mer lämpade språk, exempelvis Ada. 
 
Företag B använder sig av Ada-83 samt Ada-95 för de kritiska delarna i sitt 
system, vilket enligt vår referensteori är ett vettigt val för företagets system. C 
används för det grafiska gränssnittet. Ada anses underlätta i stor utsträckning då 
bland annat upptäckning av fel och inbyggd säkerhet är en stor del av Ada. I 
enlighet med vår referensteori anser företag B att användandet av C hade medfört 
att projektet tagit mycket längre tid att genomföra.  
 
Företag C använder sig av det gamla IBM-språket PL/M eftersom företagets 
ingenjörer samt externa konsulter ansåg språket hade tillfredsställande utveckling-
sverktyg. Företag C anser att den största nackdelen med PL/M är att det inte sker 
någon vidareutveckling av verktyget. Det saknas modernare utvecklingsverktyg 
och kompilatorer. Företaget anser då att C är ett mer lämpligt språk, vilket inte 
stöds av vår teori.  

 
42 



Analys 
 
 

Företag D använder utvecklingsverktyget MATLAB/Simulink, som sköter om 
kodning och simulering av mjukvaran till företagets månsond. MATLAB 
genererar C-kod som kompileras och integreras med målsystemets övriga mjuk-
vara. Själva C-koden är ingenting som företag D fäster vikt vid. I stället betraktas 
modellerna som utvecklas i MATLAB som källkod av företaget. 
 
Tre av våra fyra respondenter använder sig i stor utsträckning av C i någon form, 
direkt som manuellt skriven kod eller genererad genom ett utvecklingsverktyg. 
Företag A vittnar om att C förekommer i stor utsträckning inom branschen. Dock 
pekar vår teori på att C är ett högst olämpligt programmeringsspråk för kritiska 
realtidstillämpningar. 
 
Systemutvecklare verkar föredra programmeringsspråk och verktyg där det sker 
en kontinuerlig utveckling. Detta stämmer överens med Romanovskis (2004) syn 
om att mindre utbredda programmeringsspråk bör undvikas. 
 
 
Programmeringsspråkets betydelse 
Speciellt för realtidssystem som är av mer kritisk karaktär är, enligt Storey (1996), 
valet av programmeringsspråk av stor betydelse för slutprodukten. 
 
Företag A, som levererar systemutvecklingsverktyg, anser att det är utvecklings-
processen som är av störst betydelse för slutprodukten, inte vilket program-
meringsspråk som används. Istället tror de att fokus ligger på vilka fördelar olika 
systemutvecklingsverktyg eller operativsystem kan erbjuda. 
 
Företag B är av samma åsikt som Storey, och menar att valet av program-
meringsspråk påverkar slutprodukten i stor utsträckning och de ser stora fördelar i 
att använda programmeringsspråket Ada på grund av språktes förmåga att 
upptäcka fel och dess inbyggda säkerhet.  
 
Även på företag C anses valet av programmeringsspråk ha stor påverkan på 
slutprodukten, eftersom ett sämre programmeringsspråk kan resultera i att stora 
delar av utvecklingstiden och kostnaderna läggs på att korrigera onödiga fel i 
koden. Detta stämmer väl överens med Ameys teorier i kapitel 3.4. 
 
Företag D använder verktyget MATLAB som genererar C-kod. Företaget ser 
modellerna som utvecklats i MATLAB/Simulink som sin källkod. Själva C-koden 
är ett mellansteg som inte ens konfigurationshanteras. Det är svårt att utgå från 
Storeys tes i detta fall, men valet av utvecklingsverktyg borde i detta fall ha stor 
påverkan på slutresultatet. 
 
Två av fyra företag anser att programmeringsspråket har stor betydelse för slut-
produkten. Ett av företagen har använt sig av de fördelar som den nya tekniken 
medför och bortser i stort sett från vilket programmeringsspråk som verktyget 
genererar. På det sättet blir programmeringsspråket istället ett mellansteg från den 
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ursprungliga källkoden som ligger i simuleringsprogrammet. Företag C:s 
uppfattning om att programmeringsspråket C är bra för den aktuella typen av 
tillämpningar, finner vi inget stöd för i vår referensteori, då användandet av C 
bland annat kan medföra ökade kostnader för felkorrigering, som nämns i kapitel 
3.4.5. 
 
 
Beslutsfattande 
Beslutsteorier är ofta mycket generella, men en viktig kärnpunkt i kapitel 3.4.6 är 
att beslut skall fattas av personer med rätt kompetens. 
 
Företag B menar att valet av Ada var ett starkt önskemål från kunden, men i 
slutändan tog företagets tekniskt ansvariga själva beslut om vilket program-
meringsspråk som skulle användas. Beslutet baserade sig i enlighet med vår teori 
på kontakter med expertpersonal från universitet och den egna interna 
erfarenheten.  
 
Även företag C tog beslut internt genom att låta företagets ingenjörer med 
expertkunskap säga sitt. Utöver detta togs extern experthjälp in i form av kunniga 
konsulter.  
 
Företag D lät utvecklingsgruppen själva styra med hänsyn till den egna 
kompetensen och beslutet baserades på den expertis som fanns tillgänglig internt.   
 
Beslutsvägarna har sett ut på liknande sätt för alla tillfrågade företag. Grunden har 
varit att beslut tagits intern inom utvecklingsgruppen eller dess absoluta närhet. 
Besluten som tagits kan närmast liknas det som teorin i kapitel 3.4.6 beskriver 
som expertbeslut då personer med stor kunskap i ämnet överlåtligts att fatta 
besluten som berör valet av programmeringsspråk. 
 
 
5.2 Funktionella karaktärsdrag hos programmeringsspråk 
 
Att analysera våra respondenters åsikter om de funktionella karaktärsdragen hos 
sina valda programmeringsspråk och utvecklingsverktyg är ingen lätt uppgift med 
tanke på vilka referensteorier vi har som utgångspunkt för vår undersökning. De 
teorier vi har hittat och använt oss av i denna rapport talar inte om något specifikt 
programmeringsspråk, utan generellt om vad ett passande programmeringsspråk 
som används inom kritiska realtidstillämpningar bör ha för funktionella egen-
skaper. Dock finns ingen inbördes rankning mellan de funktionella egenskaperna 
som beskrivs i kapitel 3.4.1. 
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I kapitel 3.4.1 tas följande sex faktorer upp, som påverkar lämpligheten hos ett 
programmeringsspråk i kritiska system: 

• Logisk pålitlighet 

• Komplexiteten av definitionen  

• Uttryckskraft  

• Säkerhet (Security) 

• Verifierbarhet 

• Uppbundet utrymme och tidskrav  
 
Företag B anser att ett programmeringsspråks funktionella egenskaper är det mest 
betydelsefulla vid valet av vilket programmeringsspråk som ska användas. 
Säkerhet och logisk pålitlighet anses vara av störst betydelse. 
 
Programmeringsspråket Ada anser företag B hålla god säkerhet då många av felen 
kan upptäckas när koden kompileras, men också vid exekvering. Även den 
logiska pålitligheten anses hög med Ada – till skillnad från C – där företag B 
menar att det är lätt att göra fel. Uttryckskraften i Ada och C anses vara 
någorlunda tillräcklig. Däremot har varken Ada eller C någon inbyggd funktion 
för tidmätning. Verifierbarheten anses dålig i både Ada och C. Till sist anses Ada 
ha en formell definition som dock kan vara svårt att förstå ibland. C anses ha en 
kryptisk syntax som lätt ställer till med bekymmer. 
 
På företag C anses säkerhet samt verifierbarhet vara de viktigaste egenskaperna 
hos ett programmeringsspråk. Företaget siktar mot att de flesta felen ska 
upptäckas och åtgärdas redan innan de kodats. När fel upptäcks ute hos kunden, 
innebär det stora kostnader för att åtgärdas. Företaget anser också att alla 
programmeringsspråk idag är logiskt pålitliga, tydligt definierat samt har bra 
uttryckskraft. Utrymmes- och tidskrav anses idag ha väldigt liten betydelse om 
programkoden har rätt struktur och ett bra realtidsoperativsystem valts. Väljs ett 
objektorienterat programmeringsspråk kan det dock ställa till med problem ur 
realtidssynpunkt. 
 
Då Företag D genererar C-kod genom utvecklingsverktyget MATLAB/Simulink, 
innebär det att de funktionella egenskaperna faller tillbaka i betydelse. Dock anses 
säkerheten i programspråket vara en av de viktigaste faktorerna. Inom företaget 
hanteras säkerheten med hjälp av tester och bevakning av modellerna för att 
förvissa sig om att koden uppför sig som planerat. 
 
Säkerheten hos ett programmeringsspråk anses av alla respondenter vara den 
viktigaste, funktionella egenskapen som språket bör besitta, men endast inom 
företag B är denna egenskap så viktigt att den styr företagets val av program-
meringsspråk. 
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Av de programmeringsspråk vi studerat, är Ada-subsetet SPARK samt Modula-2 
och Modula-3 de programmeringsspråk som bäst lever upp till de krav, som ställs 
på ett lämpligt programmeringsspråk för bruk i kritiska realtidstillämpningar i vår 
teori. Inget av dessa språk används av någon våra respondenter och förekommer 
inte i någon större utsträckning på den svenska marknaden, enligt företag A.  
 
 
5.3 Support- och utvecklingsverktyg 
 
Enligt kapitel 3.4.2 är en av de viktigaste frågorna kring valet av program-
meringsspråk kvaliteten på tillgängliga kompilatorer. Storey skriver också att det 
finns kommersiella kompilatorer på marknaden. Att använda sig av kompilatorer 
som funnits i bruk en tid kan vara klokt eftersom chansen är större att eventuella 
fel blivit upptäckta och korrigerade.  
 
Då Storey, i kapitel 3.4.2, talar om support- och utvecklingsverktyg menar han 
främst kompilatorer. Dock har tekniken utvecklats en hel del det senaste årtiondet 
och utvecklingsverktyg idag innefattar så mycket mer än bara själva kompilatorn.  
 
Företag A talar om att bra utvecklingsverktyg är den viktigaste komponenten vid 
valet av programmeringsspråk. Företag A menar också att utvecklare ogärna byter 
kompilatorer efter att de funnit, eller utvecklat, en kompilator som de anser 
uppfyller deras krav och behov.  
 
Företag A, som representant för den svenska marknaden, bekräftar Storeys tes om 
att utvecklingsverktyget har stor betydelse för vilket programmeringsspråk som 
används. Då företag A anser att support- och utvecklingsverktygen är den 
viktigaste faktorn i valet av programmeringsspråk blir denna faktor enligt 
företaget, således styrande och valet av programmeringsspråk sker utifrån vilka 
verktyg som finns tillgängliga för ändamålet. Även när det gäller att använda 
beprövade kompilatorer stämmer företagets syn och erfarenhet överens med vår 
referensteori. 
 
Hos företag B har ett UML-baserat verktyg använts för designarbetet och för 
generering av Ada-kod samt en väl beprövad kompilator för att kompilera den 
genererade koden. Verktyget är styrande för hur systemet designas, men 
fortfarande sker en hel del kodning manuellt. Företag B blandar äldre och nyare 
teknik vid sina systemutvecklingsprojekt då de designar delar av systemen i ett 
objektorienterat verktyg men även skriver stora delar av koden manuellt. 
Beprövade kompilatorer användas i enlighet med Storeys teorier. Då företag B 
anser att support- och utvecklingsverktyg hamnar på andra plats över de viktigaste 
kriterierna innebär det att utvecklingsverktygen blir underordnade själva program-
meringsspråket. Ett särskilt utvecklingsverktyg kan då väljas bort om det inte 
stödjer det programmeringsspråk som valts utefter de styrande funktionella 
egenskaperna. 
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Företag C använder äldre, icke objektorienterade utvecklingsverktyg i arbetet med 
den aktuella dialysmaskinen, men kommer i framtida projekt att arbeta inom en 
objektorienterad utvecklingsmiljö. De äldre verktygen har uppgraderats med 
något modernare komponenter och koden kompileras med hjälp av olika DOS-
kompilatorer. 
 
Även företag C använder sig av äldre, beprövade kompilatorer i sina utvecklings-
projekt, men när företaget helt övergår till moderna, objektorienterade verktyg 
kommer troligen dessa verktyg även hantera kompileringen. 
 
Företag D arbetar uteslutande med ett objektorienterat verktyg för både design, 
kodgenerering och kompilering. Därmed anser det att programmeringsspråket 
bara är ett mellansteg som inte har någon betydelse för målsystemet. Företag D 
menar att varje heltalsuppgradering av utvecklingsverktyget medför en del nya fel 
och därför fastslås tidigt en version av verktyget som är tillräckligt stabil för att 
gälla under resten av utvecklingsarbetet.  
 
Företag D är inte beroende av beprövade kompilatorer, som Storey skriver om, då 
utvecklingsverktyget sköter om både kodgenerering och kompilering till 
maskinkod. Däremot anser företag D att det är viktigt att använda beprövade, 
stabila verktyg för att slippa fel som dyker upp vid varje ny version av 
programvaran. Oavsett om det handlar om ett komplett utvecklingsverktyg eller 
en separat kompilator är det viktigt att använda beprövad, stabil mjukvara. Valet 
av verktyg är enligt företag D dock underordnad expertisen vilket gör att 
verktyget i sig inte är styrande. 
 
Samtliga respondenter använder sig av, eller planerar att övergå till att använda 
grafiska, objektorienterade verktyg för utveckling och generering av maskinkod 
och simulering. Precis som beskrivs i kapitel 3.4.2, är även väl beprövade 
kompilatorer, och annan mjukvara, viktiga för utvecklare av realtidsystem på den 
svenska marknaden. Pålitliga kompilatorer är särskilt viktiga för utvecklare som 
använder sig av fristående kompilatorer. Support- och utvecklingsverktyg är bara 
styrande för företag A då de menar den faktorn är överordnad alla andra. För 
företag B och D är andra faktorer överordnade vilket innebär att support- och 
utvecklingsverktygen väljs med tanke på dessa andra faktorer. 
 
 
5.4 Expertis 
 
I kapitel 3.4.3 nämns att det troligen är den tillgängliga expertisen som fäller det 
avgörande valet för vilket programmeringsspråk som ska användas vid ut-
vecklingen av ett kritiskt realtidssystem. Programmerare som arbetar med ett 
programmeringsspråk som de känner sig hemmastadda med, arbetar mer effektivt 
och gör färre misstag. Detta får dock, enligt vår teori, inte bli en avgörande faktor 
när ett programmeringsspråk väljs. De flesta programmerare som arbetar utanför 
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det kritiska området är ofta bekanta med C, med detta är inte ett tillräckligt skäl att 
välja C som programmeringsspråk i ett kritiskt realtidssystem.  
 
Företag A menar att valet av programmeringsspråk inom den svenska marknaden 
styrs av tillgången på programmerare. Företag A tror dock inte att utvecklare 
egentligen ser några fördelar med C eller vill använda programmeringsspråket 
som grund för sina kritiska system, men beslutet att använda C bottnar ofta i att 
det finns intern kompetens inom programmeringsspråket. Företag A tror att 
många kunder väljer bort exempelvis Ada för att det saknas intern kompetens 
inom språket.  
 
Valet av programmeringsspråk hos företag A:s kunder motsäger helt vår teoris 
förhållningssätt till att expertisen inte får styra valet av vilket programmerings-
språk som används. På den svenska marknaden är den interna expertisen i stort 
sett helt avgörande för vilket språk som ska användas, även då detta innebär att ett 
mindre lämpligt programmeringsspråk som C används.  
 
Hos företag B kommer expertisen delvis utifrån. Eftersom Ada mer eller mindre 
var ett krav från kunden för projektet som undersökts inför denna rapport, var 
personalen tvungen att utbilda sig specifikt på Ada. Från början var antalet 
externa konsulter därför större, men allt eftersom den interna personalen 
successivt lärde sig Ada, kunde de i större utsträckning klara sig själva. Vid större 
projekt är det vanligt att utvecklaren väljer att utbilda personal specifikt på Ada 
och ta den merkostnad som det innebär.  
 
Företag B är det enda av de undersökta företagen som följer teoriernas linje om att 
använda programmeringsspråk som bättre lämpar sig för kritiska tillämpningar. 
Kundkraven har varit styrande för valet av programmeringsspråk och företag B 
har fått skaffa sig nödvändig expertis för att klara av sitt uppdrag. 
 
På företag C finns all nödvändig expertis inom företaget. Intern kompetens är 
extremt viktig vid valet av programmeringsspråk.  
 
Även företag C, liksom företag A:s kunder, har en helt annan inställning till valet 
av programmeringsspråk än Storey i vår teori. Företag C utgår helt och hållet från 
att det ska finnas intern kompetens för alla delar i utvecklingsprocessen i motsats 
till vad Storey förespråkar för kritiska realtidssystem. 
 
Hos företag D finns all kompetens som behövs för ett projekt inom utvecklings-
gruppen. Det händer dock att konsulter anlitats för testning av mjukvara. Den 
interna kompetensen var i princip helt styrande för valet av företagets valda 
utvecklingsverktyg. Verktyget finns i flera versioner som genererar kod i olika 
språk, men företag D valde en version som genererar C-kod, eftersom det var det 
enda språket som stödde hårdvaran som bestämts av en annan aktör i projektet. 
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Företag D är svåra applicera på Storeys teorier om expertis, då de uteslutande 
arbetar med ett utvecklingsverktyg och inte hanterar koden på något sätt. Dock 
har valet av utvecklingsverktyg styrts av intern kunskap om verktyget, som skulle 
ha kunna användas för att generera kod som bättre lämpar sig för kritiska system 
om annan hårdvara använts.  
 
Den interna expertisen är i allra högsta grad styrande på den svenska marknaden, 
för vilket programmeringsspråk som ska användas. Eftersom expertisen anses 
vara det viktigaste för de flesta företag, innebär det att funktionella egenskaper 
samt support- och utvecklingsverktyg väljs som en följdeffekt av vilken expertis 
som finns tillgänglig. Endast företag B anser, precis som vår teori i kapitel 3.4.3, 
att expertisen inte ska få styra valet av programmeringsspråk och låter istället 
expertisen bli underordnad de övriga faktorerna. Det innebär att företaget anpassar 
sin expertis utefter det programmeringsspråk som väljs och inte tvärt om. 
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6 SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 
I detta kapitel redovisar vi de slutsatser vi kunnat dra från vår undersökning. 
Därefter följer vår egen diskussion kring ämnet samt en metoddiskussion som 
utvärderar vårt tillvägagångssätt. 
 
 
6.1 Slutsats  
 
Syftet med denna rapport har varit att skapa en djupare förståelse för på vilket sätt 
kriterierna för ett programmeringsspråk är styrande vid valet av programmerings-
språk för kritiska realtidstillämpningar samt att upplysa om olika program-
meringsspråks lämplighet för dessa typer av tillämpningar. 
 
Utifrån vår forskningsfråga ”Hur är kriterierna för programmeringsspråk styr-
ande vid utveckling av kritiska realtidssystem?” har vi kommit fram till följande: 

• Programmeringsspråkets egenskaper eller supportverktyg är underordnade 
den interna expertisen vid valet av vilket programmeringsspråk som ska 
användas vid utveckling av kritiska realtidssystem.  

• Säkerheten hos ett programmeringsspråk anses genomgående vara den 
viktigaste egenskapen vid valet av programmeringsspråk, men denna 
egenskap är oftast inte så kritisk att ett programmeringsspråk med lägre 
säkerhet, exempelvis C, ratas 

• Support- och utvecklingsverktyg är sällan direkt styrande för valet av 
programmeringsspråk, utan blir oftast en följdeffekt av de andra kriterierna 
som anses mer viktiga  

• Inom flyg- och försvarsbranschen anses expertisen vara minst viktig, då 
utbildning alltid är möjlig. Inom dessa branscher är programmerings-
språkets egenskaper styrande för vilket programmeringsspråk som anses 
vara lämpligt 

 
Den interna kompetensen har stor betydelse för de flesta av våra studerade företag 
när det handlar om vilket programmeringsspråk som ska väljas till en kritisk 
realtidsapplikation. För många företag är det naturligt att använda ett program-
meringsspråk som den interna personalen är väl förtrogna med, även för system 
av mer kritisk karaktär. Detta synsätt är dock i konflikt med de rekommendationer 
som presenteras i vår referensteori, som menar att valet av programmeringsspråk 
aldrig bör ske på dessa grunder. 
 
Säkerheten anses av de flesta av våra respondenter vara den viktigaste egenskapen 
hos ett programmeringsspråk, men paradoxalt nog är C ett språk med låg säkerhet 
enligt vår referensteori. Ändå är C det i särklass mest använda program-
meringsspråket på den svenska marknaden för realtidstillämpningar. Endast i de 
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fall där det finns specifika kundkrav eller branschstandarder används andra 
programmeringsspråk, främst Ada. 
 
 
6.2 Diskussion 
 
Utöver de slutsatser om hur som presenterats i föregående kapitel har vi även 
kommit fram till följande 

• C används som programmeringsspråk i de allra flesta kritiska till-
lämpningar som utvecklas i Sverige i dagsläget 

• När andra programmeringsspråk än C används är det oftast på grund av 
specifika kundkrav 

• Objektorienterade utvecklingsverktyg har blivit allt mer intressant för 
utvecklare av realtidssystem, även vid utveckling av mycket hårda real-
tidssystem 

 
Efter att ha samlat information om programmeringsspråk och realtidsystem har vi 
förvånats av att C används i så hög utsträckning, även för tillämpningar som är av 
mer kritisk karaktär. Många utvecklare verkar tycka att C har stora brister, men 
väljer ändå att använda sig av språket i stället för att skaffa sig kompetens inom 
ett lämpligare programmeringsspråk, t ex Ada eller Modula-3. Att byta till ett 
lämpligare programmeringsspråk skulle förmodligen kunna minska en del 
kostnader, främst inom testning av programvaran. 
 
Om en utvecklare använder sig av C, bör en standard användas för att reducera 
risken för programmeringsfel. Misra-C är, enligt oss, det bästa alternativet då 
standarden utvecklats för att avhjälpa de brister som finns i allmänt vedertagen C-
programmering, men även ANSI-C är lämpligt då det stöds av de flesta 
kompilatorer på marknaden.  
 
Att använda utvecklingsverktyg som genererar kod kan också vara ett bra 
alternativ till manuell kodning, då ett verktyg garanterar att koden genereras och 
kompileras lika varje gång, även om koden kanske inte alltid är helt optimerad. 
 
Modula-3 verkar i de allra flesta avseenden vara det programmeringsspråk som 
lämpar sig bäst för användning inom realtidstillämpningar. Företag A berättade att 
de inte kände till någon i Sverige som använder sig av något Modula-språk, vilket 
också det är förvånande med tanke på vilka egenskaper språket har. Detta kan nog 
inte bara förklaras med att branschen är väldigt konservativ, med tanke på att 
Modula-språk funnits på marknaden i över 30 år. 
 
Ada-subsetet SPARK anser vi också vara ett intressant programmeringsspråk för 
kritiska realtidssystem. SPARK vekar bli allt mer populärt runt om i världen, även 
om det ännu inte börjat användas på den svenska marknaden. 
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Utgångspunkten för denna rapport var en undersökning som gjordes 1991 av 
Cullyer, Goodenough och Wichmann, där de försökte reda ut vad som var 
karaktäristiskt för ett programmeringsspråk som lämpar sig för användning i 
realtidssystem.  
 
Trots att branschen är konservativ, har den tillgängliga tekniken utvecklats 
avsevärt sedan Cullyers undersökning av de programmeringsspråk som då fanns 
att tillgå. Flera av de gamla programmeringsspråken har i praktiken dött ut och de 
som fortfarande används har moderniserats och fått nya, förbättrade egenskaper. 
Nya programmeringsspråk har också dykt upp på marknaden och i takt med att 
datorerna blivit mer avancerade har även grafiska utvecklingsverktyg gjort sitt 
intåg i branschen. Det modernare, objektorienterade synsättet och de utvecklings-
verktyg som stöder detta kommer troligen att få till följd att allt mindre kod skrivs 
för hand och därmed kommer även de fel som kan uppstå bli allt färre.  
 
Programmerare som arbetar med traditionell ”kodknackning” kommer med tiden 
troligen att ersättas med modellerare, som uteslutande bygger system i utveckling-
sverktyg som sköter om hela processen från modellering till testning och 
simulering samt kompilering av genererad kod. Vilket programmeringsspråk som 
ligger till grund för den genererade koden kommer att bli allt mindre 
betydelsefullt då risken för mänskliga misstag reduceras. 
 
 
6.3 Metoddiskussion  
 
I denna rapport har vi valt att utföra en fallstudie med en kvalitativ 
insamlingsmetod. Att vi valde en kvalitativ metod innebar en rad fördelar men 
även nackdelar. Den stora fördelen med den kvalitativa metoden var att vi kunde 
få en bättre och djupare förståelse för respondenterna. Möjligheten att ställa 
följdfrågor är något som vi uppskattat. Däremot har det varit svårare att dra 
generella slutsatser av vår kvalitativa studie. Om vi istället använt oss av en 
kvantitativ metod hade vi möjligtvis kunnat dra mer generella slutsatser, men det 
hade varit svårare att säkerställa oss om att respondenterna förstått våra frågor, 
och således hade validiteten varit svårare att tillförsäkra. Vi tror även att vi hade 
fått stora problem med att finna ett tillräckligt antal respondenter för en kvantitativ 
studie. Redan för vår kvalitativa studie innebar respondenterna ett problem 
eftersom det varit ett mycket tidskrävande arbete att nå upp till de fyra företag 
som vi ansåg att vi behövde för vår studie. Vi kontaktade ett 15-tal företag innan 
vi hittade fyra företag som hade tid och möjlighet att svara på våra frågor. Vi tror 
därför att det varit omöjligt för oss att göra en statistisk giltig kvantitativ 
undersökning om kritiska realtidssystem i Sverige.  
 
Vår urvalsstorlek på fyra företag har varit lagom utifrån den tid vi förfogat över. 
Visserligen hade vi kunnat dra mer generella slutsatser med ett större antal 
respondenter, men utifrån förutsättningarna ser vi inte hur vi kunnat göra 
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annorlunda. Beslutet att intervjua utvecklarna av realtidssystem har varit bra. De 
har haft bra kännedom om hela processen och även om kundernas förhållningssätt. 
Vi tycker även att blandningen varit väl avvägd, då flera branscher finns 
representerade. Även om ett av företagen inte själv utvecklar kritiska realtids-
system utan tillhandahåller systemutvecklingsverktyg, har information vi fått från 
företaget varit intressant då de har stor kunskap om hela branschen. Att vår sista 
respondent använder sig av automatisk kodgenerering har vi sett som positivt då 
det i dagsläget verkar höra framtiden till. Det har dock varit svårare att applicera 
vår referensteori för analys fullt ut på detta företag. 
 
Frågeguiden vi använt oss av har fungerat som en guide när vi genomförde våra 
intervjuer. Genom att basera frågeguiden på vår teori har vi kunnat säkerställa 
kopplingen till teorin, vilket vi anser ha varit bra. I efterhand insåg vi att vissa 
frågeställningar saknades i frågeguiden, men detta har vi kunnat komplettera i 
efterhand. Att vår frågeguide var av mer strukturerat slag gjorde att vi lättare 
kunde jämföra företagen i analysfasen. Intervjuerna skedde via konferenstelefon 
och vi tycker att det fungerade väl, även om personligt möte ofta är att föredra. Vi 
tror inte att svaren i sig påverkats av användandet av konferenstelefon, men vi tror 
att det är lättare att bygga upp ett förtroende öga mot öga. Dessutom blir timingen 
bättre eftersom båda sidor ges en möjlighet att läsa av kroppsspråk. Dock hade vi 
inget val då de tillfrågade företagen ligger i fel ände av landet. Användandet av 
inspelningsmedium var en stor tillgång för oss. Att i efterhand enkelt kunna lyssna 
igenom intervjuerna var grundläggande för att inte missa viktig information. 
 
Reliabiliteten tror vi är god då resultatet förmodligen skulle bli snarlikt om någon 
annan forskare skulle ta sig an samma frågeställning. Validiteten är, enligt oss, 
också god då vi anser oss fått svar på vår forskningsfråga. Vår strukturerade 
frågeguide har hjälpt oss mycket på vägen för att öka både reliabilitet samt 
validitet. 
 
I analysen har det känts naturligt att först jämföra varje företag individuellt mot 
vår teori för att senare jämföra alla företags svar mot teorin. Vi anser att denna typ 
av analys har fungerat bra. 
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BILAGA A - Frågeguide 
 
Företag/organisation: 
 
Namn på person: 
 
Arbetsroll: 
 
 
1. Generellt om använda programmeringsspråk 
 

1.1. Vilka programmeringsspråk används i dagsläget? 
 

1.2. Vem bestämmer vilket programmeringsspråk som skall användas? 
 

1.3. Varifrån får den personen/gruppen sitt beslutsunderlag? 
 

1.4. Hur mycket tror Ni att valet av programmeringsspråk påverkar 
slutprodukten? 

 
1.5. Ser Ni några specifika fördelar med programmeringsspråket/-en Ni 

använder?  
 

1.6. Anser ni att det finns några nackdelar med detta/dessa 
programmeringsspråk? 

 
1.7. Har Ni utvärderat andra programmeringsspråk för era produkter? 

1.7.1. Vilka? 

1.7.2. Varför valdes dessa bort? 
 
 
2. De funktionella egenskaperna hos programmeringsspråket 
 

2.1. Hur anser Ni att ert/era valda programmeringsspråk uppfyller kraven på: 

2.1.1. Logisk pålitlighet – Finns en pålitlig och entydig definition av 
språket? 

2.1.2. Komplexiteten av definitionen – Finns en enkel formell definition 
av språkets olika finesser?  

2.1.3. Uttryckskraft – Kan programfinesser uttryckas enkelt och effektivt? 

2.1.4. Säkerhet (Security) – Kan överträdelser av programspråkets 
definitioner upptäckas innan exekvering?  

2.1.5. Verifierbarhet – Stöder språket verifikation, dvs. bevis för att den 
producerade koden stämmer överens med kravspecifikationen? 
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2.1.6. Uppbundet utrymme och tidskrav – Kan det påvisas att tid- och 
minnesrestriktionen inte överskrids? 

 
 
3. Support- och utvecklingsverktyg 
 

3.1. Vilka utvecklingsverktyg använder ni för ert/era programmeringsspråk? 
 

3.2. Hur stor inverkan har utvecklingsverktyget på slutprodukten? 
 

3.3. Använder ni gamla, beprövade utvecklingsverktyg eller nyare verktyg?   
 
 
4. Expertis 
 

4.1. Finns all kompetens inom gruppen eller använder Ni extern kompetens? 
 

4.2. Hur viktig är intern kompetens för valet av programmeringsspråk?  
 

4.3. Väljer ni bort språk för att ni inte har kompetens inom gruppen?  
 
 
5. Framtiden 
 

5.1. Finns det några framtidsplaner för förändringar kring 
programmeringsspråken som Ni använder? (berätta fritt) 
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