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Abstract 
 
Within the area of object-oriented system development it is important to go 
through two important phases, analysis and design. This makes it so much 
easier for a development team to visualize an intended system, to capture and 
illustrate the requirements of a client. To facilitate these phases a variety of 
methods and modeling languages has been developed. It has been common 
that each company has made its own variant of the above mentioned but 
gradually the need of a common standard became unavoidable. A standard has 
now been a reality for a couple of years. In spite of this there is most likely some 
companies that still haven´t assumed this standard. This work examine which 
modeling languages that today are in use in the IT business and is focused on 
making a study in how one of the early days most popular method, Object 
Modeling Technique (OMT), stands in comparison to the standard in modeling 
languages that exists today, Unified Modeling Language (UML). Thus we 
investigate whether it is necessary for a company that today uses OMT to 
migrate to UML. 
 
We have done a literature study and interviews with system developers in a 
limited group of companies in Karlskrona/ Ronneby. We have also done a 
comparative test to further investigate if there are any essential differences 
between the notation in OMT and UML.  As there where not many differences in 
the notation of OMT and UML, we chose to show only a few diagrams in our 
work, if you are interested in more details about the notation we refer to a very 
good book by Eriksson and Penker [6]. It has shown that all companies in our 
investigation use UML today. Most likely this depends mainly on three things. 
First, UML has had a large impact after that it became a standard. Second, 
UML can be used in other areas than software development. Third, the 
knowledge of UML has spread among companies in this branch, which might 
have influenced clients to ask for UML specifically. Finally, the dominance that 
UML has in the IT business ought to in a large extent depend on the fact that 
UML is built on the best from all modeling languages in modern time. 
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Sammanfattning 
 
Vid objektorienterad systemutveckling är det viktigt att man genomför en 
analys- och designfas, dels för att man inom ett utvecklingsteam lättare ska 
kunna visualisera hur ett system är tänkt att bli och dels för att kunna fånga och 
åskådliggöra kundens krav. Till sin hjälp i dessa faser har man metoder-
/processer och modelleringsspråk. Varje företag har i regel haft sin egen variant 
av ovan nämnda, men allteftersom kom kravet på en gemensam standard att bli 
oundvikligt. Sedan ett antal år tillbaka finns nu en standard. Trots det finns det 
säkert företag kvar som ännu inte antagit denna standard. I detta arbete har vi  
undersökt vilka modelleringsspråk som idag används. Vi har fokuserat på att 
göra en studie över hur en av dåtidens mest populära metoder Object Modeling 
Technique (OMT) står sig i konkurrens med den standard som används idag, 
Unified Modeling Language (UML). Således undersöker vi i detta arbete om det 
är nödvändigt för ett företag som idag använder OMT att byta till UML. 
 
Vi har till vår hjälp gjort en litteraturstudie samt intervjuer på en begränsad 
grupp företag inom Karlskrona-/Ronnebyområdet. För att ytterligare undersöka 
de väsentliga skillnaderna mellan OMT och UML, har vi gjort ett jämförande test 
mellan notationen i OMT och UML. Eftersom vi inte fann några stora skillnader i 
notationen har vi valt att endast visa några få diagram i arbetet, om intresse 
finns för mer detaljer angående notationen hänvisar vi i stället till Eriksson och 
Penker [6]. Det har visat sig att alla företag i vår undersökning idag använder 
UML. Sannolikt beror detta i huvudsak på tre orsaker. För det första har UML 
haft en stor genomslagskraft efter det att det blev en standard. För det andra 
kan man använda UML till annat än mjukvaruutveckling. För det tredje finns det 
en stor kunskap och kännedom om UML, vilket också har gjort att kunderna 
efterfrågar just detta. Avslutningsvis torde den dominans som UML har inom 
branschen till stor del bero på det faktum att UML är uppbyggt av det bästa från 
alla de modelleringsspråk som varit använda i modern tid. 
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1. Inledning 
 
1.1 Problembeskrivning 
 
Användandet utav ett modelleringsspråk i kombination med en metod, inom 
analys och design, är en viktig del i objektorienterad systemutveckling. Vi har 
valt detta ämne, därför att vi i vår utbildning arbetat med objektorienterad analys 
och design. Detta har gjorts med hjälp av metoden OMT. I denna metod ingår 
även ett modelleringsspråk. De metoder/modelleringsspråk som länge använts 
inom analys och design har de senaste åren genomgått en förändring. Vi vill 
genom denna uppsats undersöka om OMT fortfarande är användbart eller om 
det är nödvändigt för företag inom IT-branschen att övergå till UML. Syftet med 
uppsatsen är att utröna huruvida det finns några tungt vägande praktiska skäl 
för ett företag att välja UML som modelleringsspråk, i kombination med en 
metod, framför OMT. Det är även vår förhoppning att detta arbete ger oss 
fördjupade kunskaper i UML. 
 
 
1.2 Hypotes 
 
Även om UML till stora delar kan sägas utgöra en vidareutveckling av OMT, kan 
man i allt väsentligt nå samma resultat i sitt arbete med utnyttjande av OMT 
som modelleringsspråk. 
 
 
1.3 Frågeställningar 
 

• Vilken är den väsentliga skillnaden mellan OMT och UML som 
modelleringsspråk? 

• Varför är UML så dominerande som modelleringsspråk inom IT-
branschen?  

• Är utvecklingen sådan att företagen egentligen behöver byta till UML, 
eller skulle OMT fortfarande vara användbart? 

 
 
1.4 Metod 
 
Våra frågeställningar kommer att besvaras genom att belysa de väsentliga 
skillnaderna mellan modelleringsspråken genom ett jämförande test. Det 
kommer i arbetet även att ingå litteraturstudier (se Kap 8.1 Litteratur) som kan 
hjälpa oss att få svar på frågeställningarna samt intervjuer på företag inom en 
begränsad grupp. För att få en naturlig övergång från beskrivningen av våra 
metoder  till beskrivningen av vårt resultat har vi valt att lägga metod-
beskrivningen i anslutning till resultatbeskrivningen (se Kap 3 
Metodbeskrivning). 
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För att planera, genomföra samt rapportera vår undersökning har vi följt 
litteraturen skriven av Patel och Davidson [5]. Källhänvisning till litteratur-
förteckningen görs med siffra inom hakparentes i slutet på varje stycke. 
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Examensarbetet kommer endast att behandla OMTs och UMLs  analys- och 
designfaser med betoning på analysfasen. Arbetet kommer att ta upp väsentliga 
delar av de metoder och den notation som finns omtalad i litteraturen skriven av 
Rumbaugh, Booch och Jacobsson vad gäller OMT [8] och UML [6]. Arbetet 
kommer inte i detalj att gå in på hur diagrammen ritas, utan bara beskriva dess 
innebörd samt visa ett fåtal exempel. En av de processer som man kan välja i 
kombination med UML är Rational Unified Process (RUP). Vi har därför valt att 
göra en kort presentation av RUP eftersom det  utvecklingsverktyg som vi tittat 
på dvs Rational Rose 2000ME (Rational Rose) stöds utav den processen. I 
utvecklingsverktyget har vi fokuserat på aktiviteten för analys och design. De 
olika ekonomiska aspekterna på ett nyttjande av det ena eller andra av de 
modelleringsspråk som omtalas i arbetet, kommer inte att belysas. Olika 
designmönster kommer inte att behandlas då detta inte gäller enbart för OMT 
och UML. Intervjuer på en begränsad grupp utvecklingsföretag inom IT-
branschen kommer att göras i Karlskrona/Ronneby-området. Vi kommer inte att 
dela upp företagen i mindre grupper, eftersom det inte har någon betydelse för 
arbetet. 
 
 
1.6 Målgrupp 
 
Uppsatsen riktar sig till personer och företag som är intresserade av att se de 
väsentliga skillnaderna mellan ett gammalt och nytt modelleringsspråk. 
Samtidigt hoppas vi att det kan vara av intresse för de som avser att eventuellt 
byta metod och notation inom den egna organisationen. Vi hoppas även att 
uppsatsen kan användas i studiesyfte. De som läser uppsatsen bör ha 
kännedom om objektorienterad systemutveckling. För att öka förståelsen i vårt 
arbete finne det en ordlista (se Kap 7 Ordlista). 
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2. Objektorienterad systemutveckling 
 
2.1 Allmän beskrivning av objektorienterad systemutveckling 
 
 
 ”Object-oriented” is going to be the most important emerging software 
 technology of the 1990s 
 
    Bill Gates, Microsoft Corporation[3] 
 
 
Objektorienterad systemutveckling baseras på att dela upp ett problem i mindre 
delar och angripa dessa mindre problem var för sig. Nyckeln ligger i hur man 
delar upp problemet. Objektorienterade modeller kan underlätta för förståelsen 
av ett problem.  System skapas kring objekt i stället för funktioner. Objekten 
kapslar in  funktionalitet och data. Fördelarna med objektorienterad system-
utveckling är många och bland annat kan nämnas att det är ett naturligt 
tankesätt även för en användare med lite datorvana. Detta leder till en bättre 
kommunikation mellan beställare och systemkonstruktörer samt att man på ett 
tidigt stadium ska kunna upptäcka eventuella missförstånd. För att uppnå en 
bättre kvalitet och effektivitet i utvecklingen så utnyttjas återanvändning av 
design och kod [2 och 3]. 
 
Tre olika huvudfaser som ingår i objektorienterad systemutveckling [2 och 3]: 
 
Analysfas   Syftet med denna fas är att bestämma vad som skall  
    implementeras. 
 
Designfas  I denna fas görs en teknisk anpassning och 

utbyggnad av det resultat som framkom i 
analysfasen. 

 
Implementationsfas  Här realiserar man systemet i form av ett körbart  
    dataprogram (denna fas kommer inte att beröras i  

denna rapport).  
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2.2 Objektorienterad analys  
 
Den tidiga fas i objektorienterad systemutveckling då en abstrakt modell av 
systemets huvudbegrepp skapas, utan att gå in på en viss teknisk 
implementation (Eriksson; Penker, 1996, sid 204) [2].  
 
Denna modell ska kunna visa relationerna mellan de olika objekt som ingår 
samt visa den interaktion mellan objekten som systemet ska hantera. Den görs i 
syfte att skapa en förståelse för den verksamhet som systemet ska hantera. 
Analysmodellen är på så sätt en ideal beskrivning av de mest centrala objekten 
i systemet och används till grund för att i en designfas konstruera systemet i 
detalj och välja en viss teknisk lösning [2].  
 
De vanliga stegen i denna fas är [2]: 

Underlagsinsamling  
Finna objekt  
Skapa klasser  
Finna relationer  
Dokumentation  
Diagram 

 
 
2.3 Objektorienterad design  
 
Den fas i vilken resultatet från en analys överförs till en teknisk arkitektur 
(Eriksson; Penker, 1996, sid 204) [2]. 
 
Design delas ofta upp i två huvudaktiviteter: design av arkitektur och detalj-
design. Design av arkitektur omfattar strategiska beslut om hur funktionaliteten 
fördelas bland systemets olika komponenter, hur komponenterna relaterar till 
varandra och hur exekveringskontrollen fördelas bland komponenterna. 
Detaljdesign avser val av algoritmer, datastrukturer och riktlinjer för hur de olika 
komponenterna ska implementeras internt. Utgångspunkten för en design är en 
kravspecifikation och resultatet av en analys [2].  
 
Exempel på några steg i fasen är [2]: 
      Uppdelning i delsystem 
      Design av användargränssnitt 
      Diagram 
      Spårbarhet 
      Dokumentation 
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2.4 Introduktion till problemområdet 
 
De steg som vi har gått igenom i både analys- och designfasen kan göras med 
hjälp av olika metoder och modelleringsspråk. De metoder och modellerings-
språk som vi tänker presentera i det här arbetet är för det första en av sin tids 
mest omtyckta metoder (OMT) och sedan följer den uppföljare (UML) som efter 
många års arbete har kommit att bli ett enat modelleringsspråk såväl som en 
standard inom objektorienterade modelleringsspråk. 
 
OMT är en modelleringsteknik. OMT bygger till stora delar på att man ska 
bygga en modell av verkligheten. En sådan modell är bra som utgångspunkt för 
kommunikation med användare. 
 
UML är en standard för utförandet av mjukvaruskisser. UML kan, liksom OMT, 
användas till att visualisera, specificera, konstruera och dokumentera delar av 
ett mjukvarusystem. UML är en fristående notation som inte har några inbyggda 
processriktlinjer att ta hänsyn till. 
 
 
2.5 Historik  
 
Det finns en mängd metoder att tillgå då man ska göra sin analys och design.  
Bland några upphovsmän till dessa olika metoder kan nämnas Grady Booch 
James Rumbaugh och Ivar Jacobson. Det finns oftast en kärna med liknande 
begrepp och tillvägagångssätt i alla metoder. Det första objektorienterade 
språket sägs vara Simula-67. Detta språk fick ingen naturlig efterföljare, men 
gav senare inspiration till andra utvecklare. På 80-talet spreds den objekt-
orienterade metodiken till industrin. Den egentliga användningen av objekt-
orienterade språk var begränsad till en början. Språket Smalltalk följt av 
Objective C, C++, Eiffel och CLOS drog till sig uppmärksamheten och snart så 
publicerades den första objektorienterade metoden. 90-talet  dominerades utav 
en mängd nyskapade metoder, alla med sina egna koncept , definitioner, 
notationer, terminologier och processer. En del tillförde något nytt, men i stort 
så var många utav dessa metoder väldigt lika. Det gjordes en del försök till ett 
gemensamt koncept bland alla dessa metoder, men eftersom de egentliga 
författarna inte var inblandade så kunde dessa försök inte ses som en ersättare 
till någon befintlig metod utan endast betraktas som ytterligare en metod [9]. 
 
Första gången det lyckades var när Rumbaugh och Booch, som arbetade 
tillsammans på Rational Software Corporation, 1994 började med det första 
försöket till ett enat modelleringsspråk. De försökte kombinera koncept ifrån 
OMT [8] och Booch metoder. Vid ungefär samma tid anslöt sig en man vid 
namn Jacobson till arbetet. Deras gemensamma arbete kom att bli UML. 
Balansen inom fältet för objektorienterade metoder ändrades genom detta  
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samarbete. Eftersom det var de faktiska författarna till tre av toppmetoderna,  
som genomförde denna förening. 1996 började de arbeta med metodologister 
och utvecklare på andra företag [se fig 2.1]. Detta för att ta fram ett attraktivt 
förslag till en standardisering av en ny objektorienterad modell.  
 

 
 
  Fig 2.1 [7]  Metoder och notationer som bidragit med  

 idéer till UML. 
 

 
Förslaget skulle dels presenteras för Object Management Group (OMG) och 
dels användas av framtida utvecklare. UML togs upp som en standard i OMG 
1997. OMG tog därefter över ansvaret för den fortsatta utvecklingen [9]. 
 
 
2.6 OMG 
 
OMG är en internationell sammanslutning som bildades 1989 och som idag har 
omkring 800 företag som medlemmar. OMG agerar som en central organisation 
för frågor kring objektorientering samt har som syfte att definiera standarder 
kring objektorientering. OMG har ingen egen utveckling eller affärsverksamhet, 
utan definierar endast standarder [2].  
 
 
2.7 Vad är en metod? 
 
En metod är ett planmässigt sätt att uppnå ett visst mål. En objektorienterad 
metod för systemutveckling är ett antal arbetssteg som skall genomlöpas för att 
bygga en modell som kan implementeras i ett objektorienterat språk (Eriksson; 
Penker, 1996, sid 204) [2]. 
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Innehållet i en objektorienterad metod är de arbetssteg som anses nödvändiga 
för att kunna gå från en kravspecifikation till en implementation i ett objekt-
orienterat språk. Några vanliga modeller av ett system som en metod skall ge 
stöd för är exempelvis klassdiagram, objektdiagram, dynamisk modell och 
funktionell modell. Spårbarhet i en metod är viktigt, den ger utöver möjlighet till 
felsökning även en möjlighet att se hur en ev förändring i kravspecifikationen 
kan påverka hela systemet. En objektorienterad metod innehåller ofta olika 
faser såsom objektorienterad analys, objektorienterad design samt 
objektorienterad konstruktion. En metod behöver ett modellbegrepp som 
innefattar ett språk, för att bygga modeller [2 och 3] . 
 
 
2.8 Vad är en modell och varför modellerar vi? 
 
En modell byggs upp av symboler som är relaterade till de aktuella företeelser 
som finns i ett tänkt system. Symbolerna kan t ex vara grafiska eller i textform. 
Modellering används inom en mängd områden för att göra en komplex 
verksamhet mer hanterbar och förståelig. En modell ska vara entydig och 
kommunicerbar. Det ska vara möjligt att förstå hur den ska användas och hur 
den ska tolkas. För att kommunikationen i en modell ska vara entydig så 
behövs vissa språkregler och det leder oss till ett modelleringsspråk [2 och 3]. 
 
 
2.9 OMT 
 
I OMT ingår både en metod och ett modelleringsspråk. Utvecklingen är iterativ 
dvs man kan inte räkna med att vara klar förrän man gått igenom alla steg i 
metoden. Varje steg kan innebära att man måste revidera tidigare arbete och 
gå tillbaka ett eller två steg. Det finns inga perfekta modeller av en situation 
utan man måste söka en modell för det som är lämpligt för just det problem som 
man ska hantera. En god modell fångar de kritiska aspekterna av ett problem 
och utelämnar de andra aspekterna. I OMT har man funnit det användbart att 
modellera ett system ifrån tre relaterade men olika utgångspunkter, där varje 
utgångspunkt fångar viktiga aspekter av ett system, men där alla är lika viktiga 
för att få en komplett beskrivning av systemet. Modellerna är inte helt och hållet 
oberoende men varje modell kan till stor del bli undersökt och förstådd för sig 
själv [8].  
 
Ordet modell har två dimensioner, en vy av ett system (objekt modell, dynamisk 
modell, funktionell modell) eller ett steg i utvecklingen (analys, design, eller 
implementation). Vilken dimension det är framgår i regel av sammanhanget [8]. 
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OMT delas således in i tre modeller, objektmodellen, dynamiska modellen och 
funktionella modellen som alla ingår i analysfasen [se fig 2.2]. 
  
      
  
  
 
   Dynamisk      Funktionell  
 
 
 
 
             Objekt  
 
 
 
         Fig 2.2 [4] Tre modellbaserade vyer av ett system i OMT 

• Objekt  Statisk struktur 
• Dynamisk  Kontroll och beteende 
• Funktionell  Algoritmer 

 
OMT består som vi tidigare har sagt även av ett modelleringsspråk, detta språk 
uttrycks med hjälp av ett antal diagram och en mängd olika symboler som 
tillsammans utgör en notation. Denna notation återkommer både i analys - och 
designfasen. 
 

2.9.1 Analysfasen 
 
Objekt modellen 
  
Denna modell är den fundamentala modellen som ligger till grund för de övriga 
modellerna. Den fångar de verkliga enheter som finns i en tänkt applikation och 
dess lösning. Modellen fångar även dess struktur och deras relationer sins-
emellan [8].  
 
Ur denna modell kan det konstrueras [8]:  
 
Klassdiagram Visar existerande klasser och deras relationer  

(se Bilaga A). 
  
Dynamiska modellen 
  
Modellen beskriver ett objekts dynamiska beteende och hur det ändrar sitt 
tillstånd. Genom att undersöka beteendet av objekten över ett tidsintervall och 
flödet av händelser mellan objekten, så fångar denna modell det centrala  
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beteendet i ett system [8].  
 
De diagram som man tar fram ur denna modell är [8]:  
 
Tillståndsdiagram  Visar hur ett objekt ändrar tillstånd över tiden  

(se Bilaga B). 
  
Händelseflödesdiagram  Visar flödet av händelser mellan objekten  

(se Bilaga C). 
 
 
Funktionella modellen  
 
Avslutningsvis så kommer man till den modell som beskriver funktionaliteten 
hos ett system dvs vilken funktionalitet som tillhandahålls och hur den påverkar 
systemet [8].  
 
Denna modell ger oss [8]:  
 
Dataflödesdiagram Beskriver ett systems beteende genom att visa en 

graf av processer, dataflöden, datalager och aktörer 
(se Bilaga D). 

 
Genom att summera detta kan man säga att den funktionella modellen 
specificerar vad det är som händer, den dynamiska modellen specificerar när 
det händer och objektmodellen specificerar vem det händer för. Den gemen-
samma informationen från alla dessa modeller ger oss ett samlat analys-
dokument [8]. När hela analysfasen är genomförd så går stegen i metoden över 
till designfasen. 
 

2.9.2 Designfasen  
 
Systemdesign 
 
Designfasens syfte är att strukturera upp basarkitekturen för systemet. Här 
fattar man också en del övergripande strategiska beslut såsom exempelvis 
datalagring. Resulterar i ett systemdesigndokument [8]. 
 
Objektdesign 
 
Här utvecklas analysmodellen och tillhandahåller en detaljerad bas för 
implementation. Resulterar i en mer detaljerad objekt, dynamisk och funktionell  
modell [8]. 
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2.10 Vidareutveckling av OMT 
 
Såväl som något annat måste en metod över tiden vidareutvecklas för att följa 
med i utvecklingen. OMT-metoden har tagit till sig en del tekniker från andra 
kända metoder, ett exempel på en sådan är användningsfall (Use-case) (se 
Bilaga E) som kommer ifrån Ivar Jacobson, Objectory. Några ytterligare detaljer 
i utvecklingen av OMT kommer inte att tas upp i detta arbete utan fokus 
kommer att vara på den ursprungliga OMT enligt Rumbaugh, 1991. Från det att 
arbetet började med att förena olika metoder och notationer till det enade 
modelleringsspråket UML, vidareutvecklades inte OMT ytterligare i egenskap av 
självständig metod [10]. 
 
 
2.11 UML 
 
UML är ett allmänt visuellt modelleringsspråk som används för att specificera, 
visualisera, konstruera och dokumentera artefakter av ett mjukvarusystem. 
Språket fångar avgöranden och ger förståelse för systemet som skall utvecklas. 
Det är avsett att kunna användas tillsammans med en valfri utvecklings-
metod/process. Tanken med UML är att språket ska kunna användas inom olika 
områden, inte bara inom mjukvaruutveckling utan även t ex informationssystem, 
affärssystem mm. UML används för kravspecifikation, analys av use-case, 
analys och design. Det är ett iterativt modelleringsspråk. Man börjar med en 
grov modell av systemet och finslipar sedan genom flera iterationer. Nya 
funktioner läggs till successivt. UML är en öppen standard dvs den är fri för den 
som vill nyttja den [1]. 
 
UML är uppdelat i följande områden [6]: 
 
Vyer Visar systemet ur olika aspekter. En vy är inte en graf utan 

endast en abstraktion som innehåller ett antal diagram. 
Vyerna länkar modelleringsspråket till den metod/process 
som är vald. 

 
Diagram Grafer som beskriver innehållet i en vy. UML består av nio 

diagram som alla används i kombination för att tillhanda-
hålla alla vyerna i ett system. 

 
Modell element Olika symboler som används för att visa ex klasser, objekt 

och relationer mm. Ett sådant element kan användas i olika 
diagram men de har alltid samma betydelse. 

 
Generella  
mekanismer Symboler som används i alla diagram när ytterligare 

information behövs för förståelsen i ett diagram. 
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Vyer 
 
Det finns ingen klar gräns mellan analys och design. Betoningen i detta arbetet 
ligger på use-case vyn och logiska vyn. 
 
Nedan följer de vyer som ingår i UML [6]: 
 
Use-case vy  Visar den funktionalitet som systemet skall tillhandahålla  
   ur de externa aktörernas synvinkel. 
 
 
 
Logisk vy Visar hur funktionaliteten är designad inne i systemet med 

avseende på systemets statiska struktur och dynamiska 
beteende. 

 
Komponent vy Visar organisationen av  komponenter och deras relationer. 
 
Parallell vy Visar parallelliteten i ett system, visar systemet med 

avseende på de kommunikation och synkroniserings-
problem som finns i ett parallellt system. 

 
Realiserings vy Här visas den färdiga strukturen utav ett systems arkitektur 

både med avseende på hårdvara och mjukvara. 
 
 
Diagram  
   
Ovanstående vyer kan åskådliggöras med hjälp av följande diagram [6]: 
 
Use- casediagram Visar interaktionen mellan olika användare och systemet 

(se Bilaga E). 
 
Klassdiagram Visar ett antal klasser och deras relationer (se Bilaga A). 
 
Objektdiagram Visar ett antal objekt och dess länkar till varandra. 
 
Tillståndsdiagram Beskriver hur objekt av en viss klass byter tillstånd över 

tiden (se Bilaga B). 
 
Sekvensdiagram Beskriver en dynamisk samverkan i ett visst scenario 

mellan ett antal objekt över tiden (se Bilaga C).  
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Kollaborations - Visar hur ett antal objekt samverkar för att realisera en viss  
diagram  operation (se Bilaga F). 
 
Aktivitetsdiagram Visar t ex flödet av de aktiviteter som görs i en operation  

(se Bilaga F). 
 
Komponentdiagram Visar den fysiska strukturen med avseende på 

komponenter (se Bilaga G). 
 
Realiserings-  Beskriver den fysiska arkitekturen av både hårdvara och  
diagram  mjukvara (se Bilaga G). 
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Nedan följer en kort presentation av en av de processer som kan användas till-
sammans med UML. 

2.11.1 RUP  
 
RUP är en mjukvaruutvecklingsprocess som har sitt ursprung i Rational Soft-
ware Corporation, den tillhandahåller ett strukturerat sätt att tilldela uppgifter 
och ansvar inom en utvecklingsorganisation. RUP passar både till stora och 
små mjukvaruprojekt och kan skräddarsys för att anpassas till specifika 
ändamål. Processen fungerar även som en guide till hur man på ett effektivt sätt 
använder UML. RUP stöds utav verktyg, vilka automatiserar en stor del av 
processen. Ett av dessa verktyg är t ex utvecklingsverktyget för UML (Rational 
Rose) [1 och 11].  
 
Det man strävar efter när man använder RUP är att producera mjukvara med 
avseende på den höga kvalité som förväntas av slutanvändaren, detta med 
tanke på planeringen och den tänkta kostnaden. RUP innehåller några av de 
bästa seder inom mjukvaruutveckling som kan skräddarsys för ett brett register 
av projekt och organisationer. Utgår man från ledningens sida så tillhandahåller 
RUP disciplinerade infallsvinklar om hur man skall anvisa uppgifter och 
ansvaret inom en mjukvaruutvecklingsorganisation. För att uppnå detta så är 
RUP uppbyggt efter en iterativ och stegvis växande livscykel, som är 
strukturerad längs två dimensioner nämligen tiden och arbetsflödena inom 
processen. Båda dimensionerna måste tas med i beräkning för att ett projekt 
skall få framgång. Ett projekt delas upp i faser och arbetsflöden [se fig 2.3]. I 
varje fas så går man igenom alla arbetsflöden, detta kallas för en iteration. Ett 
projekt består på detta vis av många iterationer [1 och 11]. 
 

Phases 

 
Iterations 

Fig 2.3 [1] Livscykel för mjukvaruutveckling 
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3. Metodbeskrivning 
 
3.1 Litteratur 
 
Litteraturstudien används för att skaffa information om det ämne som vi har valt. 
Facklitteraturen utgörs av ett urval böcker både på svenska och engelska. I 
denna litteratur finns information som ligger till grund för att beskriva innehållet i 
den del av uppsatsen som handlar om objektorienterad systemutveckling. 
Litteraturen ger även information om respektive modelleringsspråks fördelar och 
nackdelar (se Kap 8.1 Litteratur).  
 
 
3.2 Internet 
 
Informationen genom Internet hämtas från tillförlitliga sidor för att användas till 
faktainsamling. Genom Internet har vi även fått förslag till webb sidor som 
handlar om vårt ämne [10, 11, 15, 16 och 17]. Även lämpliga företag till intervju 
har sökts upp genom olika organisationssidor [12, 13 och 14]. 
 
 
3.3 Enkätfrågor / Intervju 

 
Vi ville komma i kontakt med utvecklingsföretag inom IT-branschen i 
Karlskrona/Ronnebyområdet som arbetar med objektorienterad system-
utveckling. Det vi ville ta reda på var vilket/vilka modelleringsspråk som 
används på företagen och varför.  
 
Vi sökte efter företagen genom Internet och då på webbsidor såsom Telecom 
City [12], Soft Center [13] och telefonkatalogen [14]. Vi fann omkring 15 företag 
som vi ansåg vara lämpade till att vara med i vår undersökning. Vi gjorde även 
personliga intervjuer med systemutvecklare vid två företag i Karlskrona. 
  
För att samla information sammanställde vi ett frågeformulär (se Bilaga H) med 
ett antal frågor  som skickades ut till valda företag. Samma frågor samt några till 
användes när vi gjorde den personliga intervjun. Med tanke på att vi inte visste 
från början vilket/vilka modelleringsspråk som företagen använde, så fick 
frågorna bli av lite allmän karaktär, men ändå relevanta eftersom vi ansåg att 
frågorna skulle hjälpa oss att få svar på våra frågeställningar. Resultaten från 
frågeformuläret  sammanställdes senare i resultatbeskrivningen. Förutom 
frågeformuläret så bifogade vi även ett följebrev (se Bilaga I) där vi 
presenterade oss själva och den uppsats som vi skulle genomföra.  
 
En del av frågorna i frågeformuläret ställdes pga att vi ville ha lite allmän 
information om när och hur ett modelleringsspråk används. Dessa frågor 
kommer inte att tas med i resultatbeskrivningen.  
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För att få tillförlitliga svar ställde vi kravet att frågorna skulle besvaras av en 
sakkunnig person dvs en som arbetar inom området för objektorienterad analys 
och design. 
 
Vi tog telefonkontakt med de företag som skulle ingå i undersökningen. 
Företagen valde ut en lämplig kontaktperson, som var insatt i och förstod vårt 
ämne. Vi kom sedan överens om att vi skulle skicka ut enkätfrågorna via e-post 
till kontaktpersonerna på varje företag. Vårt frågeformulär var utformat på det 
viset att företagen skrev svaren direkt i frågeformuläret. Vi ville att svaren skulle 
returneras tillbaka till oss inom en vecka via e-post. Efter ungefär två till tre 
veckor så skickades en påminnelse (se Bilaga J) via e-post ut till de företag 
som inte hade svarat. De resultat vi erhållit via e-post sammanställdes 
preliminärt så fort alla svar inkommit. Efter det att vi har fått svar på vår enkät, 
visade det sig att ett företag nyligen övergått från att använda OMT till att nu 
använda UML. Pga detta tog vi  ytterligare en kontakt med det företaget, därav 
andra typer av frågor (se Bilaga K). Denna intervju bidrog till att bekräfta våra 
egna tankar i ämnet. Den andra personliga intervjun gjordes med en person 
som vi visste hade erfarenhet av OMT, men som nu arbetar med UML. 
 
De företag där vi gjorde en personlig intervju, kontaktades också per telefon och 
datum och tid bestämdes för intervjun. Intervjuerna genomfördes på företagen 
och varade i ungefär två timmar. Efter intervjuerna gjordes en preliminär 
sammanställning av de svar vi fått. 
 
 
3.4 Jämförande test 
 
För att kunna se de väsentliga skillnaderna mellan notationen i modellerings-
språket OMT och modelleringsspråket UML, så har vi gjort ett jämförande test. 
Testet har genomförts med hjälp av de utvecklingsverktyg med tillhörande hjälp 
och manual, som finns installerat på högskolan Karlskrona/Ronneby. För att vi 
skulle vara säkra på att testet genomfördes på rätt sätt så följde vi de steg som 
finns i hjälpen till utvecklingsverktyget Select OMT Professional v5.0b (Select 
OMT) och manualen [7] till utvecklingsverktyget Rational Rose samt de metoder 
för analys och design som de båda modelleringsspråken enligt litteraturen [1 
och 8] använder och i vissa fall rekommenderar.  
 
Vi använde oss av en kravspecifikation (se Bilaga L)och ett laborationsresultat 
gällande ett väderövervakningssystem (se Bilaga A – E) som vi gjort i vår 
tidigare utbildning. Testet innebar att vi helt förutsättningslöst gjorde analys och 
design samt notation med hjälp av den modelleringsmetod och notation som 
ingår i OMT. För att kunna göra en jämförande test så förutsatte det att vi gjorde 
samma sak med hjälp av notationen i UML. Det utvecklingsverktyg som vi 
använde följer en förenklad version av RUP, vilket innebär en fokusering av 
kraven för analys och design. Analys och design är en av flera aktiviteter i RUP  
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och innehåller en förklaring över hur systemet skall realiseras i 
implementationsfasen. 
 
Select OMT var bekant sedan tidigare, därför var det endast nödvändigt att 
sätta sig in i hur utvecklingsverktyget för UML fungerade.  
 
Vi utgick ifrån laborationsresultatet i modellering i OMT för att sedan undersöka 
hur tillvägagångssättet och notationen, med hjälp av samma scenario, blev i 
UML. 
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4. Resultatbeskrivning 
 
Bortfall 
 
Av de 15 företag som vi skickade våra intervjufrågor till så har vi fått svar från 
10 företag och därmed haft ett externt bortfall på 5 stycken. Två system-
utvecklare på två företag ansåg sig dessutom inte kunna svara på en del av 
våra frågor. Anledningarna till detta var att de ansåg sig ha för lite kännedom 
om ämnet eller att de arbetat för kort tid på företaget. De frågor som för övrigt 
har besvarats har tagits med i resultatet. 
 
Nedan följer de resultat vi kommit fram till genom vår litteraturstudie, våra 
intervjuer och vårt test. Resultaten är uppdelade i olika rubriker baserade på de 
frågeställningar som arbetet ska besvara. 
 
 
Vilken är den väsentliga skillnaden mellan OMT och UML som 
modelleringsspråk? 
 
Den största skillnaden mellan OMT och UML är att OMT består av både ett 
modelleringsspråk och en metod, medan UML endast är ett modelleringsspråk 
dvs den är processoberoende. Detta innebär att man kan använda UML i 
kombination med valfri metod. Genom våra undersökningar har det framkommit 
att RUP är en process som används tillsammans med UML. En annan stor 
skillnad är att man i UML helt har tagit bort den funktionella modellen som fanns 
i OMT. Eftersom de som skapat UML ansåg att de dataflödesdiagram som kom 
ur den funktionella modellen i OMT inte var tillräckligt förenliga med ett 
objektorienterat tankesätt. Samma information som man fick ifrån OMTs 
funktionella modell och mer därtill kan man i UML få genom ett aktivitets-
diagram eller en kombination av aktivitets-, use-case- och kollaborations-
diagram [6]. En skillnad mellan notationen i OMT och UML är hur interaktionen 
mellan objekten illustreras. OMT visar interaktionen med fokus på två saker: 
data och händelse (händelseflödesdiagram) till skillnad ifrån UML som 
fokuserar på tre saker: tid (sekvensdiagram), plats (kollaborationsdiagram) och 
arbete (aktivitetsdiagram) [6]. Med ledning av en kravspecifikation tar man i  
UML fram olika use-cases till skillnad från OMT som istället använder sig utav 
olika scenarion i textform. Ett use-case presenteras i ett use-casediagram.  
 
I de intervjuer som vi gjort så anses UML vara mer tydligt än OMT och man kan 
genom UML få en bättre möjlighet till att uttrycka modeller. Det framkom också 
att de metoder/processer som används i kombination med UML är av varierat 
slag. När det gäller intern mjukvaruutveckling används egenkomponerade 
metoder/processer som ofta utgörs av en variant av RUP. När det gäller extern 
mjukvaruutveckling så får kunden avgöra vilken metod/process som skall 
användas. 
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Genom vår test har vi kommit fram till att det finns ett större antal diagramtyper i 
UML. Notationen i UML är i allt väsentligt den samma som notationen i OMT. 
 
 
Varför är UML så dominerande som modelleringsspråk inom IT-
branschen?  
 
I mitten av 90-talet var behovet av ett enat modelleringsspråk stort. När sedan 
UML utvecklats kom det att bli den standard som så många efterfrågat. UML är 
användbart till mycket, man kan t ex även använda det till att modellera 
databaser. Språket är dessutom sammansatt utav de bästa av alla idéer som 
ingick i de tidigare modelleringsspråken. Eldsjälarna bakom UML har också 
bedrivit en mycket intensiv marknadsföring. Mycket talar också för att 
dominansen är så stor pga att UML lärs ut på många högskolor/universitet. 
Eftersom det i framtiden kommer fler specifika standardsystem för olika 
branscher så kommer kraven på återanvändbara produkter att öka, här kommer 
UML att spela stor roll eftersom UML som ett enat modelleringsspråk gör det 
lättare att förstå vad andra utvecklat. Det går dessutom att utifrån UML-verktyg 
generera kod utifrån modeller. Modellprogrammen kan även skapa modeller 
utifrån existerande kod [15]. Eftersom man enats om en standard så innebär det 
att utvecklingen av UML sker kontinuerligt till skillnad från andra metoder. UML 
är numer en öppen standard som är tillgänglig för alla. 
 
Resultatet från vår undersökning visar att alla vi frågat använder sig utav UML. 
UML anses vara en standard som de flesta känner till och har utbildning på. 
Kunskap har alltså varit avgörande. Flertalet anser också att UML ger en bättre 
möjlighet att uttrycka modeller samt ger mer tydlighet. Det har också framgått 
att kunden har ett stort inflytande vad gäller val av modelleringsspråk. 
Företagen anser också att UML lämpar sig bäst för deras verksamhet. En orsak 
till detta kan vara att RUP används mer frekvent, vilket medför att UML används 
som modelleringsspråk eftersom RUP gör så att UML utnyttjas på ett effektivt 
sätt. En annan anledning till att företagen väljer UML är att företagsledningen 
har bestämt sig för att införa en företagsstandard. Det är då naturligt att välja ett 
modelleringsspråk som är under utveckling. 
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Är utvecklingen sådan att företagen egentligen behöver byta till UML, eller 
skulle OMT fortfarande vara användbart? 
 
UML innehåller de flesta utav OMTs koncept, men man hittar även andra 
koncept som löser de problem som OMT inte kunde lösa. I och med att fler och 
fler anammar UML så gör det att programmeringsarbetet kan rationaliseras, 
eftersom UML kan generera kod och med en tydlig modellering underlättas 
programmeringsarbetet. Tyngdpunkten kommer i framtiden att ligga på analys- 
och designfasen istället för på  programmeringen. Ansvariga på Rational Soft-
ware Corporation ser UML tillsammans med RUP som det som kommer att 
förändra programvaruindustrin [15]. OMT kommer inte att utvecklas som en 
separat metod, utan har blivit förenad med andra metoder till att bli UML [10], 
dessutom är UML en standard och något som det satsas på vad gäller 
utveckling. Utvecklingen av stödverktyg kretsar kring UML som gemensamt 
modelleringsspråk.  
 
Några nackdelar med UML kan intervjupersonerna inte finna. Trots att OMT har 
utvecklats (se Kap 2.8 Vidareutveckling) och anammat vissa koncept från andra 
metoder såsom ex use-cases anser de vi har intervjuat att ett byte till UML är att 
rekommendera. Ett byte till UML underlättar kommunikationen med andra 
företag och kunder, eftersom alla pratar samma språk. Kunden har stort 
inflytande om den så önskar och oftast faller valet på UML. Om man däremot 
enbart skall göra intern mjukvaruutveckling så skulle OMT fortfarande vara fullt 
användbart, men det kan även inom den egna organisationen vara av värde att 
byta till UML, eftersom UML kan användas till annan verksamhet som t ex 
informationssystem och affärssystem. Detta benämns endast översiktligt i 
arbetet (se Kap 2.11 UML).  OMT däremot är avsedd för mjukvaruutveckling.  
 
I det resultat som vi fick från vår jämförande test mellan OMT och UML vad 
gäller väsentliga skillnader i notation, så har vi kommit fram till att det endast 
finns små skillnader. Vi har tittat på olika diagram som visade sig vara väldigt 
lika i utformandet, men där namnen på diagrammen skilde sig åt. Några fler 
diagramtyper fanns dock i UML. Tittar man enbart på detta så räcker OMT bra 
för att åskådliggöra ett litet system.  
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4.1 Sammanfattning av resultat 
 
Största skillnaden mellan OMT och UML är att OMT innehåller både en metod 
och ett modelleringsspråk medan UML endast är ett modelleringsspråk. 
Följaktligen passar UML ihop med valfri metod. En annan viktig skillnad är att 
OMTs funktionella metod är ersatt med andra typer av diagram i UML. 
Ytterligare en skillnad är att det finns use-cases i UML medan man endast 
använder scenario i OMT [8]. Systemutvecklare anser att UML är ett tydligare 
modelleringsspråk än sina föregångare. Ett skäl till detta är att UML har fler 
diagramtyper än OMT. Notationen i UML skiljer sig för övrigt inte mycket ifrån 
OMT. UML var en mycket efterlängtad standard som går att använda till det 
mesta. Denna standard tillsammans med den utbredda kunskapen och 
kännedomen om UML, kan vara en av fler anledningar till att resultatet visar att 
alla i vår undersökning använder UML. Med tanke på att OMT utgör en 
väsentlig del av basen för UML utvecklas OMT inte längre som separat metod. 
Det har dessutom visat sig att UML kan användas till mer än bara 
mjukvaruutveckling inom en företagsorganisation. Det framgår också av 
resultatet att företagen låter kunden ha stort inflytande när det gäller vilken 
metod och modelleringsspråk som skall användas vid utvecklingen av ett 
beställt system. En bra sak som även framgår är att UML är en öppen standard 
och därmed tillgänglig för alla. 
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5. Analys 
 
Vi har i vårt arbete kommit fram till att det i UML inte finns så många 
grundläggande skillnader gentemot OMT. Vid utvecklandet utav UML så har 
man försökt att göra språket mer renodlat efter ett objektorienterat tankesätt. 
Utvecklarna har också valt att göra UML process/metodoberoende, vilket är bra. 
Vi kan se att företagen låter kunden ha stort inflytande vad gäller valet av 
modelleringsspråk. Trots att kunden kanske inte har någon erfarenhet av 
systemutveckling så kan ändå valet falla på UML, vilket torde visa på den 
genomslagskraft som UML har haft. Ett annat skäl är att UML generellt anses 
vara en de facto standard. Varje företagsorganisation kan integrera UML 
tillsammans med företagets befintliga utvecklingsprocess. Det kan även vara så 
att företaget har en egentillverkad metod/process som även den kan passa bra 
ihop med UML.  
 
Anledningen till att UML anses vara tydligare än sina föregångare beror 
sannolikt på att man tagit godbitarna ifrån alla tidigare ledande metoder som har 
innehållit någon form av modelleringsspråk. Detta innebär också att det som 
inte har upplevts som bra har tagits bort. Att UML har fått flera diagramtyper än 
OMT samt att notationen i UML för övrigt inte skiljer sig så mycket ifrån OMT, 
kan bero på att man genom det ökade antalet diagram kan åskådliggöra ett 
system ur fler aspekter, men att den övriga notationen, med tanke på vilka 
symboler man använder, i stort är tagen direkt från OMT.  
 
Att UML skulle slå igenom på det viset som det har gjort kan ses som i det 
närmaste oundvikligt. Vad vi har förstått hade alla utvecklare i princip sitt eget 
sätt att visualisera ett system på. Många hade dessutom väldigt olika lösningar 
vilket torde har lett till stor förvirring, förutom att det fö rmodligen gjorde det svårt 
med kommunikationen vid ett ev samarbete med andra, både inom och utanför 
det egna företaget. När UML blev en standard så var det en mycket efterlängtad 
sådan. Eftersom denna standard ligger i tiden,  kommer all utveckling sannolikt 
att koncentreras på UML. Man kan också se att UML används mer och mer, 
vilket kan bero på den utbredda kunskap och kännedom som finns om UML, 
vilket i sin tur beror på att UML marknadsförts på ett intensivt sätt och att man 
använder språket i utbildningen vid många högskolor/universitet.  
 
Tanken med UML är att språket ska kunna användas till mer än bara mjukvaru-
utveckling inom en företagsorganisation [6]. Detta kan inte sägas gälla för OMT, 
vilket bara är tänkt för mjukvaruutveckling. Genom denna breda spridning av 
användningsområde för UML, så kan olika världar inom en företagsorganisation 
mötas.  
 
En anledning till att man väljer UML kan vara att man bestämt sig för att införa 
en företagsstandard, i vilket fall det är viktigt att man väljer ett modellerings-
språk som utvecklas och som ligger i tiden. Innan ett företag bestämmer sig för  
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ett ev byte är det viktigt att ta reda på var det modelleringsspråk som företaget 
använder, eller tänker byta till, befinner sig utvecklingsmässigt [17].  
 
Ett modelleringsspråk som är i teknikens framkant vid ett ev byte kommer med 
största sannolikhet att även vara det när språket väl har integrerats i företaget, 
med tanke på tid för ev utbildning.  
 
Vårt arbete har lett oss fram till slutsatsen att vår hypotes är falsk. Trots att 
OMT har utvecklats till en viss gräns och att man i allt väsentligt skulle kunna 
använda OMT för att nå samma resultat som med UML, så handlar det mer om 
en kommunikation med andra såväl inom som utanför företaget. Det är viktigt 
att alla talar samma språk, eftersom det i IT-branschen är vanligt med 
konsultuppdrag. All utveckling kommer med all sannolikhet att ske kring UMLs 
koncept, både vad gäller framtida utvecklingsverktyg och UML specifikationen 
[16]. 
 
Med tanke på framtiden för ett företag som vill vara i tiden, så är en övergång 
från OMT till UML att rekommendera.  
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6. Slutdiskussion 
 
Efter det att vi slutfört samtliga intervjuer, litteraturstudie och test kan vi nu föra 
en diskussion om de resultat som framkommit samt om hur vi upplevt genom-
förandet av detta arbete. 
 
 
6.1 Diskussion kring arbetsmetoden 
 
Vi har upplevt att arbetet med denna uppsats har gått bra. Under resans gång 
har vi ändrat på vår hypotes och våra frågeställningar men vi anser att det var 
för arbetets bästa. Det har inte varit några problem med att hitta bra litteratur 
eller Internetsidor som handlar om vårt ämne. Sökandet efter företag att 
intervjua gick däremot inte helt smärtfritt, med tanke på att det inte var så lätt att 
hitta företag som motsvarade våra krav. Anledningen till denna svårighet var att 
endast ett begränsat antal företag finns som medlemmar i det nätverk [12 och 
13] där vi har sökt. Det var också svårt att nå företagen via Gula sidorna [14], 
eftersom många företag inte finns registrerade där. Ett skäl till att vi inte nådde 
dessa företag kan vara att vi inte använde rätt sökord, men vi försökte täcka in 
alla tänkbara varianter av företagskategorier ex dataföretag, datakonsult, IT-
företag osv. Vi anser inte att detta har varit något problem, eftersom vi ändå har 
fått tag på ett tillräckligt antal företag. Att vi dessutom talade med 
intervjupersonerna per telefon gjorde att vi fick ett namn samt en personlig 
kontakt, vilket vi upplevde som positivt. En del företag svarade inte på våra 
frågor trots påminnelse. Vi anser dock att vi erhållit tillräckligt empiriskt underlag 
via den majoritet av företag som har svarat. Svaren på frågorna anser vi också 
vara tillförlitliga, eftersom de besvarades av sakkunniga. Vi kunde med hjälp av 
de djupintervjuer som vi gjorde på två företag få både svaren på frågorna i  
frågeformuläret och våra egna tankar bekräftade. Valet av metod vad gäller 
intervjuer kändes bra, men hade vi haft mer tid till vårt förfogande hade vi gärna 
gjort fler personliga besök på företag och därmed fler  personliga intervjuer, 
eftersom de ger en bättre möjlighet till diskussion kring svaren. Trots detta 
anser vi att svaren vi fått via frågeformuläret är fullt tillräckliga för att besvara 
vissa utav våra frågeställningar.   
 
Efter det att vi fått svaren på vårt frågeformulär så hade vi önskat att vi hittat fler 
företag som för närvarande använder OMT som metod/modelleringsspråk. I 
stället blev det så att alla som vi intervjuade använder UML som modellerings-
språk. Det hade kanske varit bättre om fler som svarade på våra frågor, använt 
OMT, men trots allt gjordes det intervjuer med två personer som har  erfarenhet 
av OMT. Vi tror inte att detta har påverkat undersökningen något nämnvärt, 
eftersom anledningen till att man idag använder UML inte beror på att OMT på 
något sätt var dåligt, annat än att UML till viss del uttrycker en modell tydligare  
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än OMT. Övergången till UML beror på andra omständigheter. Dessa 
omständigheter kan ex vara grad av kundinflytande, det faktum att UML är en 
standard, för att hänga med i utvecklingen och för att kunna  kommunicera med 
andra.  
 
Innan vår jämförande test så hade vi en föreställning om att det skulle finnas fler 
väsentliga skillnader vad gäller notation mellan OMT och UML, men så var inte 
fallet. Eftersom vi sedan tidigare var bekanta med utvecklingsverktyget för OMT  
(Select OMT) så ansåg vi inte det vara nödvändigt att göra någon modellering i  
detta verktyg. Däremot så gjorde vi med hjälp av vårt scenario (väder-
övervakningssystem) modellering i utvecklingsverktyget för UML (Rational 
Rose). Problemet med vårt system var att det var för litet. Vi kunde pga detta 
inte utnyttja alla diagramtyper som finns i utvecklingsverktyget. Vi fick därför 
istället titta på de exempel som gavs i den manual som vi följde. Detta gjorde 
dock ingenting, eftersom vi anser att vi fick ut det resultat som vi behövde för att 
kunna få en bild över hur UML fungerar. Då vår test inte visade på några större 
skillnader mellan OMTs och UMLs notation annat än skillnaden i antalet 
diagramtyper, väljer vi att ta med ett fåtal enkla exempel. Finns intresse för mer 
detaljer angående notationen hänvisar vi istället till en bok som illustrerar detta 
på ett mycket bra sätt [6].  
 
 
6.2 Diskussion kring resultat 
 
En bra sak med UML är att till skillnad från OMT, som innehåller både en metod 
och ett modelleringsspråk, så är UML metodoberoende. Detta uppfattar vi som 
mycket bra eftersom det ger en större valfrihet vid tillämpningen av UML, då 
man på detta vis kan använda företagets ev befintliga process. Om det är så att 
företaget inte har någon speciell process  finns det ett flertal processer som är 
bra i kombination med UML,  ex RUP som vi kortfattat presenterat i vårt arbete. 
När det gäller anledningen till varför det inte är så stora skillnader mellan 
modelleringsspråket i OMT och modelleringsspråket UML så kan en förklaring 
vara, det vi tidigare sagt i analysen, att UML till stor del består av OMT dvs att 
man tagit godbitarna ifrån dåtidens ledande modelleringsspråk, däribland 
modelleringsspråket  i OMT.  En annan förklaring kan vara att författaren av 
OMT även var med som en av huvudpersonerna i utvecklandet av UML.  
 
Vi tycker inte att det är så konstigt med den dominans som UML faktiskt har. 
Eftersom det tidigare fanns så många sätt att modellera på, så kan vi förstå att 
UML blev det enade modelleringsspråket och den standard som många 
efterfrågat. Genom denna förening så finns möjligheten att koncentrera all 
utveckling till UML. UML är dessutom en öppen standard, vilket är bra eftersom 
den på så vis blir tillgänglig för alla.  
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I början av detta arbete hade vi en stark tro att OMT fortfarande skulle vara 
gångbart, därav hypotesen, men allt eftersom har vi blivit mer övertygade om att 
det är lämpligt att övergå till UML. Pga detta så har vi valt att förkasta vår 
hypotes. Vi tror fortfarande att det är fullt möjligt att använda OMT inom en 
utvecklingsavdelning på ett företag men vi inser samtidigt att det är bättre att 
följa utvecklingen och därmed också övergå till UML för att på detta vis kunna 
kommunicera med andra t ex konsulter inom samma bransch. Detta med tanke 
på vad vi vet idag vad gäller utvecklingen av UML. Till skillnad från OMT vars 
utveckling helt avstannat så pågår ständigt arbetet med nya versioner av UML 
specifikationen.  
 
Innehållet i denna uppsats berör enligt våra avgränsningar endast OMT och 
UML. Hade vi haft mer tid till vårt förfogande, kunde det varit intressant att se 
hur UML kan integreras med andra typer av grafiska sätt att åskådliggöra en 
objektorienterad modell, t ex vid utveckling av telekommunikationssystem. Vår 
undersökning visar på att alla i vår undersökningsgrupp använder UML. 
Troligen finns det systemutvecklare som skulle säga att, trots att UML är officiell 
företagsstandard, de ändå ”hoppar över” analys- och designfasen för att istället 
gå direkt till implementationsfasen. 
 
Vi har medvetet valt att inte gå in på för mycket detaljer i detta arbete, eftersom 
vi anser att detta inte är det viktiga, utan vi har valt att fokusera mer på vad våra 
intervjupersoner tycker samt vad vi kunde hitta med hjälp av vårt test och vår 
litteraturstudie som talade antingen för eller emot ett byte från OMT till UML. 
 
Vi hoppas att detta arbete kan bli ett första steg för läsaren att själv bestämma 
huruvida UML lever upp till sitt rykte samt om det är värt att gå från OMT till 
UML.    
 
 
6.3 Förslag till fortsatt arbete 
 
Ett förslag till fortsatt utredning kring detta ämne skulle kunna vara en vidare 
undersökning om UML håller vad den lovar. Fungerar det att använda UML som 
modelleringsspråk till annan verksamhet än mjukvaruutveckling [6] ? 
 
Ett annat förslag kan vara att se hur UML kan kombineras med andra sätt att 
grafiskt åskådliggöra en objektorienterad modell. 
 
Ytterligare ett förslag skulle kunna vara att utöka det empiriska underlaget 
genom att besöka fler företag och intervjua fler systemutvecklare för att se om  
analys- och design verkligen görs i den utsträckning som det sägs. 
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7. Ordlista 
 
Samtliga ordförklaringar är tagna ur litteraturen i litteraturförteckningen. 
 
Aktivitet Ett beteende som förekommer i ett tillstånd. 
 
Artefakt Något som har ett symboliskt värde (eg historiskt föremål). I detta 

sammanhang syftar vi på sådant som ska finnas med vid 
utvecklingen av ett mjukvarusystem, t ex en modell över olika use-
case. Ett sådant dokument ska hela tiden uppdateras. 

 
Attribut En datavariabel vars värde beskriver en del av objektets tillstånd. 
 
De facto  En definition som i kraft av allmän användning och acceptans  
standard har blivit en standard inom industrin. 
 
Interaktion Hur objekten arbetar tillsammans dvs hur de skickar meddelande  
  till varandra. 
 
Klass En klass beskriver de attribut och metoder som ett objekt har. 

Klassen fungerar som en mall för objekt av klassen. 
 
Komponent En modul som inkapslar en viss funktionalitet. 
 
Metod En metod är en operation/funktion som är möjlig att utföra på 

objekt av en klass. 
 
Modell Beskrivning av ett system med hjälp av symboler. Kan beskriva 

både statiska och dynamiska förhållanden, dvs både sådant som 
alltid gäller samt sådant som förändras över tiden. 

 
Notation Symboler som representerar bl a klasser, objekt och deras rela-

tioner.  
 
Objekt Ett objekt är en förekomst som har ett unikt id, ett tillstånd och ett 

beteende. Tillståndet hos ett objekt bestäms av attributens värde 
och de relationer som finns till andra objekt. Beteendet bestäms 
av de metoder som finns att tillgå i objektet. Ett objekt tillhör en 
viss klass, som beskriver implementationen av metoder och typ på 
attributen. 

 
Operation En funktion som är möjlig att utföra på objekt av en klass. 
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Process En process är mer konkret än en metod. En metod beskriver vad 

man skall göra , en process beskriver hur man skall göra det.  
 
Relation En relation är ett samband som finns mellan klasser. En relation 

kan t ex vara arv, association, aggregat.   
 
Use-case Beskriver en aktörs kommunikation med ett system. 
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