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Sammanfattning

Vid objektorienterad systemutveckling bör programmeringsfasen föregås av analys och
design. Detta för att se till att systemet uppfyller kundernas krav samt vara till hjälp
under utvecklingsfasen och dokumentationen. Vid modellering i analys- och
designfasen kan utvecklarna använda sig av olika notationer. En av dessa är UML vilket
detta arbete kommer att beröra. Syftet med utredningen är att jämföra användningen av
UML i praktiken med vad som sägs i litteraturen.

Uppsatsen undersöker genom intervjuer hur UML används hos utvalda företag och
deras reflektioner över UML. Intressanta frågor i arbetet är varför och när företagen
använder UML och vilka diagram som används. Det undersöks även om företagen strikt
håller sig till UML eller tar hjälp av andra notationer. Dessutom intervjuas två företag
som inte arbetar med UML för att se varför dessa har valt att inte göra det.

Uppsatsen är uppbyggd med en introduktion till objektorienterad systemutveckling med
analys och design. Därefter följer en redogörelse för UMLs historia och de vanligaste
diagrammen enligt författaren Craig Larman [1]. Dessa är användarfallsdiagram,
konceptuell modell, systemsekvensdiagram, kontrakt, interaktionsdiagram,
klassdiagram samt tillståndsdiagram. Varje diagram beskrivs i text och bild och är
uppdelade i analys- och designfas.

De viktigaste resultaten som framkommit i undersökningen är att UML anses som
tillräckligt bra för systemutvecklare och dessa använder ett flertal av de vanligaste
diagrammen. Dessutom visade det sig att utvecklingsverktygen som finns på marknaden
idag inte uppfyller utvecklarnas önskemål. Bristfälliga verktyg kan bromsa UMLs
spridning på marknaden och är en önskvärd förändring hos samtliga intervjuade företag.
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Abstract

During object-oriented system development, programming should be preceded by
analysis and design to assure that the system fulfils the demands of the customer and
simplify during the development phase and documentation. When modeling the analysis
and design phases, several different notations may be used. One of these is the UML
(Unified Modeling Language) which this thesis will cover. The aim is to compare the
use of the UML i practice versus what is said in the literature.

The investigation is built upon interviews at different companies to receive their
reflections about the UML. Questions at issue are why and when the selected companies
use the UML and what diagrams they use. We also investigate whether they strictly
follow the UML notation or complement it with another kind of notation. Moreover two
companies not using the UML was interviewed to find out why they have chosen not to.

The thesis starts with an introduction to object-oriented system development with
analysis and design followed by the history of the UML and its most common diagrams
according to Larman [1]. These diagrams are use case, conceptual model, system-
sequence diagram, contract, interaction diagram, class diagram and state diagram. Each
diagram is explained with text and graphics.

The most important results are that the UML is considered being adequate to the system
developers. They use a number of the most common diagrams. Furthermore the CASE-
tools showed not to meet the demands of the developers. We believe that inadequate
tools hinders the future diffusion of the UML on the market. Improved tools for
modeling and documentation are desired for all of the interviewed companies.
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1 Inledning

Systemutveckling handlar om att utveckla och anpassa datasystem till människors
varierande behov. Under systemutvecklingens historia har dess utvecklingsfas kommit
att indelas i olika aktiviteter. En av de största aktiviteterna är programmering. Dock bör
programmeringen föregås av andra faser för att systemet ska kunna beskrivas och skapa
förståelse för alla inblandade i dess utveckling. Dessa faser kallas analys och design
vilka skapar överblick över systemens krav samt beskriver hur systemen ska realiseras.
[3]

Vid utvecklingen av ett datasystem kan företag som utvecklar dessa, använda sig av
flera olika metoder och notationer. Dessa notationer är hjälpmedel för att beskriva
datasystemet och skapa förståelse. Vi har av intresseskäl och nyfikenhet valt att skriva
om UML - Unified Modeling Language 1. Detta är en notation som är objektorienterad
vilket betyder att den är anpassad för att utvecklarna ska kunna se systemets delarn i
form av olika objekt.

Under vår utbildning, informationssystem 120 poäng på Blekinge Tekniska Högskola
(BTH), har vi märkt att UML ständigt återkommer och är användbart vid utveckling av
system. Vi vill skriva om ett ämne vi tror kommer att vara till nytta i arbetslivet och är
efterfrågat på arbetsmarknaden. Vi är även nyfikna på att undersöka i vilken
utsträckning UML används hos, av oss, valda företag som idag använder sig av UML.

1.1 Problembeskrivning

Användning av UML inom analys och design är av betydande vikt för hela
utvecklingsprocessen2 för att underlätta implementation och underhåll [1]. Genom att
intervjua företag som använder UML samt företag som inte använder UML önskar vi få
fram resultat som visar deras syn på UML med både dess för- och nackdelar. Används
modellering och UML på samma sätt och i den omfattning som litteraturen förespråkar?
Är det väldigt viktigt eller klarar sig företag utan UML och kanske tar stöd av andra
enklare sätt att modellera?

1.2 Frågeställningar

Följande frågor ska besvaras i arbetet:

• Varför har företagen valt att arbeta med UML och vid vilka typer av projekt?
• Vilka av UMLs diagram används under utvecklingsprocessen och varför?
• Använder företagen UML fullt ut eller utvecklar företagen sin egen notation och

endast delvis använder UML?
• Varför används inte UML hos de företag som har möjlighet till det?
• Kan någon del i användningen av UML förbättras och i så fall hur?

                                                                
1 I fortsättningen används förkortningen ”UML”.
2 Med denna term menas tidsintervallet från kravspecifikation till testning av färdigt system.
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1.3 Syfte

Syftet med detta arbete är att få inblick dels inom UML och dels kring dess verkliga
funktionsduglighet hos de företag vi valt. Förhoppningen är att denna utredning kan
vara till nytta för företag som funderar på att använda sig av UML.

1.4 Avgränsningar

Arbetet avgränsas till att behandla UMLs analys- och designfas. Inom dessa områden
kommer vi endast ta upp de diagram som är mest omtalade i litteraturen skriven av
Larman [1]. Vi kommer inte att fokusera på eventuella ekonomiska aspekter som följer
av införandet och användandet av UML. Patterns 3 kommer inte att behandlas i detta
arbete då detta inte är specifik enbart för UML. Vidare begränsas intervjuerna till att
utföras endast på fyra företag inom Ronneby och Karlskrona. Dessa företag är olika
sorters konsultföretag och finns inom den privata sektorn.

1.5 Målgrupp

Denna uppsats riktar sig till de personer och företag som är intresserade av att se hur
företagen upplever användandet av UML inom sina systemutvecklingsprojekt. Det
förutsätts att läsaren besitter grundkunskap inom systemutveckling. Vidare hoppas vi att
arbetet ska väcka intresse hos övriga personer med liknande utbildning som oss och
därmed förmedla ytterligare kunskap kring UML till dessa.

                                                                
3 Patterns är en sorts mall som kan användas för att lösa liknande problem.
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2 Metod

2.1 Intervjuer

Fyra intervjuer genomförs med fyra olika företag där den person med mest anknytning
till ämnet, UML och systemutveckling, väljs att besvara frågorna. Två företag väljs som
idag arbetar med UML i sin verksamhet, samt två företag som inte arbetar med UML.
Den sistnämnda gruppen av företag har kännedom kring ämnet och kan därför redogöra
varför de valt att inte arbeta med UML.

Under intervjuerna ställs öppna frågor av kvalitativ karaktär för att skapa en öppen
diskussion och undvika att endast få ja- och nejsvar. Genom detta förfarande kan
följdfrågor lättare ställas under tiden. Frågorna formuleras i förhand men kan till viss
del ändra karaktär under intervjuernas gång.

Intervjuerna har en låg grad av strukturering och hög grad av standardisering. Låg grad
av strukturering innebär öppna frågor, d v s frågor utan fasta svarsalternativ, och att den
intervjuade kan tolka frågorna utifrån tidigare erfarenheter och egen inställning. Hög
grad av standardisering innebär att samma frågor ställs till de olika personer som
intervjuas. [2]

Intervjufrågorna som ställs till företagen som använder UML skiljer sig från de
intervjufrågor till företagen som inte använder UML.

Intervjumetoden är fysiska möten med de tillfrågade personerna på deras respektive
företag. Denna metod har valts eftersom det väntas ge en diskussion med feedback
vilket är viktigt i denna rapport för att få ett kvalitativt resultat. Dessutom ger intervjuer
100% svarsfrekvens.

2.2 Litteratur

Litteratur används för att finna information om det valda ämnet samt om
systemutveckling generellt. Litteraturen utgörs av en mängd böcker med både svenska
och utländska författare av typen facklitteratur då det anses vara mest tillförlitligt. Dessa
böcker används som informationskällor vid beskrivning av bakgrunden.

2.3 Internet

Internet används för sökning efter tänkbara företag att intervjua samt att hitta lämpliga
artiklar till arbetets bakgrundsbeskrivning.
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3 Bakgrundsbeskrivning

För att på ett lättare sätt få förståelse för UML och dess användningsområde kan det
vara lämpligt att ge en beskrivning av objektorienterad analys och objektorienterad
design. Objektorienterad systemutveckling innebär ofta tre karaktäristiska faser vilka är
analys, design och konstruktion (implementering/programmering). Ibland kan även
testning vara en fas för sig, vilken kan förekomma både innan och efter designen.
Analys- och designfaserna bör genomgås innan programmeringen sker. I varje separat
fas ingår ett antal delsteg som slutligen leder fram till nästa fas. [3]

3.1 Objektorienterad analys

Objektorienterad analys handlar om att kartlägga det tänkta systemets funktionalitet
baserat på de krav som ställs på systemet. Dessa krav finns samlade i en s k
kravspecifikation som kunden och systemutvecklaren tillsammans utarbetar.
Kravspecifikationen är ett dokument som ska ange kundens krav som systemet ska klara
av och inte hur systemkonstruktionen ska utföras. Analysen kan sägas se på systemet
utifrån, d v s systemets omgivning med dess användare och aktörer. Diagrammen i
denna fas skall spegla de viktigaste delarna av systemet samt spegla systemet mest ur
användarens synvinkel. Det är viktigt att under analysfasen ha en bra kontakt och
samarbete med slutanvändaren så att systemet, när det är färdigt, uppfyller kundens
krav.

Syftet med analysfasen är att bestämma vad som ska implementeras, d v s undersöka
vilka problem som finns att skapa ett system för, inte hur systemet ska byggas rent
tekniskt. Analysen ska även skapa ett underlag för designen. Det gäller i analysen att se
till vilket system som ska byggas och hitta de typer av affärsprocesser som är relaterade
till det, alltså vad systemet ska klara av hos det aktuella företaget. Det gäller även att
hitta övergripande objekt som kommer att användas i systemet, vilket görs genom
idéstormning [3].

3.2 Steg i analysfasen

Exempel på olika delsteg i analysfasen är:

3.2.1 Insamling av underlag

Till att börja med görs insamling för underlag till systemet i form av kravspecifikation,
verksamhetsanalys, intervjuer med slutanvändarna och övriga önskemål om systemet.
Denna information ska ge en bild av vad systemet ska kunna göra. En kravspecifikation
ska innehålla information om kundens verksamhet och kundens krav på systemet.
Underlaget till kravspecifikationen är verksamhetsanalysen samt intervjuerna med
användarna. Verksamhetsanalys är en studie över den verksamhet som ska modelleras
utan hänsyn till att ett datasystem ska byggas. Det är viktigt att kravspecifikationen
stämmer överrens med kundens önskemål och krav innan arbetet går vidare.
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3.2.2 Användarfall

I analysen definieras användarfall, d v s beskrivning av de olika sätt som systemet ska
användas på. Ur användarfall kan viktiga objekt identifieras och därmed bestämma hur
de kan samarbeta för att uppnå den funktionalitet som kunden önskar. Användarfall
utgår från användarens perspektiv, d v s hur han/hon vill använda systemet. Dessa kan
vara ett gränssnitt som anger hur användaren ska kunna kommunicera med systemet
eller en funktionalitet som talar om vad en användare förväntar sig av systemet. Ett
användarfall kan dokumenteras i vanlig textform eller diagramform (se
användarfallsdiagram i kapitel 5.1.1).

3.2.3 Söka objekt

Tänkbara objekt måste hittas för att kunna bygga ett system. Utvecklarna funderar
under analysen över möjliga tänkbara objekt och sammanställer sedan de mest
relevanta. Underlagen för att hitta objekt finns i kravspecifikationen och användarfallen.
Det gäller sedan att välja bort sådana objekt som inte hör till problemområdet eller som
inte lämpar sig att vara ett objekt.

3.2.4 Göra klasser

Vid skapande av klasser delas objekten in i olika klasser efter deras karaktär och deras
viktigaste ansvarsområden anges samt eventuellt tilldelning av metoder och attribut.
Namnen på objekten ska vara så beskrivande som möjligt och i substantivform.

3.2.5 Relationer

Därefter anges klassernas och objektens relationer till varandra vilket visas i ett diagram
liknande ett förenklat klassdiagram. Ett beroende mellan två klasser eller objekt
föreligger när de måste kunna kommunicera med varandra. Relationerna kan anges på
olika sätt beroende på hur klasserna ska kommunicera. Detta diagram är en modell över
det tänkta systemet och ska spegla den verkliga verksamheten hos kunden.

3.2.6 Dokumentation

Slutligen dokumenteras analysfasen i sin helhet med kompletteringar av t ex ytterligare
användarkrav och diagram. Denna slutdokumentation ska ge en komplett överblick över
de objekt som ska finnas med och deras relationer till varandra samt hur de samarbetar.
Denna dokumentation ska ligga till grund för designfasen.

Exempel på diagram som analysfasen kan utmynna i: (se vidare kapitel 5 om UMLs
diagram)

• Användarfallsdiagram – Visar de huvudprocesser systemet hanterar.
• Konceptuell modell – Visar koncepten i systemets verkliga omgivning.
• Systemsekvensdiagram – Visar systemhändelser och metoder.
• Kontrakt – Beskriver vad systemets metoder gör.
[4]
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3.3 Objektorienterad design

Designfasen tar över där analysen slutar, men oftast utan någon märkbar gräns. Det är
vanligtvis en iterativ process där analysfasen normalt uppdateras i designfasen. I
designfasen görs en teknisk anpassning och utbyggnad av de diagram och modeller som
skapades i analysfasen. Designen kan sägas se på systemet inifrån och bestämmer hur
kraven från analysen realiseras rent tekniskt. Designfasen ska skapa modeller som
underlättar implementationen och gör att kundens krav uppfylls. Modellerna från
analysfasen ska expanderas med information som berör den tekniska utformningen av
systemet. Det görs detaljerade beskrivningar av klasser och deras relationer. Objekten
som framkom i analysen får attribut och metoder. [1 och 4] Analysmodellerna bör dock
lagras separat för att skilja analys- och designmodellerna åt.

Den stora skillnaden mellan analys och design är att i designen väljs en faktisk
konstruktionslösning som detaljerar analysmodellen och tar hänsyn till många tekniska
faktorer. Dessa kan vara val av t ex programmeringsspråk, användargränssnitt och
databas. I analysfasen bortses från dessa tekniska aspekter.

Designen omfattar bl a följande delarbeten:

• Fatta beslut om hur systemets olika delar fungerar och hur de är relaterade till
varandra.

• Bestämma hur systemets delar ska implementeras.
• Design av användargränssnittet i detalj för att utforma det efter användarens

önskemål om användarvänlighet och funktionalitet.
• Design av databas vilken lagrar data i systemet.
• Utveckla prototyper för att t ex se hur användargränssnittet kan se ut eller hur något

fungerar.
• Utveckla en detaljdesign för att specificera hur programmeringen ska gå till.

Klassernas ansvarsområden tillsammans med dess viktigaste metoder måste finnas
specificerade för att underlätta för programmeraren.

Exempel på diagram som designfasen kan utmynna i:

• Interaktionsdiagram – Visar hur objekten kommunicerar för att fullgöra sina
uppgifter.

• Klassdiagram – Visar de klasser som implementeras i mjukvaran.
• Tillståndsdiagram – Visar objektets händelser och tillstånd under en viss tid.

Under designen gäller det att hela tiden tänka på att hålla en spårbarhet, d v s att det
hela tiden går att se varifrån en viss design har sitt ursprung i analysen, så att det enkelt
går att göra förändringar i samtliga dokument. Dessutom är det viktigt att hela tiden
dokumentera designkonstruktionen i text och bilder. Dokumentation av analys och
design görs för att underlätta underhåll av systemet samt för att slutanvändaren ska
kunna installera och använda systemet. Det är viktigt att dokumentationen görs löpande
under hela utvecklingsprocessen och inte bara i slutet. Den slutliga dokumentationen
bör omfatta kravspecifikation, analysmodell, kommenterad källkod, testprocedurer samt
manualer och installationsanvisningar. [4]
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Analys- och designfaserna bör tas på allvar för att skapa ett bra system som uppfyller
kundernas behov. En amerikansk undersökning visar att 31% av samtliga projekt aldrig
slutförs och så mycket som 53% kostar dubbelt så mycket som planerat. Mycket av
detta beror på att analys- och designfaserna har förbisetts eller inte upptagit så mycket
tid som de borde ha gjort. [1]
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4 Introduktion till UML

4.1 Modellering

Modellering kallas den aktivitet då en konstruktion av en (eller delar av en) verksamhet
sker. En övergripande helhet skapas för att öka förståelsen av villkoren för att senare
kunna realisera dessa. Detta ska sedan resultera i en lätt hanterbar, implementerbar och
detaljerad bild av den verksamhet som systemet ska hantera. Gemensamt för alla
modeller är att de försöker visa och dokumentera de viktiga begreppen för
verksamheten. Dessutom ska modellen visa de olika begreppens relationer och
beteende. För att modellkonstruktören lätt ska förstå modellen och kunna diskutera dess
olika delar med andra konstruktörer byggs det ofta upp visuella skisser. Egenskaper
som är önskvärda hos en modell är följande:

• att den i så stor utsträckning som möjligt ska beskriva verksamheten.
• att använda samma notation (se vidare Notation kapitel 4.2) eller beskrivningssätt

genom de olika delarna för att inte skapa konflikter i förståelsen.
• att kunna se modellen i olika detaljeringsnivåer.
[5]

Vidare finns det många syften med modellering. Det är bl a viktigt för att kunna föra en
god kommunikation inom projekt för att uppnå en förståelig arkitektur för ett system.
Eftersom systemen ökar i komplexitet hela tiden, ökar också betydelsen av en bra
modelleringsteknik. [11]

4.2 Notation och modelleringsspråk

Genom analys och design får systemutvecklaren insikt i omgivningen till ett
datasystem. Hela systemet med dess olika delar behöver beskrivas övergripande såsom
t ex hur det ska struktureras, dess funktionalitet och även beskrivningar av enskilda
programdelar. För att uttrycka denna mångfald av beskrivningar krävs ett lämpligt sätt
och detta kallas notation. En notation är ett text- och grafikbaserat språk som består av
olika symboler vilka kan representera klasser, objekt och deras relationer. En användbar
notation bör vara så enkel att den kan ritas för hand utan problem men ändå vara så
komplett och flexibel att den kan beskriva komplexa modeller och dess små detaljer om
nödvändigt. Vidare är syftet med en notation att kunna överföra en systemutvecklares
tankar till en förståelig bild som kan användas för kommunikation med andra
systemutvecklare. Det är även önskvärt att den underlättar vid framtida dokumentation
av systemet och dess uppbyggnad. [5 och 6]

Behovet av en notation i en objektorienterad utvecklingsprocess, som sträcker sig från
analys till detaljerad design, täcks av UML (Unified Modeling Language). Notationen
kan dessutom utgöra underlag för automatisk kodgenerering av delar av programkoden.
Vidare omfattar UML ett stort antal objektorienterade konstruktioner som många bara
har begränsad relevans. Detta medför att systemutvecklare måste välja ut en delmängd
av notationen. [6]
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UML är ett modelleringsspråk vilket i huvudsak är en grafisk notation som används vid
olika tillvägagångssätt för att göra en design. Många systemutvecklare anser att
modelleringsspråket är den viktigaste delen av en utvecklingsmetod och en viktig del
för kommunikation. För att kunna diskutera designen med någon medarbetare måste
samtliga systemutvecklare förstå modelleringsspråket. [5]

Enligt skaparna av UML är det många faktorer som spelar in i ett projekts framgångar
men att ha ett pålitligt modelleringsspråk är en viktig faktor. UML sägs även minska ett
företags projektkostnader, då det liksom även dess verktyg, går att använda till olika
sorters projekt. De flesta tillverkare av modelleringsverktyg har idag stöd för UML
vilket leder till att mindre årlig tid och pengar krävs för utbildning samt byte av verktyg
mellan olika projekt. [11]

4.3 CASE

CASE (Computer Aided Software Engineering) är en typ av utvecklingsprogram för att
ta fram den mjukvara som behövs för att bygga ett mjukvarusystem. Ett CASE-verktyg
bör ha stöd för projektets hela livscykel vilket omfattar bl a kodgenerering, modellering,
dokumentation och re-engineering. [5] Exempel på olika CASE-verktyg som finns på
marknaden idag är Rational Rose, Telelogic Tau UML Suite, Objecteering UML
Modeler och Microsoft Visio 2002.

4.4 UML-historik

På 1980-talet började objektorienterad metodik att flytta från skolornas laborationssalar
till att introduceras i den riktiga världen, likaså var det med designmetoderna.
Designmetoder blev väldigt populära inom industriell utveckling under 70- och 80-talet.
Många ansåg att det var väldigt viktigt med tekniker som hjälpte människor att göra en
god design för objektorienterad utveckling. I början på 90-talet fanns det redan många
olika utvecklingsmetoder som endast skilde sig något från varandra. Av dessa 50 olika
objektorienterade utvecklingsmetoder ansåg sig alla ha den rätta utvecklingsmetoden.
Denna perioden kom att kallas ”metodkriget”. Mångfalden bland utvecklingsmetoder
ledde till en förvirring hos många inom systemutvecklingsområdet. Det visade sig vara
önskvärt med en standard, men blandade känslor gjorde att ingen var villig att göra
något åt det. Däremot försökte en grupp inom OMG (Object Management Group)
fastslå en standard för ett gemensamt modelleringsspråk baserat på flera olika
utvecklingsmetoder men fick protester från många viktiga metodologister inom området
och slog därmed inte igenom. [4 och 7]

Denna tid ses som en viktig orsak till att objektorienterad systemutveckling fram till
mitten av 1990-talet endast fick en begränsad genomslagskraft i praktiken. Tiden var
även en utgångspunkt för ett starkt försök till en standardisering av den
objektorienterade notationen. Bakom detta initiativ låg Grady Booch, Ivar Jacobson och
James Rumbaugh. Männen hade följande mål med sitt arbete [8]:

• Att skapa en tydlig koppling med beskrivningar och mer detaljerade instruktioner
som kan utföras av en dator.
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• Att använda objektorienterade begrepp för att modellera både ett datasystem och
dess omgivning.

• Att kunna hantera även mycket stora datasystem, bl a komplexa, säkerhetskritiska
system.

• Skapa ett modelleringsspråk som är användbart både för människor och datorer.

Booch ansvarar för Rational Software (utvecklarna av Rose) vilket Rumbaugh 1994
bestämde sig för att gå ihop med. 1995 köpte Rational företaget Objectory av Ivar
Jacobsson. Efter detta blev de tre männen kända som ”de tre amigos”. En tidig version
av ”the unified method” blev producerad och verkade kapabel att ta över världen. Detta
ogillades av många men hindrade inte de tre att fortsätta sin utveckling mot UML.
Fokus ändrades från utvecklandet av en ”unified method” till ett ”Unified Modeling
Language” och så kom UML till. Grady Boochs erfarenhet kom från mycket arbete för
Rational Software med att utveckla Ada system. Jim Rumbaugh var projektledare vid
ett undersökningslaboratorium hos General Electric vilket resulterade i en populär bok
om OMT-metoden (denna metoden är också objektorienterad). Ivar Jacobsson arbetade
med telefonväxlar hos Ericsson och skrev sedan sin första bok om användarfall (use
case). [7 och 10]

Resultatet av deras arbete blev en notation, Unified Modeling Language (UML) vilken
skickades in januari 1997 för standardisering. Fortlöpande under standardens
framtagning försökte de ta hänsyn till synpunkter från erfarna personer inom olika
organisationer. För att ytterligare anpassa notationen betraktade de kända element från
många andra existerande modelleringsspråk såsom OMT (Object Modeling Technique),
Booch och OOSE (Object-Oriented Software Engineering). [11] Detta innebär att
utvecklare som tidigare arbetat med något av dessa tre språk ganska lätt kan konvertera
till UML och verktygen för detta. UML sägs vara lättare för utvecklarna att kunna
utrycka sin modellering bättre samt få ett mer heltäckande modelleringsspråk än
tidigare. Slutligen försökte upphovsmännen att involvera ett antal betydande
programvaruorganisationer vilket tydligt präglar den mångfaldiga notationen som blev
resultatet.

De tre språken skiljer sig i vissa fall åt mot UML i sitt utseende vid modellering. Några
exempel är vid ritande av klassdiagram där UML använder sig av fyrkanter, men Booch
däremot representerar en klass genom moln. Likadant är det vid instantiering av ett
objekt. Beteckning för multiplicitet skiljer sig även något mellan de olika notationerna.
[19]

Idag är UML den första stora internationella standarden för objektorienterad
modellering och är utfärdad av OMG. UML är idag det ledande modelleringsspråket
och har en god acceptans hos utvecklare världen över. Det är mest använt och mest
lönande vid modellering av stora och komplexa system. [18]

4.5 RUP

RUP (Rational Unified Process) är en guide för effektivisering av projekt inom
mjukvaruutveckling. Den erbjuder ett strukturerat tillvägagångssätt för tilldelning,
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utförande och hantering av ansvarsområden inom olika sorters mjukvaruprojekt.
Eftersom RUP är utvecklat för att passa med UML, hjälper RUP till att använda UMLs
notation så effektivt som möjligt. [15] Guiden ökar förutsägbarheten och minskar
riskerna inom mjukvaruutveckling. RUP ger även projektledare en kontroll över
scheman och leveransdatum samt förbättrar kommunikationen inom arbetsgruppen.
Vidare erbjuds riktlinjer och exempel för alla aktiviteter inom e-utveckling. RUP har
dessutom utökats med en del förbättringar för ett brett utbud av dess användare.
Förbättringar i form av utökad användbarhet för e-handel har utformats i samarbete med
bl a Ericsson, Volvo IT och IBM. [14]

RUP används idag av många stora och små företag. I alla projekt tilldelas varje
utvecklare en eller flera roller som definieras i en slags projektplan. Denna plan
beskriver vilka element som kommer att skapas i projektet och dess nivå av hur strikt
dessa ska följas. [15]
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5 UML diagram

I detta kapitel redogörs för de vanligaste diagrammen inom UML med ritade exempel
på varje. Varje diagram relateras till samma exempelsystem för att lättare få ett
sammanhang och förståelse för diagrammen. Detta exempel handlar om varuinköp i
butik genom ett kassasystem bestående av kassaapparat och mjukvara för intelligensen.
Därtill tillhörande aktörer såsom t ex kassör och kund. Ordningen i vilken diagrammen
presenteras har baserats på boken ”Applying UML and Patterns” av Craig Larman och
hur författaren valt att gå till väga.

Syftet med att visa dessa diagram är att ge läsaren bättre förståelse för varje diagram,
hur de ser ut samt fungerar. Det ska användas som jämförelse med vilka diagram de
intervjuade företagen använder samt att få förståelse för hur utbrett användningen av
UML är i verkligheten d v s hur många av dessa diagram som används av företagen.
Det ska vidare sättas i relation till resultatet för att bättre förstå detta.

5.1 Analys

I denna del beskrivs de diagram som enligt Larman [1] ingår i analysfasen.

5.1.1 Användarfallsdiagram (use case diagram)

Ett användarfallsdiagram beskriver ett antal aktörer som är inblandade i systemet på
något vis, alla som kan påverka systemet utifrån och utgör en roll. Aktörerna ritas i
UML som streckgubbar. En aktör kommer i kontakt med systemet antingen via att göra
någon inmatning, t ex ett köp eller att erhålla någon utmatning, t ex kvitto från systemet.
Varje aktör har en koppling till något användningsmönster, d v s någon händelse eller
ansvarsområde i systemet. Dessa användningsmönster ritas i UML som ovaler. Genom
att dra streck mellan aktören och ett användningsmönster visas relationen däremellan.
[4]

Användarfallsdiagram, är ett mycket bra sätt att öka förståelsen för behovet av systemet.
Dessa behov bör finnas specificerade i en kravspecifikation. Diagrammen visar inte
några tekniska specifikationer utan fokuserar och visar i större utsträckning kraven på
systemet. Ett användarfall behandlar en stor process med många processer eller
transaktioner inblandade och visar inte på enbart ett enda steg eller en enda process.
Exempel på en process kan vara att göra en beställning eller att göra ett uttag ur en
bankomat.

Detta diagram kan göras både i analys- och designfasen men bör då vara varierande i
sin detaljutformning. UML erbjuder ett flertal olika typer av användarfallsdiagram som
rekommenderas att användas i olika skeden av utvecklingen. Under analysen
rekommenderas att göra ett s k högnivåanvändarfall (high-level use case) som visar på
något väldigt översiktligt i textform. I designfasen finns det s k utökat användarfall
(expanded use case) som är mer detaljerade än högnivåanvändarfall.



UML i teori och praktik
                                     ________________________________________________________________________

13/34

När denna typ av diagram ska göras går det att utgå antingen från aktörerna och då
handlar det om att först identifiera de aktörer som är relaterade till systemet eller
organisationen som systemet ska byggas till. Det går även att göra tvärtom, att först
hitta de processer som ska ingå i systemet och därefter se vilka aktörer som behövs för
varje process.

Nedanstående figur visar på ett användarfallsdiagram i grafisk form där två aktörer
(kund och kassör) är inblandade. För varje aktör visas med hjälp av strecken vilka
händelser de kan påverka eller är inblandade i. I detta diagram kan kunden delta i
händelserna ”köpa varor” och ”återlämna köpt vara”.

Figur 5.1 : Användarfallsdiagram över ett scenario i en affär.

Nedanstående högnivåanvändarfall beskriver processen i textform när en kund handlar
varor i en butik genom en kassaapparat. Samtliga inblandade aktörer i händelsen ”köp
av vara” beskrivs här och själva händelsen beskrivs i detalj.

Figur 5.2 : Högnivåanvändarfall

Användarfall: Köp av vara.

Aktörer: Kassör och kund.

Beskrivning: En kund anländer till en kassa för att betala sin vara/varor. Kassören registrerar
betalningen och tar emot pengar från kunden. Efter slutfört köp lämnar kunden affären med
varan/varorna.

Köpa varor

Logga in i
kassa

Återlämna köpt
vara

Kassör
Kund
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Nedan visas ett exempel på ett utökat användarfall där det handlar om att köpa varor
kontant. Denna illustration börjar med ett högnivåanvändarfall likt det föregående.
Detta utökas sedan med ett s k typiskt händelseförlopp som beskriver användarfallets
hela händelseförlopp steg för steg. De olika stegen är uppdelade i vad aktörerna gör
samt hur systemet reagerar på dess agerande.

Figur 5.3 : Utökat användarfall

Användarfall: Köpa vara/varor kontant.

Aktörer: Kund och kassör.

Syfte: Kassören hanterar en försäljning och tar emot kontanter.

Översikt: En kund anländer till en kassa för att betala sin vara/varor. Kassören registrerar
betalningen och tar emot pengar från kunden. Efter slutfört köp lämnar kunden affären med
varan/varorna.

Korsreferenser: Hänvisningar till andra användarfall och olika funktioner/metoder.

Typiskt händelseförlopp

Händelse utförd av aktör Systemets respons
1. Användarfallet börjar när
en kund kommer fram till kassan
med varor för att betala.
2. Kassören läser av  streckkoden
för varje vara. 3. Ger varans pris och lägger till

informationen om varan till den
pågående försäljningstransaktionen.

Visar beskrivning och pris på varan
på kassaapparaten.

4. När kassören matat in samtliga
varor anger den för systemet att alla
varor är inregistrerade. 5. Beräknar och visar den totala 

försäljningssumman.
6. Kassören talar om för kunden
vad summan är.
7. Kunden betalar med kontanter, som
kan vara mer än den totala summan.
8. Kassören registrerar den mottagna
summan kontanter. 9. Visar hur mycket växel kunden

ska ha tillbaka.
Genererar ett kvitto.

10. Kassören lägger ner de mottagna
pengarna i kassaapparaten. 11. Lagrar den fullständiga

försäljningen.
Kassören överlämnar kvittot till
kunden.
12. Kunden lämnar butiken med den
köpta varan/varorna.
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5.1.2 Konceptuell modell

I analysfasen görs en nedbrytning av det aktuella problemområdet. Idéer om möjliga
klasskandidater samlas i modellen. Denna fas inkluderar identifikation av koncept,
attribut och associationer i de domäner som anses vara viktiga. Resultatet av en sådan
identifikation och nedbrytning är en konceptuell modell.

Konceptuell modell är något mycket viktigt under den objektorienterade analysfasen,
kanske t o m det viktigaste. Modellen utgörs i UML av ett statiskt diagram utan några
metoder eller mjukvaruaspekter som t ex databaser. Diagrammet fokuserar alltså på att
visa kopplingarna mellan objekten utan några metoder. Här representeras viktiga objekt
eller koncept som är verkliga i systemet för att underlätta för systemets utvecklare. Ofta
kan substantiv användas för att bilda koncept, t ex en idé, ett objekt eller en sak. Dessa
koncept (objekt) hittas lämpligast i användarfallsdiagrammen. Ibland kan den
konceptuella modellen utarbetas parallellt med dessa diagram.

Den konceptuella modellen används för att byggas ut mer detaljerat och
implementationsinriktat och slutligen skapa ett klassdiagram i designfasen. En av
skillnaderna mellan klassdiagram och konceptuell modell är bl a att den senare
representerar riktiga saker från problemområdet och inte mjukvarukomponenter. (se
klassdiagram kapitel 5.2.2).

En association (eller koppling) i en konceptuell modell visas genom att dra streck
mellan två koncept, för att visa att dessa har en association. Denna association namnges
som t ex associationen ”Lagras i” mellan koncepten Affär och Produkt. Vid varje
koncept kan s k multiplicitet utritas, vilket talar om hur många objekt som kan deltaga i
en viss association.

Genom att lägga ner mycket möda och tid på analysen och framförallt att hitta objekt
eller koncept, underlättas design- och implementationsfaserna väsentligt.



UML i teori och praktik
                                     ________________________________________________________________________

16/34

Figur 5.4 : Konceptuella modellen (Conceptual model)

5.1.3 Systemsekvensdiagram

Ett systemsekvensdiagram görs i analysfasen och visar händelser mellan aktörerna och
systemet, d v s vilka metoder som anropas genom aktörernas agerande gentemot
systemet. Detta diagram bygger på användarfallsdiagram som tidigare utvecklats i
analysfasen och kan göras när det finns ett flertal alternativa vägar att gå i ett system.
Diagrammet beskriver även vad systemet gör utan att förklara hur det görs. Det visar
med en bild eller diagram på ett visst scenario ur ett användarfallsdiagram och
händelserna som de utomstående aktörerna i direkt kontakt med systemet genererar.
Vidare visas händelserna som då sker och genereras inom systemet genom aktörernas
agerande. Detta innebär att inte alla som finns med i användarfallsdiagram är aktörer
som direkt kan påverka systemet.

Om t ex en kund handlar varor av en kassör, så är inte kunden en aktör som direkt har
kontakt med systemet eftersom den betalar via kassören. Däremot har kassören direkt
kontakt med systemet varför denne är en aktör som kan medverka i ett
systemsekvensdiagram. Händelserna varefter de sker tidsmässigt går nedåt i
diagrammet och kan involvera parametrar. Det går även att förtydliga kopplingen med
ett användarfallsdiagram genom att komplettera systemsekvensdiagrammet med text vid
varje händelse från ett användarfallsdiagram (se figur 5.6).

Nedan visas ett exempel på ett systemsekvensdiagram över händelsen ”köp av
vara/varor”. Ett användarfallsdiagram över händelsen sätts vid sidan om
systemsekvensdiagrammet för att förtydliga vilken händelse som interagerar med
systemet och dessutom dess metoder. Händelsen resulterar i metoderna ”SlåInProdukt”,
”SlutaFörsäljningen” och ”Betala”. En del av dessa har även parametrar inom parentes.

ProduktiFörsäljning

Antal

1..*
0..1

Försäljning

Datum
Tid

1

1

Betalning

Summa
Kassasystem

Affär

1

Produkt

*

1..*

1

1

1

1

1

Finns i

Lagrar försäljning
av

Lagras i

Innehar

Fångas av

Betalas av
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Figur 5.5 : Systemsekvensdiagram baserat på användarfall

5.1.4 Kontrakt (Contracts)

Innan designfasen av systemet inleds är det nödvändigt att undersöka och definiera hur
systemets olika delar ska fungera. Kontrakt kan då vara ett användbart dokument som
beskriver systemets tillståndsförändringar före och efter olika operationer.

Kontrakt skapas i analysfasen och fördelaktigast efter den konceptuella modellen och
systemsekvensdiagrammet. Det sistnämnda diagrammet visar bara systemets reaktion
till en extern aktörs påverkan, inte hur de olika detaljerna samverkar för operationerna.
Vidare saknar det detaljer som krävs för att förstå systemets respons, d v s hur systemet
reagerar på en händelse. (1)

Kontrakt däremot, visar de detaljer som behövs för att förstå systemets uppförande. Det
är ett text-dokument som beskriver vad en händelse åtar sig att slutföra, därav namnet
kontrakt. Dokumentet är ofta beskrivande och har snarare tyngdpunkten på vad som
kommer att hända än hur det ska hända. Vanligt är även att beskriva de viktiga ”pre”-
och ”post”-conditions d v s villkor före och efter en tillståndsförändring. Den viktigaste
av dessa två, näst efter ”Krav”, är ”post-conditions”. Detta är en beskrivning av hur
systemets tillstånd har ändrats efter att metoden är utförd och inte en beskrivning om
vad som skall göras. Fördelen med dessa beskrivningar i kontrakt är att utvecklarna kan
fokusera på vad som måste hända istället för hur det ska uppnås. En annan viktig faktor
med post-conditions är att det går att relatera dem till den konceptuella modellen.
Exempel på vikiga ”post-conditions” som rekomenderas att ta med är vilka instanser
som skapats, attributmodifikation och associationer som skapats eller tagits bort. ”Pre-
conditions” däremot definierar antaganden om systemets tillstånd i början av
operationen.

Kassör

SlåInProdukt(eankod, kvantitet)

:System

SlutaFörsäljningen()

Betala(belopp)

Användarfall: Köp av vara/varor

Typiskt händelseförlopp

1.  Användningsfallet börjar när en
kund kommer fram till kassan med
varor för att betala.

2. Kassören läser av streckkoden för
varje vara.

3. Systemet talar om varans pris och
lägger till informationen om varan
till den pågående
försäljningstransaktionen.
Visar beskrivning och pris på
varan på kassaapparaten.

4. osv...
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Följande råd vid skapandet av kontrakt är:
• Skapa kontrakt för varje användarfall och systemoperation.
• Identifiera systemoperationerna från systemsekvensdiagrammet.
• Börja med att skriva kraven genom att förklara meningen med operationen.
• Gör sedan post-conditions på ett beskrivande sätt.

I följande kontrakt beskrivs metoden ”SlåInProdukt” med dess parametrar ”eankod”
(streckkoden på varor) och ”kvantitet”. Här visas även händelsens krav samt ”pre”- och
”postconditions” vilka är viktiga att känna till.

Figur 5.6 : Kontrakt

5.2 Design

5.2.1 Interaktionsdiagram

Kontrakten som tidigare beskrivits visar inte på hur objekten ska uppfylla alla ”post-
conditions”. För detta ändamål kompletterar UML med s k interaktionsdiagram, d v s
som visar hur objekten agerar för att fullgöra sina uppgifter och ansvarsområden.
Interaktionsdiagram skapas i designfasen och baseras på tidigare gjorda konceptuell
modell, kontrakt, samt användarfallsdiagram. Från den konceptuella modellen
definieras klasser som relateras till mjukvara. I interaktionsdiagrammet illustreras hur
klassernas objekt interagerar och samspelar med varandra. Ur kontrakten plockas
ansvarsområden och ”post-conditions” som interaktionsdiagrammen måste utföra. Från
användarfallen plockas information om vilka uppgifter interaktionsdiagrammen ska
utföra. Interaktionsdiagrammet används som ett komplement till klassdiagrammet vilka
endast beskriver den statiska bilden av systemet. Här visas på detaljer ur en
komplicerad, dynamisk händelse som involverar en del av alla de objekt som generellt
finns beskrivna i klassdiagrammet. [4]

Interaktionsdiagram visar hur olika instanser från olika klasser ur klassdiagrammet
interagerar med varandra och utväxlar meddelanden.

UML har två typer av interaktionsdiagram som båda visar hur meddelanden utväxlas.
• Kollaborationsdiagram
• Sekvensdiagram

Namn:    Inmatning(kod, antal: Integer)
Krav: Mata in en försäljning av en eller flera produkter och addera den till

försäljningen. Visa produkten och dess pris.
Noteringar :    Använd snabb databas.
Undantag:    Om eankoden är ogiltlig indikera att det var ett fel.
Pre-conditions :   Eankoden är känd för systemet.
Post-conditions :  Om ny försäljning, skapades en ny instans av klassen Försäljning  och

objektet fick en association till den klassen.
En instans av klassen ProduktiFörsäljning skapades och fick en association
till klassen Försäljning. Denna instans fick en association till klassen
ProduktSpecifikation.
Attributmodifikation gjordes med ProduktiFörsäljnings-objektet och
ändrade dess attribut antal.
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Interaktionsdiagram är dock ganska svåra att göra, beroende på att det är svårt att
bestämma varje objekts ansvarsområde, i jämförelse med t ex användarfall och
konceptuell modell. Interaktionsdiagram kräver mycket arbete, men gör att
implementationen går mycket lättare och snabbare. Därför är det värt besväret att lägga
ner mycket tid på detta diagram. Ofta görs interaktionsdiagram utifrån s k patterns för
att få vägledning om hur de bäst ska designas och utformas.

Kollaborationsdiagrammet är inte uppbyggt för att visa när meddelanden sker på exakt
tid som sekvensdiagrammet, utan anger istället tiden genom att numrera alla
meddelanden i dess ordningsföljd. [4]

Kollaborationsdiagrammet nedan beskriver hur meddelandet ”Betalning” med
parametern kontant skickas till en instans av ”Kassasystem”. Detta är det ursprungliga
första meddelandet. Därefter skickar objektet ”Kassasystem” meddelandet ”Betalning”
till en instans av ”Försäljning”. Detta är det första interna meddelandet eftersom det
kommit in i systemet. Objektet ”Försäljning” skapar slutligen en instans av ”Betalning”.
Pilarna visar meddelandets riktning, d v s till vilken instans det går till.

Figur 5.7 : Kollaborationsdiagram

Sekvensdiagrammet (se figur 5.8) är ett interaktionsdiagram mer fokuserat på tiden och
visar på samspelet mellan ett antal objekt under en viss tid. Den vertikala linjen visar på
tidsförloppet och den horisontella visar objekten och meddelanden som skickas mellan
dessa inom tidsförloppet. Objekten anges överst genom rutor med objektnamn i. [4]

:KassasystemBetalning(kontant :Försäljning1: Betalning(kontant)

:Betalning

1.1: skapa(kontant)
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Figur 5.8 : Sekvensdiagram.

5.2.2 Klassdiagram

Ett klassdiagram visar en samling klasser och hur de är relaterade till varandra. Detta
diagram är en central och viktig del i objektorienterad analys och design. Under
analysfasen är det ofta tillräckligt att beskriva en klass endast med dess namn och en
enkel struktur. Det representeras då av konceptuell modell som beskrivits tidigare. Dock
kan det i vissa projekt vara nödvändigt att göra analysfasen mer detaljerad och då kan
klassdiagrammet ha tillägg av attribut och metoder. För ytterligare detaljering kan
attributens typ specificeras samt metodernas parametrar definieras, men är ofta inte
nödvändigt i analysen. [4]

Klassdiagrammet skall baseras på interaktionsdiagrammen och på den konceptuella
modellen som skapats i analysfasen. Från interaktionsdiagrammen kan utvecklaren
identifiera vissa klasser och dess metoder. Vidare tas attributen från den konceptuella
modellen och genom analysering av interaktionsdiagrammen kommer även metodnamn
fram. Dock är ordningen inte alltid samma som denna utan diagrammen skapas ofta
parallellt, då de har ömsesidigt beroende av varandra.

Ett klassdiagram ger en statisk modell av systemet och har som delsyfte att ligga till
grund för andra diagram där andra delar av systemet visas. Vanlig information för
klassdiagram är; klasser med dess attribut och associationer, metoder i de olika
klasserna, gränssnitt med dess metoder, typinformation för attributen, navigering,
beroende, superklasser, arv och databaskopplingar. Till skillnad från den konceptuella
modellen visar klassdiagram element från mjukvaruentiteter istället för element ur den
riktiga världen. [1]

Här i detta klassdiagram (se figur 5.9) visas att klasserna (bl a ”Kassasystem”,
”Försäljning”) från interaktionsdiagrammet har identifierats och tagits med till
designfasen. Attributen från den konceptuella modellen har även tagits med som
stomme till klassdiagrammet. Metoder har adderats genom analysering av
interaktionsdiagrammen. Enkla metoder såsom accessmetoder (”get”- och
”setmetoder”) har inte tagits med då dessa är självklara och tar upp onödigt mycket
plats i diagrammet. Vidare har det bestämts typinformation till attributen, nödvändiga
parametrar och eventuella returvärden. Varje ände av en association kallas en roll och

:Kassasystem :Försäljning

Betalning(kontant)

Betalning(kontant)



UML i teori och praktik
                                     ________________________________________________________________________

21/34

kan komletteras med en navigeringspil. Denna association är en egenskap som indikerar
åt vilket håll det går att navigera mellan två klasser för att utföra en operation på ett
objekt i den klassen. Det går att tolka synligheten på attributen genom vilket håll
navigeringspilen pekar. Exempel i detta diagram visar att klassen Affär har ett attribut
som pekar på Försäljningsklassen. Alltså attributsynlighet från början på pilen till
slutklassen där pilen pekar.

Figur 5.9 : Klassdiagram med associationer

5.2.3 Tillståndsdiagram

Ett tillståndsdiagram visar händelser och tillstånd hos objekt i vissa viktiga situationer,
mellan olika händelser, kallat dess livscykel. En händelse beskrivs som ett
anmärkningsvärt och extraordinärt uppträdande som kan vara värt att förtydliga för
förståelsen av ett objekts livscykel. Ett tillstånd beskrivs som ett objekts förhållande vid
en viss tidpunkt, nämligen tidpunkten mellan två händelser och ritas i UML som ovaler.
Varje händelse visar i vilken riktning och till vilket tillstånd den går, d v s övergången

Affär

Adress: Adress
Namn: Text

Försäljning(s: Försäljning)

ProduktKatalog

Specifikation( ean:Integer):

ProduktSpecifikation

Beskrivning: Text
Pris: Kvantitet
Ean:Eankod

ProduktiFörsäljning

Antal: Integer

Subtotal(): Kvantitet

Försäljning

Datum: Date
Färdig: Boolean
Tid: Time

BliFärdig()
SkapaProd( spec: prodspec, a:Integer)
Betala(belopp:Kvantitet)
Total(): Kvantitet

Kassasystem
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genom en pil mellan tillstånden. Detta diagram har ofta ett startläge som visas med en
fylld cirkel och där tillståndet automatiskt förflyttas till nästa tillstånd när händelsen
genereras.

Tillståndsdiagram rekommenderas att göras där objekten påverkas externt, t ex genom
att en användare trycker på någon knapp. Det är även bra att göra det vid händelser som
är värda att visa vad som är rätt att göra och vad som är fel att göra. Det kan t ex
beskriva att något måste uppfyllas innan något annat kan uppfyllas, eller att det inte går
att trycka på en viss knapp förrän ett annat villkor har uppfyllts. Slutligen är
tillståndsdiagram bra att göra för objekt som ändrar tillstånd varje gång något inträffar
och har alltså inte en statisk reaktion som alltid reagerar lika.

Figur 5.10 : Tillståndsdiagram. Observera att samtliga händelser är externa

Mata in vara

Mata in vara (iteration)

Slut på inmatning

Utför betalning

Vänta på
försäljning

Mata in varor

Väntar på betalning
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6 Företagsintervjuer

I detta kapitel redogörs hur undersökningen har genomförts för att kunna besvara
arbetets frågeställningar.

6.1 Intervju

Fyra intervjuer genomfördes muntligt hos företag i deras lokaler i Karlskrona och
Ronneby. Två av företagen använder idag UML i sin utvecklingsprocess och kallas
nedan kategori A. De andra två företagen använder idag inte UML och kallas nedan
kategori B. Valet av lämpliga företag gjordes genom sökning på Internet. I sökningen
fokuserades på vilket modelleringsspråk företagen använder. Sökningarna genomfördes
med hjälp av portalen Telecomcity [16] och arbetsförmedlingens databas ”platsbanken”
[17]. Hos dessa söktes efter företag som arbetar med UML och de IT-företag som inte
gör det inom regionen Karlskrona/Ronneby. Därefter kontaktades företagen via epost
vilka sedan själva valde ut lämplig person att intervjua. Arbetet begränsades till att
endast innehålla fyra intervjuer eftersom de är av kvalitativ art och därmed
tidskrävande. Samtliga intervjuer spelades in på band varefter dessa skriftligen
sammanställdes och bedömdes utifrån arbetets frågeställningar. Varaktigheten för
intervjuerna var mellan 30 till 90 minuter. Tidsskillnaden berodde på att antalet frågor
varierade mellan de båda kategorierna.

Inför resultatsammanställningen bearbetades varje fråga för varje kategori gemensamt
vilket utmynnade i ett enhetligt svar för de båda företagen. Vidare gjordes inga citat av
någon intervjupersons svar då en mer generell bedömning önskades. Samtliga frågor
och svar valdes att presenteras i en löpande textmassa utifrån arbetets frågeställningar.
För varje frågeställning visas svaren från motsvarande intervjufrågor.

De frågor som tas upp under intervjun med kategori A är tänkta att svara på en del av de
frågeställningar som arbetet grundar sig på. Därför innehåller intervjun frågor om varför
de använder UML, vilka diagram företagen använder och när, om de använder UML
fullt ut eller endast delvis samt om UML kan förbättras. (se bilaga 1)

Ett företag som använder UML är Consafe Infotech i Karlskrona där konsulten inom
webbutveckling Daniel Sand intervjuades. Företaget har 220 anställda varav 15
personer jobbar som konsulter i Karlskrona. Consafe Infotechs huvudinriktning är inom
telekombranschen och har arbetat med UML i 2 år.

Ytterligare ett företag som använder UML är Netch i Karlskrona där projektledaren
Måns Tosteberg intervjuades. Netch är ett företag som har ca 20 personer anställda i
Karlskrona och har funnits där sedan 1999 och arbetat med UML sedan år 2000. I
Karlskrona har de fokus på mobila lösningar med transportlogistik. Företaget föredrar
att arbeta hemifrån kontoret i Karlskrona jämfört med ute hos kund.

De frågor som tas upp under intervjun med kategori B är även dessa tänkta att svara på
vissa av de frågeställningar som arbetet grundar sig på. Intervjun med dessa två företag
innehåller därför frågor om det finns några brister med UML, vad som krävs för att
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företaget ska kunna börja använda UML samt om de haft funderingar på att använda sig
av UML. Övriga frågor handlar om hur företagen arbetar med sitt nuvarande
modelleringsspråk. (se bilaga 2)

Det första företaget som intervjuades från kategori B var Flux i Ronneby där VD Young
Fogelström intervjuades. Företaget har kontor i Ronneby och Göteborg med totalt 9
anställda. Flux är ett konsultföretag vars huvudinriktning är mjukvaruutveckling för
tillverkande företag, industriell IT samt utbildning. 1997 startades företaget av tre
studenter varav en var Young Fogelström.

Det andra företaget från kategori B heter Efrog och ligger i Karlskrona där
programmeraren Peter Mattsson blev intervjuad. Det är ett konsultföretag med drygt 10
anställda som skapades för 4 år sedan med dåvarande namnet Nicon. Företaget
fokuserar på databasapplikationer för webben och tillverkar sina egna objektorienterade
verktyg.

6.2 Bortfall

Den undersökningsgrupp vi vände oss till, d v s de fyra ovannämnda företagen, deltog
alla enligt överenskommelse. Därför blev det externa bortfallet, d v s de som inte
deltog, noll procent. Detta berodde troligtvis på att det föregicks en god kommunikation
med i god tid inbokade tider för samtliga.
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7 Resultat

Här nedan presenteras resultaten som framkommit ur intervjuerna. Resultaten är
uppdelade i olika rubriker baserade på de frågeställningar som arbetet skall besvara.

7.1 Varför har företagen valt att arbeta med UML?

Det framgår från intervjuerna med företagen att en av anledningarna till varför de infört
användandet av UML är beslut från ledningen eller högre chefer. Även kundens krav
och önskemål har legat till grund för beslutet. Vissa kunder har haft önskemål om att
UML ska användas vid utvecklingen av deras projekt. Kundernas inflytande varierar
hos företagen beroende på deras storlek och kunskap inom området. Hos ett av
företagen har det framkommit att det läggs stor vikt vid kundens önskemål och denne
har därmed stort inflytande vid val av modelleringsspråk. Allmänt är att om kunden är
ett större företag som är kunnigt inom systemutveckling har denne lättare att kräva att
ett visst modelleringsspråk som t ex UML skall användas. Ytterligare en orsak verkar
vara att RUP (se kapitel 4.7 RUP) används mer och mer vilket medför att UML är
lättare att använda i projekt tillsammans med RUP.

Gemensamt för företagen är att de oftare arbetar med UML vid större projekt jämfört
med små projekt. Samma sak gäller för interna projekt där UML oftare används än i
externa projekt. Vid nya projekt som byggs upp från början av företagen är det lättare
att applicera UML. Om det däremot gäller ett befintligt system som ska vidareutvecklas
är det svårare att använda UML om detta inte redan har använts sedan tidigare i
utvecklingen. I dessa fall försöker företagen att fortsätta på den redan påbörjade
notationen vilket är tidskrävande.

7.2 Vilka av UMLs diagram används?

Företagen använder ett flertal av UMLs diagram i både analys- och designfaserna. Dock
skiljer sig antalet diagram beroende på hur komplicerad lösningen är. Huvudsyftet med
analysfasen är enligt företagen att få förståelse för vad som är problemområdet och vad
systemet skall göra. Ett annat syfte är att göra en noggrann dokumentation för framtida
utveckling av systemet. De intervjuade företagen anser att kundrelationen och
kommunikationen är mycket viktig för att få en gemensam förståelse om vad som ska
göras. Företagen anser även att de behöver förstå kundens affärsidé för att lättare kunna
utveckla ett korrekt system åt kunden.

Vanligt är att göra någon form av användarfallsdiagram under analysen med mycket
kompletterande text för ökad förståelse. Detta visas ofta för kunden i de fall kunden har
kunskap om systemutveckling. I de fall kunderna inte är kunniga kommunicerar
företagen med kunderna i tal och beskrivande text eller gränssnittsprototyper, istället för
diagram.

Designens huvudsyfte är att beskriva hur systemet ska realiseras, d v s komma närmare
en teknisk lösning. Det anses vara viktigt att göra en bra design för att kunna ge en mer
exakt tidsuppskattning om projektets tidsperiod samt hur det ska organiseras
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arbetsmässigt. Detta resulterar även i att kunden kan få mer exakt prisinformation om
projektet. Kvalitén på designen ökas ju mer kunskap utvecklarna har. Vanliga diagram
som görs i designfasen är klassdiagram, sekvensdiagram och tillståndsdiagram.

Klassdiagrammen är detaljerade med bl a fullständiga metoder för att kunna täcka in
hela lösningen till problemområdet. Vidare beskrivs metoderna med en övergripande
text. Sekvensdiagrammen används efter bedömning av hur vissa av problemområdets
flöden ska se ut. Diagrammen görs då det förekommer komplexa flöden för att klargöra
hur metoderna samarbetar. Tillståndsdiagram görs över de objekt vars beteende är
oklara att förstå och har en komplex struktur.

Företagen säger dock att en klar gräns mellan analys- och designfasen är svår att visa
på. Det är vanligt att företagen arbetar likt en iterativ process där analys och design
återkommer ett flertal gånger. Varje gång som en del berörs i utvecklingsprocessen blir
delen omarbetad förhoppningsvis till det bättre.

7.3 Använder företagen UML fullt ut eller blandar de notationen?

Företagen använder sig delvis av UML. Ibland utarbetar de egna notationer för vissa
diagram och blandar dessa med UML-notation. Exempel på diagram då notationen
blandas är användarfallsdiagram där egna mallar görs. De egna mallarna görs i andra
program som inte är avsedda för modellering t ex Word. Gällande designen används
däremot ett CASE-verktyg kallat Rose4. Då verktyget är väl lämpat för bl a UML
används det till stor del i designen. Denna fas är mer präglad av UML än vad
analysfasen är. Anledningen till varför ett företag inte använder utvecklingsverktyg i
analysfasen är att de inte vill låsa tankarna vid skapande av analysfasen, vilket är risken
om ett utvecklingsverktyg används. I dessa fall skissar hellre företaget med hjälp av
papper för att inte begränsa sin kreativitet.

Nackdelen som framkommit med blandad notation är när flera företag samarbetar med
varandra i ett och samma projekt. De båda företagens utvecklare är då inte införstådda
med varandras notation vilket leder till ett försvårat arbete. I detta fall hade hela
samarbetet förenklats om en gemensam notation t ex UML hade använts.

7.4 Varför används inte UML hos de företag som har möjlighet till det?

En av huvudanledningarna till att de två tillfrågade företagen inte använder UML är den
ekonomiska aspekten. De anser att skicka sina anställda på en kurs om UML samt att
köpa in de verktyg som behövs, i dagsläget inte är lönsamt. Vidare saknar företagen
idag tillräcklig kunskap inom UML men ser inte detta som ett hinder. Detta beror på att
utvecklarna inom företagen redan har en grundläggande kunskap om modellering av
system. Konvertering mellan modelleringsspråk ses därför inte som ett kunskapsmässigt
problem.

Gemensamt för samtliga fyra företag är att de saknar ett utvecklingsverktyg som både
kan hantera diagram och beskrivande text i ett och samma dokument. Med detta menar

                                                                
4 Utvecklat av företaget Rational.
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de att det ska vara möjligt att dokumentera samt komplettera ett diagram med
förklarande text i samma dokument. Verktyget ska ha goda ordbehandlingsfunktioner
och inte endast hantera enkel text. Företagen menar även att om detta hade funnits för
UML skulle det underlätta att införa detta modelleringsspråk. Ytterligare funktioner
som ett företag saknar hos verktygen som finns idag är s k roundtrip-engineering, d v s
att kunna generera kod från färdiga modeller/diagram. Vid eventuella ändringar i
modellerna önskas även koden uppdateras automatiskt.

Vidare anser företagen att de CASE-verktyg som finns på marknaden idag, t ex Rose,
inte uppfyller deras önskemål om mångsidighet. Att skapa egna verktyg för att uppfylla
önskemålen ses inte som lönsamt och är därmed inte aktuellt.

Företagen tror även att om fler utvecklare skulle använda sig av UML hade detta
underlättat vid eventuella samarbeten företagen emellan. Dock framkom det att så länge
majoriteten av systemutvecklingsföretag inte använder sig av samma modelleringsspråk
så försvåras kommunikation mellan dessa.

7.5 Kan någon del i UML förbättras?

Vid kommunikation med en kund som är oerfaren inom området så anses UML inte
vara tillräckligt för att beskriva systemet. Kunderna förstår ofta inte diagrammen vilket
gör att utvecklarna måste förklara det i text och bilder som liknar de i ett
användarfallsdiagram men är sammansatta på ett annat sätt. Det anses lättare att utläsa
samma information ur en textmassa jämfört med från ett diagram. Däremot om
företagen har kunder som är mer kunniga inom området, kan UMLs diagram användas
för att kommunicera mellan utvecklare och kund. De diagram som då kan användas är
användarfallsdiagram som visar vad de olika rollerna kan göra med/mot systemet.

Vad företagen saknar inom UML är att kunna modellera gränssnitt med tillhörande
logik. De företag som saknar detta önskar alltså kunna modellera gränssnitt med hjälp
av diagram för att underlätta utvecklingen och dokumentationen av systemet. Idag får
dessa företag modellera detta på ett eget sätt vilket skulle kunna underlättas med
standardiserade diagram.

Det allmänna intrycket som företagen har av UML är att det är helt tillräckligt som
modelleringsspråk mellan utvecklarna men däremot inte tillräckligt enkelt för att
förklara för kunderna. Vid jämförelse av äldre modelleringsspråk anses UML vara
enklare att hantera och att rita för hand. Vidare tror företagen att det är viktigt med en
gemensam standard inom systemmodellering och hoppas och tror därför att UML får
ökad genomslagskraft i framtiden. Ett gemensamt modelleringsspråk behövs för att öka
förståelsen för systemet utvecklarna emellan och för att förbättra kvalitén på
dokumentationen. För kunder som vill ha långlivade system krävs en noggrann
dokumentation för att underlätta uppdateringar och påbyggnader av systemet. Med
UML i kombination med RUP kan även projektplaneringen förbättras i framtiden.
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7.6 Sammanfattning av resultat

Sammanfattningsvis har intervjuerna visat att kunderna har ett stort inflytande vid val
av modelleringsspråk, vilket är en av huvudanledningarna till varför företagen har valt
UML. UML används oftare vid större projekt jämfört med mindre projekt.

Företagen använder ett flertal av de vanligaste diagrammen och använder dessa både i
analys- och designfaserna. I analysfasen är det viktigt med en bra kommunikation
mellan kunden och utvecklarna. De diagram som används mest under analys- och
designfaserna är användarfallsdiagram, klassdiagram, tillståndsdiagram och
sekvensdiagram. Ofta arbetar företagen iterativt mellan de båda faserna.

UML-notationen följs inte alltid fullt ut, utan blandas med företagens egen specificerade
notation. Nackdelen med detta utvecklingssätt är försvårad kommunikation med andra
företag vid samarbete i ett och samma projekt.

UML som modelleringsspråk är tillräckligt bra som notation för att skapa förståelse för
utvecklarna. Dock är det svårt att använda för att skapa förståelse för kunden. Något
som saknas bland diagrammen är diagram för att modellera gränssnitt. Generellt sett
saknar företagen ett bra och lite billigare utvecklingsverktyg för att kombinera
modellering och dokumentation. Detta är dessutom en huvudanledning till varför
företag väljer att inte börja använda UML.
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8 Analys av resultat

Orsakerna till varför företagen använder UML har inte undersökts djupare men
anledningarna verkar inte vara samma som framgår enligt information från Rational
[11]. Enligt Rational är anledningarna framförallt av ekonomisk art såsom t ex låga
inlärningskostnader samt att slippa byte av verktyg mellan olika projekt och
organisationer. Detta motiveras med att UML idag är en standard varför de flesta
verktygstillverkare har stöd för UML.

Det faktum att företagen använder UML oftare i nyskapande projekt jämfört med
befintliga, stämmer överrens med vad som sägs i litteraturen [4]. Detta anser vi som
logiskt då det borde vara svårare att tillämpa en ny typ av modellering på befintliga
system. Likadant att företagen använder UML mer i större projekt jämfört med små
stämmer överrens med litteraturen [18]. Vi ser även detta som logiskt då mindre projekt
troligtvis innehåller en mindre del modellering än stora projekt.

Vi anser det vara positivt att företagen poängterar vikten av en god kommunikation med
kunden under ett utvecklingsprojekt. Detta styrks även av litteraturen [3] som likaså
menar att kunden och utvecklaren måste komma fram till en gemensam lösning som
förstås av bägge parter.

Gällande kommunikation mellan kund och utvecklare anser företagen att
användarfallsdiagrammen är för svåra att förklara när kunderna är okunniga inom
området. Likt litteraturen [4] säger, är det inte många användare som förstår
objektorientering varför det kan vara en anledning till att komplettera diagram med mer
beskrivande bilder och text. Dock kan det funderas över om utvecklarnas pedagogik har
någon betydelse vid förklaring av de olika diagrammen för kunden.

Att kommunicera med kunder via text och tal har visat sig vara vanligare än vi trodde i
början. Vi tycker det är förståeligt att alla kunder inte kan förstå diagrammen och ser
inte heller detta som en brist hos UML. Vi anser att modellering är till mest för
utvecklarna och behöver därför inte vara anpassat så att alla ska kunna förstå
diagrammen. Alltså ser vi ingen anledning till att förenkla UML för kundens skull.

Av det faktum att företagen inte använder sig av samtliga diagram som behandlas i
bakgrunden drar vi följande slutsatser. Utvecklarna har ibland bråttom vid utvecklingen
av ett system och ser inte alla diagram som nyttiga för implementationen. Vidare anses
kanske inte alla diagram vara tillräckligt givande att skapa i förhållande till den
information de utmynnar i, d v s de kan ersättas med andra egna modifierade UML-
diagram.

En klar gräns mellan analys och design säger sig de intervjuade företagen inte kunna se.
Företagen arbetar iterativt mellan faserna liksom det förespråkas i litteraturen [1]. Vi
tror inte det är någon fara med att företagen inte kan se klara gränser mellan de båda
faserna. Huvudsaken tror vi, är att företagen tar sig tid att gå igenom de båda faserna
flera gånger och inte hastar igenom faserna endast en gång. Detta bör leda till bättre
kvalitet på det färdiga systemet.
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Ytterligare ett positivt resultat är att samtliga intervjuade företag anser dokumentationen
som en mycket viktig del för det pågående arbetet samt för framtida ändringar och
utbyggnader. Även detta förespråkas starkt i litteraturen [4]. Företagen strävar efter att,
likt litteraturen [4] betonar, dokumentera arbetet fortlöpande under hela
utvecklingsprocessen.

Vi har tidigare i arbetet tagit upp några av UMLs diagram och dess notation. Denna
notation är renodlad UML. Efter intervjuerna framgick det att företagen till viss del
blandar UMLs notation med egna tillägg. Vi anser inte dessa ändringar vara av sådan
art att det kan ses som en nackdel för UML. Eftersom ett projekt består av olika sorters
människor tror vi denna variation beror på den mänskliga faktorn. Alla utvecklare måste
få ha sin egen tolkning av notationen inom rimliga gränser. Genom små ändringar går
det fortfarande att utläsa grundnotationen UML.

Vi tror inte det är ett problem med övergång till ett annat modelleringsspråk om
utvecklarna kan modellera sedan innan. Hindret tror vi istället är CASE-verktygen som
idag finns på marknaden. Dessa ses inte som tillräckligt billiga och bra för företagens
tänkta syfte, nämligen att modellera och dokumentera i ett och samma program.

Om t ex Rose vidareutvecklas för att på ett bättre sätt hantera modellering och
dokumentation tror vi UML kan få en större genomslagskraft på marknaden. Bristande
utvecklingsverktyg upplevdes som ett övergripande problem hos de intervjuade varför
detta är värt att eventuellt vidare undersöka. Det är synd att användningen av UML
troligtvis begränsas p g a otillräckliga verktyg. Samarbetet mellan olika företag
förenklas om en likvärdig standard såsom UML används. Dessutom tror vi att vid ökad
användning av UML förenklas samarbetet när flera utvecklare samarbetar i ett och
samma projekt, d v s använder sig av en och samma standard så alla talar samma språk.

Avslutningsvis tror vi att UML kommer att få ökad genomslagskraft i framtiden om
bättre verktyg skapas för utvecklarna. UML är idag en standard inom modellering och
bör därför användas mer för att alla utvecklare ska kunna använda ett bra och enhetligt
modelleringsspråk.
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9 Slutdiskussion

Efter att samtliga intervjuer och litteraturstudier har genomförts kan vi föra en
diskussion om det resultat som framkom samt hur genomförandet av arbetet upplevdes.

Arbetsprocessen för denna uppsats har upplevts som smidig. Intervjuerna var
intressanta och gav oss inblick i några företags arbetssätt vid systemutveckling. Vad vi
däremot hade uppskattat skulle vara att få mer tid vid varje företag för att mer noggrant
kunna studera deras arbetssätt vid modellering. Vi hade önskat se i detalj deras olika
diagram som de använder sig av och hur dessa skapas. Detta hade kunnat ge oss mer
konkreta svar på hur företagen använder sig av de olika diagrammen i UML.

Vad som skulle kunna gjorts annorlunda är valet av antalet företag att intervjua.
Framförallt hade vi önskat intervjua fler företag som använder UML. Detta hade kunnat
ge bättre underlag för arbetet och därmed ett mer rättvist resultat. Valet av metod för
undersökningen upplevdes som bra med tanke på att intervjuerna gav möjlighet till
diskussion kring svaren och därmed oförberedda följdfrågor. För att få ett kvalitativt
resultat tror vi inte att det finns någon bättre metod än den valda.

Gällande valet av intervjupersonerna kunde vi inte påverka detta då de kontaktade
företagen själva valde ut lämplig person. Största delen av de svar som gavs vid
intervjuerna ansågs ha relevans för frågorna. Vissa svar ansågs inte vara relevanta och
togs därför inte med i resultatet. Ingen av de intervjuade personerna undvek att svara på
någon fråga.

Ett resultat vi ser som intressant är behovet av bättre CASE-verktyg både för
modellering och dokumentering. Innan arbetet påbörjades trodde inte vi detta var ett
problem för företagen. Vi trodde att de istället skulle ha mer kritik att säga om
notationen som finns i UML. Då det visade sig att vi hade fel föreställningar angående
företagens åsikter om UML var detta glädjande och betyder antagligen att UML är bra
för utvecklarna.

Vi tror att de flesta företag, utöver de vi intervjuade, är nöjda med sina nuvarande
modelleringsspråk. Detta är troligtvis en av anledningarna till varför de väljer att
fortsätta med befintligt modelleringsspråk och inte går över till att använda UML.

9.1 Förslag till fortsatt utredning

Ett förslag till fortsatt utredning kring detta ämne är vidare undersökning kring
verktygens duglighet bland en mängd företag som arbetar med UML. Då vi tycker att
saknaden av tillfredsställande verktyg var ett intressant faktum skulle det vara givande
att undersöka detta djupare. Förslagsvis är då att en djupare undersökning görs där en
mer homogen grupp av företag intervjuas. Med detta menas att företagen bör vara
jämlika gällande deras inriktning på verksamhet. Vidare bör de ha använt UML ungefär
lika lång tid. För att kunna få ett mer kvantitativt svar från framtida utredning bör
undersökningen göras på ett större antal företag än vad som gjorts i detta arbetet.
Frågorna bör då helst vara utformade på ett mer standardiserat sätt med fasta
svarsalternativ för att lättare kunna sammanställa resultaten.
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Bilaga 1

Intervjufrågor till de företag som använder UML

1. Vid vilka typer av projekt använder ni UML (interna/externa, stora/små,
befintligt/nyskapande)?

2. Använder ni UML för alla typer av kunder? Har kunden något inflytande vid val av
modelleringsspråk, d v s hur viktig är kunden vid valet?

3. Hur upplever ni det är att skapa förståelse för systemet hos kunden med hjälp av
UML? Finns det bra diagram som lätt förklarar för kunden hur systemet ska se ut?

4. Varför väljer ni att använda UML och inget annat modelleringsspråk?
5. Använder ni UML fullt ut (renodlat) eller tar ni hjälp av andra språk eller helt egna

notationer? Blandar ni notationer i ett och samma projekt? Hur upplever ni att det
isåfall fungerar? Vad ger det för fördelar/nackdelar?

6. Ser ni en klar gräns mellan analys- och designfasen? Arbetar ni på olika sätt med
UML i de olika faserna? Använder ni UML mer utpräglat i någon av faserna?

7. Vilka diagram använder ni och när (analys/design)? Har projektets omfattning
någon betydelse här d v s skiljer sig valet av/antal diagram beroende på hur stort
projektet är? Spelar det även roll om det är ett internt eller externt projekt?

8. Ser ni några brister med UML och isåfall vilka? Är det effektivt och enkelt för er
som använder det (utvecklare) samt för kunden? (förstår kunden diagrammen?)

9. Vill ni förändra några diagram d v s är några för intetsägande eller för svåra att
arbeta  med? Har de några brister och hur skulle ni isåfall vilja ändra de? Är det
några diagram som saknas som skulle underlätta utvecklingsprocessen i projekt?

10. Varför förespråkar ni UML? Märker ni någon förändring (förbättring/försämring)
till skillnad mot att tidigare ha använt någon annan notation än UML? Isåfall
vilken/vilka?
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Bilaga 2

Intervjufrågor till de företag som ej använder UML

1. I vilken utsträckning känner ni till UML? Har ni överhuvudtaget arbetat något med
det? Hur upplevde ni det i såfall?

2. Vilket/vilka modelleringsspråk använder ni? Vad grundade sig ert nuvarande val på?
Har det att göra med vilket programmeringsspråk ni använder eller kunskap,
ekonomi, företagsinriktning etc?

3. Har kunden något inflytande vid val av det modelleringsspråk ni använder? Hur
viktig är kunden vid valet?

4. Har ni haft funderingar på att använda UML? Tror ni att ni kommer att börja
använda det i framtiden? Isåfall varför?

5. Känner ni till några brister med UML? (t ex genom utbyte av information med andra
företag). Vilka brister i såfall?

6. Vad krävs för att ni ska kunna börja arbeta med UML (ex kunskap, ekonomi, teknik,
kundsegment, annat)? Finns det några förutsättningar för ert företag som gör att ni
inte kan använda UML?

7. Skiljer sig typen av projekt åt (interna/externa projekt) och därmed modelleringen?
Läggs det mer vikt vid modelleringen i de externa projekten jämfört med de interna?


