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Sammanfattning  
Domain Driven Design (DDD) är en filosofi som kan användas ihop med 
olika systemutvecklingsmetoder. Det centrala i DDD är problemområdet. 
Förutom att problemområdet skall vara i fokus så är DDD uppbyggt på en 
samling rekommenderade tillvägagångssätt som tillsammans gör det lättare 
att lyckas med ett systemutvecklingsprojekt. Dessa tillvägagångssätt skall 
förutom att göra det lättare att lyckas med projektet även öka kvaliteten på 
resultatet. Syftet med studien var att undersöka om kvaliteten på mjukvara 
kan förbättras genom att använda DDD. Det empiriska material som 
användes i studien samlades in genom intervjuer med två olika respondenter. 
Respondenterna som valdes hade god erfarenhet och kunskap om 
ämnesområdet studien berör. Då endast en produkt vid ett företag studerades 
skall studien betraktas som en fallstudie. Resultatet som framkom vid analys 
av det teoretiska och empiriska materialet visade att DDD på flera sätt kan 
hjälpa till att öka kvalitetsgraden på mjukvara. Slutsatsen av studien blev att 
DDD kan hjälpa till att öka kvalitetsgraden på mjukvara. 
 
Nyckelord: Domain Driven Design, DDD, Kvalitetsfaktorer, 
Systemutveckling. 



 

Abstract  
Domain Driven Design (DDD) is a philosophy that can be used with 
different system development methods. DDD is characterized by a focus on 
the problem domain. DDD consists of a collection of design practices, 
techniques and principles that together facilitate the success of a system 
development project. These practices, techniques and principles are also 
intended to enhance the quality of the result. The purpose of the study was to 
examine whether software quality can be enhanced by using DDD. The 
empirical material that was used in the study was collected by interviewing 
two respondents. The chosen respondents both had solid experience and 
knowledge in the field. Since only one product from a specific company was 
studied, the study should be considered a case study. The results from the 
analysis of the theoretical and empirical material showed that DDD can 
enhance software quality in many ways. The conclusion was that DDD can 
help to enhance software quality. 
 
Keywords: Domain Driven Design, DDD, Quality Factors, Application 
Development 
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1.  Inledning  
Syftet med detta kapitel är att introducera läsaren till uppsatsen och dess 
problemområde. Här presenteras studiens syfte, bakgrund, 
problemformulering, förväntade resultat, avgränsningar, tidigare forskning 
inom område och, målgrupp.. 

1.1. Bakgrund  
Att utveckla mjukvara till datorsystem är en kostsam och komplex process. 
Ett stort antal av de systemutvecklingsprojekt som genomförs tar längre tid 
än vad som från början var planerat, de produkter som levereras har 
bristande kvalitet på grund av att kvalitetsfaktorer åsidosätts under 
systemutvecklingsprocessen (Evans, 2003).  
 
För att effektivisera systemutvecklingsprocessen och skapa en mer kvalitativ 
produkt är det viktigt att använda sig av välbeprövande 
systemutvecklingsmetoder och principer. 
 
I de flesta utvecklingsprojekt använder man sig av en 
systemutvecklingsmetod vilken innehåller riktlinjer för det arbete som skall 
utföras. Domain Driven Design (DDD) är en filosofi som vuxit fram under 
det senaste två decennierna (Evans, 2007). DDD förespråkar att fokus skall 
ligga på problemområdet och dess logik. Design för komplexa 
problemområden skall baseras på en modell. DDD är inte en teknik eller 
metod, det är snarare ett sätt att tänka och prioritera för att förbättra 
mjukvaruprojekt som berör komplexa problemområden. För att kunna 
förbättra mjukvaruprojektet behövs mycket designvana, bra tekniker och 
principer. Den utvecklade produkten skall vara lätt att underhålla, 
vidareutveckla och hålla god kvalitet. DDD kan användas framförallt i 
iterativa systemutvecklingsmetoder för att förbättra mjukvaruprojekt. Om 
DDD används på rätt sätt kan det höja kvaliteten på den färdiga mjukvaran. 
Då kvalitet är att eftersträva i mjukvara är DDD en filosofi som kan tänkas 
komplettera systemutvecklingsmetoden som används (Evans, 2007).  
 
För att uppnå kvalitet i mjukvara är det på viktigt att på förhand veta vad 
som skall mätas. Ett antal olika kvalitetsfaktorer finns i nuläget definierade 
och de flesta härstammar från McCalls modell från 1977 (McCall et al., 
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1977, se Galin, 2003). Dessa kvalitetsfaktorer säkerställer olika delar av den 
totala kvaliteten hos mjukvaran.  
 
Författarna valde att undersöka DDD då filosofin var aktuell inom 
systemutvecklingsbranschen då studien genomfördes. Författarna var också 
intresserade av att undersöka hur de olika delarna som tillsammans bygger 
upp DDD kan hjälpa till att främja kvalitet inom ett antal definierade 
områden. 
 
DDD kan användas med valfri metod då det inte är en process eller en metod 
i sig självt utan ett antal riktlinjer som kan följas om man vill enligt 
förgrundsfigurerna av DDD skapa mer kvalitativ mjukvara. Agila metoder 
var ett aktuellt ämnesområde när studien genomfördes och DDD positionerar 
sig så att det agerar som ett komplement till de redan definierade metoderna.  
 
Unit-Testing, Refactoring och Continues Integration är något som 
tillsammans brukar kallas för Test Driven Development (TDD) och kan 
lämnas utanför utvecklingsarbetet om man så önskar. Viktigt är här att inse 
att dessa är rekommenderade arbetssätt från författarna av litteratur som 
beskriver DDD. 
 
Då Evans (2003) och Nilsson (2006) som också är de enda författarna av 
litteratur som beskriver DDD förespråkar detta arbetssätt kan detta ses som 
ett arbetssätt som är starkt kopplat till DDD. Författarna av denna studie 
valde att beskriva DDD på det sätt som återspeglas i (Evans,2003) och 
(Nilsson,2006) och därmed så beskrivs också arbetssättet TDD som en del 
av DDD. 
 
DDD är också starkt kopplat till systemutvecklingsmetoder så som Extreme 
Programming (XP) som är en agil metod för utvecklings av mjukvara. DDD 
kan appliceras på valfri systemutvecklingsmetod och är därmed generisk, 
dock är det rekommenderat enligt Evans (2003) och Nilsson(2006) att 
använda DDD tillsammans med en agil metod för att på bästa möjliga sätt 
kunna förfina sin programkod och domänmodell. 
 
Mycket av DDD kan kännas igen om läsaren har bra kunskaper inom 
området objektorienterad programmering då DDD är en ny paketering av det 
objektorienterade paradigmet med ett nytt starkt fokus på att ett gemensamt 
språk genomsyrar alla delar och alla berörda i utvecklingsprojektet 
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(Nilsson,2007). Mer om skillnaderna och likheterna har beskrivits längre 
fram i studien. 
 
När studien genomfördes så var endast ett fåtal böcker publicerade om 
ämnesområdet. Dock verkade ett stort intresse för det finnas inom olika 
samfund på Internet. Enligt förgrundsfigurerna så skulle DDD skapa mer 
kvalitativ mjukvara men ingen tidigare forskning existerade för att stödja 
detta påstående vilket motiverade genomförandet av studien. 

1.2. Tidigare forskning  
Då DDD omfamnar det objektorienterade programmerings paradigmet var 
det viktigt att identifiera forskningsmaterial som berörde objektorienterad 
programmering, författarna hade dock svårigheter att hitta 
forskningsmaterial som berörde detta område. Att identifiera material som 
berörde de negativa aspekterna av objektorienterad programmering var dock 
enklare. 
 
Författare så som Coggins (1996), Finch (2001), Niemann (1999) och 
Mansfield (2005) är kritiker till det objektorienterade paradigmet och 
författare så som Riddle (2006) skriver artiklar om hur objektorienterad 
programmering deklinerar. Dessa artiklar var dock av icke akademisk natur 
men återspeglar de svårigheter som fanns att identifiera forskningsmaterial 
för användning under studiens genomförande. 
 
Under studiens genomförande identifierades ingen tidigare forskning inom 
området Domain Driven Design (DDD). Det material som fanns inom 
studieområdet var dels teoretiska resonemang om DDD(Peng, 2007) och 
dels rapporter från företag som har använt DDD(Landre et al., 2006a & 
Landre et al., 2006b). 
 
Studien baserar sig på en mindre mängd litteratur som behandlar området 
och författarna vill därmed tillföra kunskap till studieområdet. 

1.3. Problemformulering  
Studiens problemformulering var att undersöka hur DDD främjar de 
kvalitetsfaktorer som beskrivits av McCall (McCall et al., 1977, se Galin 
2003) och hur utvecklingsfilosofin stödjer systemutvecklingsprocessen för 
att skapa mer kvalitativ mjukvara. 
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1.4. Syfte  
Studiens syfte var att undersöka hur DDD främjar de kvalitetsfaktorer som 
beskrivits i relationsmodellen för kvalitetsfaktorer (Perry, 1987) och hur 
detta stöder systemutvecklingsprocessen. 

1.5. Kunskapsintressenter  
Den kunskap som genererats i denna studie kommer att vara till nytta för 
studenter, forskare och experter inom området systemutveckling och kunder 
som anlitat företag för systemutvecklingsarbete. Studien utgår från att 
läsaren har erfarenhet av systemutveckling då den inte är på grundläggande 
nivå och kräver kunskaper inom studieområdet. 
 
Centrala begrepp som direkt berör DDD förklaras i den teoretiska delen men 
läsaren förutsätts ha goda kunskaper inom området systemutveckling för att 
kunna förstå innehållet i studien. 

1.6. Avgränsningar  
Författarna av denna studie gjorde ett antal avgränsningar för att starkare 
kunna fokusera på de tekniska delarna av DDD. Författarna vill med denna 
studie nå de utvecklare som arbetar bakom de grafiska skärmarna som oftast 
existerar i dagens mjukvara. De kvalitetsfaktorer som McCall definierat är 
trots sin ålder de som används i många andra kvalitetsmodeller (Galin 2003) 
och författarna har därför begränsat sig till dessa.  En diskussion om varför 
författarna valde att använda sig av denna kvalitetsmodell återfinns i 
avsnittet som behandlar kvalitet. 
 
Avsikten med studien var att undersöka hur DDD främjar de 
kvalitetsfaktorer som beskrivits i relationsmodellen för kvalitetsfaktorer 
(Perry, 1987) och hur detta stöder systemutvecklingsprocessen. Författarna 
kommer därför inte göra jämförelser gentemot andra synsätt eller tillföra 
något resultat som går att använda för att förbättra DDD. 

1.7. Förväntade resultat  
Det förväntade studieresultatet var att DDD på många sätt kan hjälpa till att 
höja kvalitetsgraden hos mjukvara. Författarna hoppades också att DDD som 
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infallsvinkel/filosofi för att skapa kvalitet i mjukvara skulle belysas med 
denna studie. 
. 
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2.  Metod  
Detta kapitel kommer att presentera studiens valda metodansats och en 
diskussion för det val författarna tog. Kapitlet behandlar också diskussioner 
och argumentationer om hur informationen som behövdes för att genomföra 
studien samlades in och analyserades. Slutligen beskrivs hur den genererade 
kunskapen utvärderades. Utvärderingen genomfördes för att kvalitetssäkra 
den genererade kunskapen.  

2.1. Kunskapskaraktärisering  
Författarna har karaktäriserat kunskapen då detta enligt Goldkuhl (1998) är 
nödvändigt för att skapa en strategi för studiens utförande. Studien har en 
deskriptiv och förklarande kunskapskaraktär eftersom den syftar till att 
beskriva DDD och varför det kan gynna utvecklingsprocessen. Enligt 
Goldkuhl (1998) så beskriver deskriptiv kunskap egenskaper hos en 
kategoriserad och studerad företeelse. Förklarande kunskap beskriver varför 
något är på ett visst sätt. 

2.2. Vetenskapligt förhållningssätt  

Ontologisk-/epistemologisk positionering  
I studien har författarna knutit an till den konstruktivistiska synen då 
författarna ser på världen som en ständigt föränderlig entitet och de 
eventuella problem som uppkommer i ett specifikt sammanhang tillsammans 
med en specifik situation. Författarnas genererade kunskap är på ett liknande 
sätt uppmärksammat i en specifik situation. 
 
Författarna har i denna studie anslutit sig till den objektiverande 
hermeneutiken och den hermeneutiska syn Emilio Betti förespråkar. 
Den kunskap som genererats är objektiv och relativ och inte absolut som den 
naturvetenskapliga kunskapen.  Författarna insåg att beroende utifrån vilken 
frågeställning som studien angreps så kunde kunskapen tolkas på olika sätt. 
Enligt Alvensson och Sköldberg (1994) så kan tolkningar vara objektiva 
utifrån den specifika frågeställningen. 
 
Det var i studien lämpligt att förstå de ursprungliga intentionerna som 
respondenterna hade och därför valdes Emilio Bettis hermeneutiska synsätt. 
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Alla intervjuer är bekräftade för korrekthet då Emilio Betti menade att det 
var mycket noga att förstå de ursprungliga intentionerna som respondenterna 
hade. Detta till skillnad från att tolka den genererade texten som Hans-Georg 
Gadamer ansåg var viktigt. 

2.3. Forskningsmetod  
Författarna ville med denna studie beskriva DDD och undersöka om den 
kunde användas för att förbättra kvalitet i mjukvara. Då avsikten var att 
erhålla kunskap om hur DDD kan främja kvalitetsfaktorerna i ett 
utvecklingsprojekt användes ett hermeneutiskt perspektiv. Ett hermeneutiskt 
perspektiv användes för att fånga upplevelser och uttryck, förstå och tolka 
sammanhang och möjligheten att förklara (Olsson & Sörensen 2001). En 
kvalitativ ansats har valts för att denna fokuserar på att tolka och förstå ett 
fenomen till skillnad från en kvantitativ ansats som fokuserar på att mäta på 
förhand definierade företeelser (Svensson & Starrin 1996). 

2.4. Insamlingsmetod  
”Ett sätt att höja en studies tillförlitlighet är att använda sig av flera olika 
metoder att undersöka en och samma företeelse för att på så vis få flera 
olika perspektiv på studieobjektet. Med andra ord används två eller flera 
metoder för att uppnå samma syfte. Detta brukar kallas triangulering.” 
(Björklund & Paulsson 2003  s. 76) 
 
Studien grundade sig på litteraturstudier för att fördjupa sig inom 
studieområdet och skapa en djupare förståelse för de centrala begrepp som 
existerar. Författarna ansåg att det var viktigt att ha en bra teoretisk grund att 
stå på innan de empiriska undersökningarna genomfördes. För att skapa så 
hög kvalitet och reliabilitet på den insamlade informationen som möjligt 
delades studien upp i två insamlingsfaser. Först samlades information in från 
teoretiska källor och därefter från empiriska undersökningar. Syftet att 
kombinera källstudier och muntliga intervjuer är att uppnå hög validitet och 
reliabilitet (Patel & Davidsson 1994 s 110). Fallstudien grundar sig på det 
teoretiska material som samlats in. En fallstudie definieras som en vanlig 
studie men med djupgående intervjuer och dialoger för att få fram relevant 
information(Wigblad, 1997).  
 
Mycket förståelse finns att hämta i litteratur men intervjuer var nödvändiga 
då problemet kretsar kring människor som har erfarenheter av 
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problemområdet. Studiens kunskapsbehov är av beskrivande natur och i 
denna kvalitativa ansats så är intervjuer ett bra sätt att inhämta 
information(Neuman, 2000). Målet var att få en djup förståelse vilket 
uppnåddes genom att en strukturerad intervju med vissa informella inslag 
genomfördes. 
 
Studien genomfördes genom respondentintervjuer, vilket innebar att 
intervjuerna skedde med personer som själva var delaktiga i den företeelse 
som studien fokuserar på. När det gäller urval av det företag som användes i 
studien så gjordes ett strategiskt urval, undersökningen genomfördes på 
djupet och en generalisering genomfördes ej (Neuman 2000). Ovanstående 
urval kan också beskrivas med ordet syftesurval. De krav som ställdes på 
respondenterna diskuteras i kapitel 4. 
 
Den empiriska undersökningen profilerades av en öppen intervju. Enligt 
Andersen (1994) så passar denna intervjuform bra då en kvalitativ ansats 
användes i studien för att nå en djupare förståelse för studieområdet. Holme 
och Solvang (1997) menar att styrkan i en kvalitativ intervju ligger i att 
intervjun tar formen av en vardaglig situation. Andersen (1994) skriver att de 
nackdelar som finns med öppna intervjuer är att de svar man får kan vara 
irrelevanta, det krävs viss erfarenhet av intervjuaren och datahanteringen av 
svaren kan vara svår och tidskrävande. Författarna anser att dessa nackdelar 
inte påträffades under studien.  
 
Författarna är medvetna om att förutfattade meningar kan påverka valet av 
intervjufrågor och då även resultatet av de empiriska undersökningarna. 
Författarna strävade under studiens gång efter att försöka ha ett objektivt 
synsätt och beakta förutfattade meningar. 

2.5. Analysmetod  
Analysen grundar sig på det empiriska och teoretiska materialet. Då målet 
var att skapa ett kvalitativt resultat genomfördes en kvalitativ studie. 
Analysen genomfördes för att jämföra och upptäcka mönster i teorin och 
empirin och för att se relationen mellan den teoretiska referensramen och 
den empiriska studien. 
 
Svensson och Starrin (1996) säger att validitet och slutsatser bör prövas för 
att se om de som deltagit i studien känner igen sig. Med detta avses även att 
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pröva rapporterns kommunikativa förmåga vilket också diskuteras av 
Goldkuhl (1998). 
Författarna valde att följa dessa riktlinjer och stämde av de dragna 
slutsatserna i den empiriska undersökningen dels för att verifiera att de 
förstått saker och ting rätt och dels för att stämma av den genererade 
kunskapens kommunikativa förmåga. 
 
Svensson och Starrin (1996) säger att uppsatsen bör innehålla tillräckligt 
med underlag för att läsaren själv skall kunna göra en analys vilket har tagits 
hänsyn till i skrivandet av uppsatsen. För att uppfylla detta så förklarar 
studien för kunskapsintressenterna vad begrepp betyder och hur de hänger 
ihop så att kunskapsintressenterna själva skall kunna skaffa sig en 
uppfattning och kunna förstå uppsatsen, dock existerar vissa 
förkunskapskrav vilket beskrivs i kapitel 1, kunskapsintressenter. 

2.6. Utvärderingsmetod  
För att säkerställa att informationen som slutligen presenteras i studien är av 
god kvalitet är det viktigt att en metod för utvärdering används. Svensson 
(1996) betonar att det är viktigt att revidera texten för att texten skall bli 
acceptabel och av god kvalitet. Vid revidering kan den röda tråden göras 
tydligare. Författarna strävade efter denna kongruens under uppsatsens 
revideringsfaser för att på så vis tydliggöra den röda tråden som var behövlig 
för att skapa en god helhetsbild. Enligt Svensson (1996) så bör 
redovisningen av den kvalitativa studien spegla de problem forskaren 
upplevt under de olika faserna av forskningsprocessen.  
 
För att försäkra sig om att informationen håller god kvalitet så finns det ett 
antal kriterier att gå efter (Goldkuhl 1998). En presentation av de kriterier 
som Goldkuhl (1998) definierar i sin artikel tillsammans med en förklaring 
av hur dessa kriterier användes av författarna av studien följer nedan.  
För att nå ut till kunskapsintressenterna ställdes kravet att studien skall vara 
kommunicerbar vilket innebär att den skall vara tydlig och beskriva relevant 
information (Goldkuhl 1998).  
 
Med tydlighet och relevans menas att författarna var tydliga i tolkningar, 
överväganden, beslut och resultat för att skapa en hög grad av användbarhet 
och på så vis tillföra kunskap till kunskapsområdet. 
Författarna var under studieprocessen öppna för nya idéer och var väldigt 
noga med att minimera de förutfattade meningar som existerade. Att visa 
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öppenhet nog att kunna ändra tidigare hypoteser vid tolkning av teoretiska 
och empiriska resultat var av yttersta vikt för studien. 
 
Det är viktigt att det genererade resultatet från studien skall vara av så god 
kvalitet att liknande studier skall kunna använda sig av resultatet i framtiden. 
En hög grad av vidareförbarhet eftersträvades och hölls i åtanke under hela 
studieprocessen. 

2.7. Presentationsmetod  
Resultatet av studien presenteras i en tabell som tydliggörs av en förklarande 
text. Uppsatsen kommer både att presenteras skriftligt och muntligt och 
kommer att följa de regelverk som finns inom Institutionen för data- och 
affärsvetenskap vid Högskolan i Borås. Uppsatsen kommer att presenteras 
för de verksamheter som är intresserade av studien i en skriftlig form. En 
muntlig presentation av studiens genererade kunskap kommer att hållas vid 
examinationstillfället. 
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3.  Teori  
Syftet med detta kapitel är att beskriva DDD utifrån relevant litteratur. I 
existerande litteratur finns ett implicit antagande att en lättviktsmetod 
används. Detta återspeglas även i denna studie. Författarna har valt att 
använda sig av de engelska namnen på vissa vedertagna begrepp och namn 
på mönster. Ingen kritisk litteratur som är relevant för studiens syfte har 
identifierats, författarna har valt  att använda den litteratur som är relevant. 
Då endast två böcker(Evans, 2003 och Nilsson, 2006) har identifierats som 
behandlar DDD har författarna valt att använda sig av dessa. Då studien 
även berör begreppet kvalitet har detta beskrivits. 

3.1. Vad är Domain Driven Design?  
Mjukvara utvecklas många gånger för att automatisera och förenkla 
processer. Mjukvara är knuten till den domän som skall stödjas och för att 
kunna utveckla bra mjukvara krävs det att man har förståelse för den domän 
som mjukvaran skall utvecklas för (Evans, 2003).  
 
Det är enligt Evans (2003) mycket viktigt att fokusera på domänen när man 
jobbar med systemutveckling eftersom syftet med systemet är att stödja eller 
förbättra verksamheten. Information om domänen måste hämtas från dem 
som har bäst förståelse för domänen, till exempel så måste personer i ett 
projekt som utvecklar en flygbokningsmjukvara hämta domänspecifik 
information från dem som jobbar med flygbokningar. Om mjukvaran inte 
stödjer domänen kommer mjukvaran vara en belastning vilket kan skada 
verksamheten. Domänen måste återspeglas i mjukvaran så att de 
fundamentala delarna i domänen och kopplingar mellan dessa blir tydliga. 
Domänen måste modelleras för att på ett korrekt och otvetydigt sätt 
återspegla verksamheten. Det går att använda diagram, välskriven kod eller 
text för att representera modellen. Modellen skall återspegla domänen men 
ofta innehåller domänen för mycket information för att allt skall kunna 
modelleras, vissa delar måste utelämnas och en högre abstraktionsnivå måste 
skapas. En viktig del i designarbetet blir att prioritera de delar som skall vara 
med och utelämna de delar som inte behöver vara med (Evans, 2003) 
 
DDD bygger på att ett visst arbetssätt används och vissa artefakter skapas. 
Det centrala i DDD är domänmodellen, denna uttrycks i ett språk som kallas 
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"Ubiquitous Language". Språket utformats genom en samverkan mellan dem 
som är iblandade i projektet. Att utveckla koddesignen parallellt med 
domänmodellen innebär att en "Model-Driven Design" görs. Unit-Testing 
tillsammans med Refactoring hjälper till att säkra kvalitet i mjukvaran. Efter 
en definierat period så integreras de olika delmodellerna som beskriver en 
viss kontext "Bounded Context", detta integreringssätt kallas "Continues 
Integration". Efter att integreringen av de olika delarna är godkända och 
genomförda påbörjas arbetet med att utveckla ny funktionalitet vilket 
genomgår samma process. (Evans,2003) 
 
De artefakter och arbetssätt som DDD bygger på har beskrivits i följande 
stycke för att ge läsaren en bättre förståelse för vad DDD är. 

3.1.1. Ubiquitous Language 
Enligt Evans (2003) måste modellen kommuniceras mellan domänexperter, 
designers och utvecklare. För att kunna göra det på ett otvetydigt sätt bör ett 
domänspecifikt språk användas. Utvecklare tänker ofta i termer som arv, 
polymorfism, objektorientering, klasser, metoder och så vidare medan 
domänexperterna oftast inte har någon aning om vad dessa begrepp innebär. 
Detta kan medföra att kommunikationen mellan utvecklarna och 
domänexperterna blir dålig i det avseendet att antingen förstår de inte 
varandra alls eller så missuppfattar de varandra. Så länge de båda parterna 
inte kommunicerar på ett gemensamt språk kommer resultatet av projektet 
att bli dåligt. Därför behöver det som sägs översättas till ett gemensamt språk 
som är framtaget specifikt för det aktuella projektet och modellen. Det språk 
som tas fram kallas Ubiquitous Language och det skall användas vid all 
kommunikation som har med projektet att göra, från kod till dokumentation. 
Språket uppstår inte på en gång utan utvecklas allteftersom projektet 
fortskrider och nya begrepp definieras vid behov. Genom att ha en bra dialog 
mellan utvecklarna och domänexperterna främjas det gemensamma språket 
vilket leder till en bättre domänmodell. Inom Extreme Programming används 
ofta koden för att beskriva modellen. Detta kan vara mycket effektivt då det 
sparar mycket arbete med att dokumentera men samtidigt är det mycket svårt 
att göra det så bra att alla inblandade i ett projekt förstår koden och modellen 
(Evans, 2003). 
 
 



Teori 
 

 
- 13 - 

3.1.2. Domänmodell(eng. Domain model) 
"At its worst business logic can be very complex. Rules and 
logic describe many different cases and slants of behavior, and 
it's this complexity that objects were designed to work with. A 
Domain Model creates a web of interconnected objects, where 
each object represents some meaningful individual, whether as 
large as a corporation or as small as a single line on an order 
form" – (Fowler, 2006). 

 
En domänmodell visar viktiga begrepp i verksamheten och är en viktig del 
vid verksamhetsmodellering (Larman, 2004). Det är en grafisk 
representation av konceptuella klasser och verksamhetsobjekt i en viss 
domän. Domänmodellen används inte för att visa mjukvaruklasser och 
objekt, den används för att visa de grundläggande koncepten i domänen och 
kan även användas för att underlätta för dem som inte är insatta i 
verksamheten att förstå den och de begrepp som används. Domänmodell och 
datamodell blandas ofta ihop men är två olika saker då datamodell beskriver 
hur information skall representeras i ett specifik sammanhang. För att skapa 
en domänmodell undersöks det område i verksamheten som utgör den 
aktuella domänen. De som arbetar inom området involveras i arbetet för att 
få en bra modell. Vissa delar i modellen kan skapas utifrån use-case, andra 
behöver tas fram genom analys i samarbete med dem som har kunskap inom 
området. För att skapa en bra modell bör vattenfallsansatsen undvikas. 
Denna ansats innebär att en mycket stor modell skapas från början vilket tar 
mycket tid och modellen blir inte hanterbar. Modellen skall bara beröra de 
delar som behandlas i den aktuella iterationen. En bra modell kan sedan 
användas vid skapandet av designen som ligger till grund för 
implementationen. Detta förbättrar kommunikationen och ökar förståelsen 
för verksamheten. Domänmodellen beskrivs ofta med UML-notation då det 
är lätt att visa attribut till, och kopplingar mellan konceptuella klasser. En 
Domänmodell går att beskriva på många sätt men i de flesta fall är UML-
notationen den som är lättast att läsa. Den blir en karta över domänen. Saker 
som inte bör visas i Domänmodell är till exempel klasser, databaser och 
metoder (Larman, 2004). 
 
Ett bra sätt att kommunicera modellen är att använda flera diagram där varje 
diagram beskriver ett fåtal klasser och relationerna mellan dessa. 
Diagrammen kan utökas med beskrivande text för att ytterligare förtydliga 
vid behov. Att skapa stora diagram bör undvikas då dessa snabbt blir röriga 
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och svåra att följa jämfört med mindre diagram (Evans, 2003). De dokument 
som produceras för att verka stödjande för mjukvaran bör hållas korta för att 
det aldrig skall vara någon risk att de hinner bli inaktuella innan de är klara. 
Dokumenten måste hela tiden uppdateras för att återspegla modellen för att 
tvetydigheter inte skall uppkomma. Inom Extreme Programming används 
koden ofta som en del av dokumentationen vilket kan vara effektivt men 
även här är det viktigt att uppdatera koden när modellen uppdateras och vice 
versa (Evans, 2003). 

3.1.3. Model-Driven Design 
Syftet med modelleringsprocessen i ett mjukvaruutvecklingsprojekt är att 
skapa en modell som på ett korrekt och effektivt sätt beskriver domänen 
(Evans, 2003). Enligt Evans (2003) räcker det dock inte med att modellen är 
korrekt om det är komplicerat eller omöjligt att implementera den eftersom 
det då troligtvis skulle leda till mjukvara med bristande kvalitet. Detta kan 
hända om analytiker och domänexperter under lång tid skapar en mycket bra 
modell utan att utvecklarna får vara med. När utvecklarna till slut får 
modellen kanske de inser att det inte alls går att göra så som modellen 
beskriver och de skapar då en egen design och lånar endast vissa delar från 
den ursprungliga modellen. Allteftersom modellen blir större kommer 
implementationen att bli mer olik modellen vilket kommer att resultera i att 
det blir svårt att bygga ut och underhålla mjukvaran. Det räcker alltså inte att 
ha en modell som är korrekt, den måste samtidigt vara möjlig att 
implementera (Evans, 2003). En teknik som används för att modellera 
system är Analysmodellen (IBM, 2005). Denna modell har just de brister 
som beskrivs ovan på grund av att implementationen inte beaktas i 
modelleringsarbetet. Model-Driven design förutsätter att modellen är gjord 
med implementationen i åtanke (Evans, 2003). 
 
Evans (2003) menar att en bättre ansats är att ha ett nära samband mellan 
modelleringen av domänen och mjukvarudesignen. Det innebär att 
utvecklarna får vara med i modelleringsprocessen och kan direkt varna ifall 
något inte skulle vara möjligt att implementera. Då blir det lättare att skapa 
designen så att den stämmer överens med modellen. Detta har även fördelen 
att utvecklarna kan vara med och ge återkoppling så att fel kan upptäckas vid 
ett tidigare skede. Utvecklarna måste ha god insikt i hur modellen är 
uppbyggd och vara medvetna om att ändringar i koden innebär ändringar i 
modellen. Finns inte denna förståelse är risken stor att koden omfaktoriseras 
så att den inte överensstämmer med den aktuella modellen (Evans, 2003). 
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Ibland kan det finnas delmodeller som är begränsade till en specifik del i 
domänen. Den delmodell som existerar måste vara den enda som beskriver 
den specifika delen av domänen för att undvika tvetydighet. Både designen 
och implementationen skall kommunicera modellen (Evans, 2003). 
 
För att lätt kunna implementera den design som växer fram tillsammans med 
modellen rekommenderas objektorienterade programmeringsspråk då dessa 
bygger på samma synsätt som modelleringen. Procedurella språk har 
begränsat stöd för att implementera model-driven design och bör därför 
undvikas om model-driven design skall användas (Evans, 2003). 

3.1.4. Refactoring 
Modellen måste återge domänen på ett korrekt sätt, vilket innebär att 
koddesignen måste utgå från modellen och modellen skall uppdateras vid 
behov (Evans, 2003). Refactoring används för att skriva om koden så att den 
blir renare eller för att man lättare skall kunna införa ny funktionalitet i 
mjukvaran (Fowler, 2000). 
 

“Refactoring (noun): a change made to the internal structure of 
software to make it easier to understand and cheaper to modify 
without changing its observable behavior.” (Fowler, 2000, s. 
53) 

 
Enligt Fowler (2000) bör Refactoring göras i små steg och skall inte 
resultera i att mjukvarans funktionalitet ändras. För att säkerställa att ingen 
funktionalitet ändras och att inga fel introduceras bör man vid refactoring 
använda sig av automatiserade tester, så kallat unit testing (Fowler, 2000). 
Dessa beskrivs senare i studien. Det finns även mönster för att underlätta 
refactoring av koden, dessa har dock inte behandlats i studien. 
 
Begreppet refactoring avsåg från början bara strukturering och förbättring av 
kod men kan även användas för samma syfte när det gäller modeller. Från 
början görs oftast en enkel övergripande modell som sedan utökas 
allteftersom bättre förståelse och mer kunskap för domänen erhålls. 
Modellen måste då genomgå refactoring vilket oftast innebär små 
förändringar. Den refactoring som görs på koden blir på samma sätt oftast 
liten. Detta är önskvärt då stora förändringar lätt kan leda till att fel 
introduceras (Evans, 2003). 



Teori 
 

 
- 16 - 

 
När refactoring görs på modellen är det viktigt att koddesignen uppdateras så 
att den motsvarar modellen. Detta innebär att en refactoring på modellen i de 
flesta fall innebär en refactoring på koden. Refactoring för att på ett lättare 
sätt förstå modellen kan inte göras på samma sätt som refactoring av kod då 
det för koden finns färdiga mönster vilket inte återfinns för modellen. En bra 
modell måste därför komma från en bra analys av domänen, erfarenhet och 
känsla (Evans, 2003). 

3.1.5. Unit Testing 
Unit testing används för att försäkra sig om att varje del i mjukvaran 
fungerar. Testet fungerar som ett kontrakt som måste uppfyllas så att när 
testet blir godkänt så är funktionen klar. Unit testing skall användas vid till 
exempel refactoring för att säkerställa att ingen funktionalitet förstörs. Varje 
del av testet skall testa en funktion eller metod i implementationen men det 
går att slå ihop flera test och på så sätt testa stora delar av mjukvaran på en 
gång. Eftersom testet direkt talar om ifall något inte fungerar blir 
integrationen av ny kod effektivare och den som har gjort något fel kan 
snabbt se det och åtgärda det direkt för att undvika följdfel (Beck, 2000). 
 
Unit testing kan inte garantera frånvaro av fel, bara visa förekomster av dem 
och bör därför användas tillsammans med andra mjukvarutest. Evans (2003) 
anser att Unit test även kan användas som en sorts dokumentation då de test 
som skrivs i första hand skall behandla kritiska funktioner. Detta gör att 
genom att studera testerna kan information om hur mjukvaran fungerar 
utläsas och eftersom testerna uppdateras ifall kraven ändras blir denna typ av 
dokumentation mindre känslig mot förändringar jämfört med till exempel 
textdokument (Evans, 2003). 

3.1.6. Bounded Context 
I början av modelleringsarbetet är modellen liten med tydliga gränser, det är 
lätt att se hur kopplingar skall göras då det oftast är på en övergripande nivå. 
När modellen blir större och mer detaljerad blir den svårare att arbeta med, 
en ändring i koden innebär en eller flera ändringar i modellen. Det blir 
svårare att övervaka alla ändringar och risken är stor att flera personer inför 
samma funktionalitet på flera ställen. Detta gäller framför allt om flera lag är 
inblandade då de flesta vet vad de själva gör men inte alltid har så bra 
helhetssyn. För att angripa problemet menar Evans (2003) att modellen bör 
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delas in i mindre delmodeller och omfattningen för varje delmodell 
definieras. Bounded Context innebär att gränserna för varje delmodell 
definieras. Varje delmodell bör vara definierad i Ubiquitous Language. Det 
blir då lättare att avgöra i vilken del ny funktionalitet hör hemma. En 
delmodell bör inte vara större än att ett lag ensamt kan hantera den. 
Kommunikationen och samarbetet mellan lagen måste vara god för att 
säkerställa kvaliteten på mjukvaran. Om flera lag arbetar med samma modell 
är risken större att befintlig funktionalitet förstörs eller att det blir 
upprepningar i koden. Om det istället finns flera delmodeller och varje 
delmodell är väldefinierad och korrekt så kan varje lag arbeta med en egen 
delmodell vilket underlättar att hålla modellen uppdaterad och korrekt. Det 
blir lättare att genomföra refactoring då hänsyn inte behöver tas till delar 
som ligger utanför den egna delmodellen. Det finns inget generellt sätt att 
dela upp en stor modell i mindre delmodeller utan detta kräver extra jobb i 
form av design, modellering och definiering av gränser för delmodellerna. 
Det blir inte möjligt att skicka objekt mellan delmodellerna utan någon form 
av översättning men eftersom varje delmodell innehåller saker som berör 
liknande områden blir detta inte något problem. Det jobb som görs för att 
dela upp modellen lönar sig oftast i längden (Evans, 2003). 

3.1.7. Continuous integration  
När Bounded Context definierad måste gränserna för delmodellerna förbli 
intakta och modellen hela tiden uppdateras för att vara aktuell (Evans, 2003). 
När ett lag arbetar med en delmodell måste alla i laget ha god insikt i vad 
den delmodellen har för roll och hur den är designad så att alla skall kunna 
göra ändringar vid behov. Finns inte insikten hos alla utvecklare i laget finns 
risken att någon lägger till funktionalitet som redan finns. Modellen 
utvecklas allteftersom ny information om domänen erhålls, antingen genom 
att analysera domänen eller genom feedback från utvecklarna. Detta innebär 
att nya delar kan behöva läggas till modellen och ny kod kan behöva läggas 
till implementationen. Continuous Integration innebär att objekt 
kontinuerligt läggs till i modellen för att modellen skall återspegla domänen 
på ett korrekt sätt och för att göra det lättare att implementera modellen. 
Integrationen som sker gäller alltså både modellen och implementationen. 
Det är på samma sätt som vid Refactoring viktigt att utföra tester för att 
säkerställa att ingen befintlig funktionalitet förstörs (Evans, 2003). 
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3.1.8. DDD mönster 
Ovanstående stycke beskriver ett antal arbetssätt som är lämpliga att 
använda för att realisera nedanstående mönster, dessa arbetssätt är dock bara 
en del av de tekniker som kan användas för att realisera mönstren. Flera 
tekniker existerar men dessa ingår inte i det fundament som DDD grundar 
sig i. I följande avsnitt beskrivs de mönster som förespråkas av DDD vid 
modellering och mjukvarudesign.  

Layered Architecture 
Vid utveckling av mjukvara kan en stor del av implementationen ha med 
andra saker än domänen att göra (Evans, 2003). Det kan vara 
användargränssnitt, kopplingar till datakälla eller nätverkskopplingar. Ofta 
implementeras dessa delar tillsammans med domänobjekten för att det går 
snabbt och är det enklaste att göra för stunden. När detta görs skapas en stark 
koppling mellan de olika delarna i implementationen vilket leder till att det 
blir svårare att genomföra ändringar. För att undvika problem med detta bör 
en skiktad arkitektur användas där varje lager är sammanhängande och bara 
beroende av lagren under. De lager som rekommenderas i DDD är 
Presentationslager(UI), Applikationslager, Domänlager och 
Infrastrukturlager. All kod som har med domänmodellen att göra bör då 
ligga i domänlagret. Presentationsskiktet innehåller användargränssnitt, 
Applikationsskiktet innehåller kod som har med mjukvarans aktuella 
tillstånd att göra och Infrastrukturskiktet innehåller funktionalitet för att 
koordinera kommunikation mellan de olika lagren och för att göra anrop till 
datakällor (Evans, 2003). Figur 1 illustrerar hur de olika lagren 
kommunicerar, samtliga lager anropar endast till de underliggande lagren 
vilket medför att ändringar som görs endast påverkar de ovanliggande 
lagren.  
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Figur 1 Illustration av skiktad arkitektur (Evans, 2003, s. 41) 

 

Entity 
Entities är viktiga objekt i domänmodellen och de bör beaktas redan i början 
av modelleringsprocessen. Dessa objekt är sådana att de är unika även om 
alla attribut är lika och för att skilja dem åt används identitetsnummer. Till 
exempel kan två användare ha samma för- och efternamn och då behöver 
personnumret användas. I Sverige har alla ett personnummer men i många 
länder finns inte ett sådant system och då måste ett identitetsnummer skapas 
för att inte blanda ihop objekten (Evans, 2003). 

Value Object  
Value Object är objekt som saknar identitet och kan därför skapas och 
förstöras vid behov. Dessa objekt innehåller attribut till domänobjekt, andra 
Value Object eller referenser till entities. Det är rekommenderat att Value 
Object skall vara statiskt för att göra det möjligt att använda objektet i flera 
delar av mjukvaran. Då skapas en referens till eller en kopia av det 
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ursprungliga objektet och eftersom det är statiskt kan detta göras utan att 
behöva ha kontroll på vilken som är den senaste. Om ett objekt behöver 
ändras görs detta genom att ett nytt objekt skapas med de nya värdena och 
referenserna till det gamla objektet tas bort (Evans, 2003). 

Service 
När Ubiquitous language utvecklas hittas domänens nyckelkoncept i språket. 
Substantiven blir objekt och verben blir delar i objektens funktionalitet 
(Evans, 2003). Det finns dock viss funktionalitet som inte passar in i varken 
value objects eller entities. Denna funktionalitet måste beaktas och kan inte 
stoppas in i ett godtyckligt objekt då detta skulle resultera i tät koppling 
mellan domänobjekten vilket gör koden svårare att läsa. Ett bra förfarande 
när sådan funktionalitet upptäcks är att skapa ett Serviceobjekt som enbart 
har till uppgift att tillhandahålla funktionalitet. Serviceobjektet kan innehålla 
en eller flera funktioner som rör samma område. Flera olika objekt kan 
använda sig av samma funktion i ett Serviceobjekt varför det inte vore bra att 
implementera denna i ett vanligt Entity-objekt eller Value object. 
Serviceobjekten skall inte ersätta funktionalitet i andra typer av objekt utan 
vara ett komplement. Det kan ibland vara svårt att avgöra i vilket lager ett 
Serviceobjekt skall läggas. Detta avgörs utifrån vilket lager funktionaliteten i 
Serviceobjektet stödjer. Om Serviceobjektet stödjer fler lager bör detta delas 
upp (Evans, 2003). 

Module 
Moduler används i de flesta stora mjukvaruprojekt. De hjälper till att skapa 
struktur och ger en bra översikt över den interaktion som sker internt i 
mjukvaran. Genom att använda moduler organiseras relaterade koncept och 
mjukvaran blir lättare att förstå. Kvaliteten på koden ökar då hög 
sammanhållning (eng. cohesion) och låg koppling (eng. coupling) erhålls. 
Moduler bör skapas av objekt med logiskt sammanhängande funktionalitet 
för att skapa sammanhållning. För att undvika direkta anrop in i modulerna 
kan ett gränssnitt skapas som sköter all kommunikation med objekten i 
modulen. Genom att använda gränssnitt minskar kopplingen i mjukvaran 
vilket ökar maintainability. Mjukvaran blir lättare att förstå om det finns 
färre kopplingar mellan modulerna. Modulerna bör namnges efter termer 
som finns definierade i Ubiquitous language (Evans, 2003). 
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Aggregate 
Aggregat är en gruppering av liknande objekt och används för att öka 
läsbarheten i modellen, minska kopplingen mellan objekten och säkra 
dataintegriteten för objekten. Aggregatet har ett gränssnitt som kallas root 
som andra objekt kommunicerar med för att komma åt funktionalitet i de 
objekt som ingår i aggregatet. Rooten är det enda objekt som har referenser 
till de objekt som ingår i aggregatet. Detta gör det enklare att kontrollera 
vilka funktioner som kommer att kunna anropas utifrån aggregatet och när 
aggregatet förstörs så förstörs även referenserna till de underliggande 
objekten. De underliggande objekten kan även ha referenser till andra 
aggregat (Evans, 2003). 

Factory 
Factories används för att skapa objekt som har komplexa konstruktorer eller 
objekt som består av flera andra objekt till exempel aggregat. När ett 
aggregat skapas måste alla de objekt som ingår i aggregatet skapas och 
kopplingar mellan dessa måste göras. Det kan då vara bra att flytta ut 
konstruktorerna från objekten i aggregatet och placera dessa i en factory som 
får ansvaret att skapa aggregatet med de underliggande objekten. På detta 
sätt kan aggregat där alla underliggande objekt inte skapas undvikas. Om 
tillvägagångssättet som objekten skapas på behöver ändras måste även 
factoryn ändras då det är denna som står för skapandet av objekten. Factories 
bör ej användas när skapandet av ett objekt är okomplicerat eller om objektet 
inte består av några underliggande objekt (Evans, 2003). 

Repository 
Repositories används för att lagra referenser till objekt när de inte används 
och kontrollera åtkomst när de skall användas. Detta medför att 
domänobjekten inte behöver innehålla funktioner för att hämta objekt från 
datakällor. Repositories innehåller funktioner för att dela ut referenser till 
objekt och om ett objekt inte finns så kan repositories hämta det från 
datakällan. Repositories skall inte förväxlas med factories då factories har till 
uppgift att skapa objekt vilka senare kan lämnas till repositories för att lagras 
där tills de behövs. Repositories kan innehålla komplex implementation för 
att lagra och hämta data ur datakällor men gränssnittet skall hållas enkelt för 
att underlätta kommunikationen (Evans, 2003). 
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Smart UI 
Smart UI är inte ett mönster i vanlig bemärkelse utan kan snarare ses som ett 
anti-mönster (Evans, 2003). DDD och Smart UI är ömsesidigt uteslutande 
och smart UI bör endast användas i små projekt med enkel funktionalitet 
som i huvudsak består av inmatning och visning av data. När smart UI 
används implementeras all logik tillsammans med användargränssnittet. 
Applikationen delas upp i mindre delar där varje del har ett eget gränssnitt 
som förutom gränssnittsimplementationen även innehåller övrig logik som 
har med det aktuella gränssnittet att göra. Detta motsäger det fundamentala i 
DDD och många utvecklingsmodeller. Dock är det ganska vanligt 
förekommande och har vissa fördelar gentemot vedertagna 
utvecklingsmodeller och DDD. Till exempel ökar produktiviteten i små 
projekt, oerfarna utvecklare kan komma igång att producera snabbare, 
prototyper kan prövas tidigare och underhåll av mjukvaran blir lättare då det 
går snabbare att hitta logiken som ett visst gränssnitt beror på. Nackdelarna 
med att använda smart UI är att det inte går att återanvända kod utan samma 
funktioner måste implementeras på alla ställen där de behövs. Det blir svårt 
att interagera med andra applikationer annat än genom en gemensam 
datakälla. När projektet växer blir mjukvaran ostrukturerad och svår att 
överblicka. Genom att använda smart UI kan overhead i form av modellering 
undvikas i de projekt som är lättöverskådliga och inte komplexa. Att tänka 
på är att det finns programmeringsspråk som lämpar sig bättre än andra för 
denna typ av projekt. Har smart UI väl börjat användas kan det vara svårt att 
migrera till en annan design oavsett vilket programmeringsspråk som 
används (Evans, 2003). 
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3.2. Delarnas samverkan  
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en sammanfattning av den teoretiska 
plattformen och visa hur de olika mönster och delmoment som tillsammans 
bygger upp det som kallas DDD samverkar. 
 
Figur 2 illustrerar hur de mönster som bygger upp DDD samverkar.  

 
Figur 2 Mönstrens samverkan (Evans, 2003, s. 40) 

Nedan förklaras de olika delarna i Figur 3.  
Domänmodellen uttrycks i Services, Entities och Value Objects, man 
isolerar olika typer funktionalitet i skikt bland annat för att enklare kunna 
underhålla mjukvaran, detta kallas Layered Architecture. För att skapa 
Entities, Value Objects och Aggregates använder man sig av Factories för att 
dölja komplex konstruktionslogik. Entities skiljer sig från Value objects då 
de representerar något som är unikt och skall kunna spåras medan Value 
Objects är något som inte behöver spåras och kan slängas bort under körning 
eller efter terminering av programmet. 
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Repositories används för att distribuera kopplingar till objekt som skapats i 
Factories. Logik som inte platsar i varken Entities, Value Objects eller 
Aggregates implementeras i så kallade Service objekt. Detta för att hålla en 
låg kopplingsgrad och samtidigt ha en så kallad ren domänmodell utan logik 
som berör presentation och infrastruktur. 
 
För att hantera funktionalitet som berör infrastruktur så använder man sig av 
Repositories, genom att dela upp ansvar på detta sätt skapas moduler med 
tydliga gränser som blir enkla att utöka och underhålla. Att använda sig av 
dessa mönster är exklusivt uteslutande gentemot det som kallas för Smart UI 
där funktionalitet för att hantera domänlogik existerar i samma skikt som 
logik för presentation och infrastruktur. 
 
Förutom de mönster som förespråkas används olika tekniker för att realisera 
och stödja dessa mönster. Dessa tekniker är inte specifika för DDD utan ses 
mer som ett bra komplement för att stödja systemutvecklingsarbetet och göra 
det mer hanterbart och överskådligt. 
 
Continuous Integration gör att återkoppling snabbt kan ske beroende på om 
tillståndet är kritiskt eller ej i hänseende till integreringsprocessen av de 
moduler som utvecklas. Ubiquitous Language gör att modeller och design 
kan förstås av alla personer iblandade i projektet vilket leder till att bättre 
lösningar skapas och att fel kan upptäckas och åtgärdas enklare. För att 
modifiera och addera ny funktionalitet utan att bryta det kontrakt som ges 
genom modulens gränssnitt används en strukturerad metod vid namnet 
Refactoring som kompletteras med Unit Tests för att säkerställa att 
modifikation inte introducerar nya fel. 
 
Bounded Context förespråkar en delning av arbetet med starka gränssnitt för 
att isolera funktionalitet och design till ett specifikt domänområde vilket 
underlättar arbetat att åtgärda fel då endast det specifika området behöver 
behandlas och enklare kan identifieras genom isolation. Denna isolation 
tillsammans med de starka gränsdragningarna kan identifieras i alla 
ovanstående mönster. Bounded context kan underlätta Continuous 
Integration då den del som integreras endast berör en begränsad del av 
mjukvaran. Detta är särskilt viktigt när det är flera personer som arbetar med 
olika delar av mjukvaran. 
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3.3.  Hur skiljer sig DDD från objektorienterad 
design?  

Då DDD och objektorienterad design kan tyckas vara mycket lika sätt att 
arbeta på beskrivs i detta avsnitt skillnaderna mellan DDD och 
objektorienterad design. 
De största skillnaderna ligger i användningen och fokus på ett gemensamt 
språk mellan alla inblandande i systemutvecklingsprojektet. Precis som 
diskuterats tidigare i studien så försöker man skapa en gemensam förståelse 
för de olika koncept och begrepp som ingår och används inom domänen som 
applikationen skall konstrueras för (Nilsson, 2007). 
 
Ett nytt språk tillsammans med utpräglad terminologi för idéer hjälper 
systemutvecklarna att förstå varandra. Med terminologi menas de mönster 
som underlättar kommunikationen mellan personer i utvecklingslaget. Att 
kunna kommunicera idéer med hjälp av namn på mönster underlättar 
kommunikationen och är därför mycket viktigt att göra i projektet (Evans, 
2003). 
 

”From the beginning I didn't realize the importance for the 
names of patterns, but now I think it's extremely important. 
Perhaps it's the most important thing about patterns: to create 
this common language between developers”. -(Nilsson, 2007) 

 
Att lära sig så mycket som möjligt om domänen där systemet skall verka 
skapar en bättre programkod som blir lättare att förstå för alla i projektet. Att 
involvera och arbeta tillsammans med de personer som är experter på 
området skapar en mycket bättre programkod då man inte riskerar att 
misstolka information och översättningar som annars kan uppkomma mellan 
utvecklare och domänexperter (Evans, 2003). 
 
Användningen av ett objektorienterat programspråk underlättar avsevärt i 
utvecklingen då man kan arbeta med objekt precis som man skulle ha gjort i 
den domän systemet skall verka i, koncepten och begreppen i domänen kan 
på ett enklare sätt översättas i programkod än vad den hade gjort med 
procedurell programmering (Evans, 2003). 
 
DDD har tagit de olika paradigm och goda vanor som ingår i det 
objektorienterade tankesättet och paketerat dem med ett nytt namn 
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tillsammans med ett antal nya mönster och ett starkt fokus på att förstå 
domänen för att därmed skapa mer kvalitativ mjukvara. Det är dock viktigt 
att inse att DDD inte är en metod eller process utan snarare en del i en valfri 
process eller metod som omfamnar de principer som DDD förespråkar. 
Enligt Nilsson (2007) är DDD mer ett synsätt och filosofi för att utforma 
system än en process.  
 
Både Evans (2003) och Nilsson (2007) menar att DDD används bäst med 
lättviktiga metoder då de fokuserar stakare på det iterativa arbetssättet och 
gör därmed att domänkunskapen förädlas i varje iteration som genomförs. 
 

3.4. Definition av kvalitet  
För att kunna diskutera hur DDD kan förbättra kvaliteten hos mjukvara 
kommer begreppet kvalitet presenteras i följande avsnitt. 
 
För att kunna mäta och förbättra kvalitet så måste begreppet definieras. Ett 
stort problem är dock att ordet är tvetydigt och kan därför misstolkas. 
Kvalitet misstolkas på grund av det faktum att det är ett multidimensionellt 
koncept. När människor pratar om kvalitet så kan de prata om olika 
abstraktionsnivåer och syfta på olika saker om objektet i fråga. Hur 
begreppet används i det vardagliga språket jämfört med det professionella 
kan vara väldigt olika. Det är viktigt att definiera synen på kvalitet innan den 
diskuteras. I detta kapitel kommer författarna ge en formell definition av 
begreppet kvalitet tillsammans med ett antal vanliga synsätt på 
kvalitetsbegreppet. 

3.4.1. Kvalitet - Vardagligt synsätt  
En väldigt populär definition av kvalitet är att det är ogripbart, man kan prata 
om det och man kan känna på det men det kan inte mätas. För många är 
kvalitet samma som definitionen "Jag vet det när jag ser det". Detta synsätt 
återspeglar det faktum att människor tolkar och har olika förnimmelser av 
begreppet kvalitet, detta faktum gör det svårt att mäta kvalitet. En annan syn 
är att dyra och lyxiga saker har högre kvalitet än billiga, därför skulle en 
Lexus som är förhållandevis dyr bil ha bättre kvalitet än en Volvo. Här 
upptäcker man att det är vikigt att definiera kvalitet för att kunna göra ett 
avgörande i sakfrågan. Detta synsätt kan inte användas av industrin då det 
inte går att mäta (Kan, 2002).  
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3.4.2. Kvalitet - Professionellt synsätt  
Inom den professionella världen kan definitioner som "Jag vet när jag ser 
det" av kvalitet inte existera, det är helt enkelt inte mätbart vilket oftast 
krävs. Författarna väljer därför att citera Crosby och Gryna som definierar 
kvalitet på följande sätt. 
 

"Conformance to requirements" - (Crosby, 1979, se Kan, 2002 
s. 2) 

 
"Fitness for use" - (Gryna, 1970, se Kan, 2002, s. 2) 

 
Enligt Kan (2002) har dessa definitioner anammats av diverse professionella 
aktörer. Citatet "Conformance to requirements" tyder på att kraven måste 
vara tydliga och väldefinierade så att de inte kan missuppfattas. Den mängd 
krav som inte uppfylls avgör därefter kvaliteten (Kan, 2002). 
 
Citatet "Fitness for use" är omfattande på grund av att det har kundens krav 
och förväntningar i åtanke. Olika kunder kan använda produkten på olika 
sätt vilket gör att produkten måste anpassas för en specifik målgrupp (Kan, 
2002). 
 
Citatet "Fitness for use" lyfter fram kunden och fokuserar på denne. För att 
säkerställa kvalitet måste först och främst kundens krav insamlas och 
analyseras för att skapa ett krav som sedan produkten skall framställas efter. 
Från kundens perspektiv skapas tillfredställelse när produkten är i kundens 
hand och det är då denna ser om den möter de krav som ställdes. Inom 
systemutveckling existerar ett antal metoder som har som fokus att leverera 
prototyper för att på ett bättre sätt möta kundens förväntningar. Ur 
tillverkarens synpunkt skapas kvalitet genom att följa dessa krav som angetts 
av kund (Kan, 2002). 
 
Detta tyder på två olika synsätt där ett synsätt är mer kundanpassat och ett 
annat synsätt som återspeglar tillverkarens syn på kvalitet. Dessa två synsätt 
ger oss två olika nivåer som namnges "lilla q" och "stora Q" och används 
inom bilindustrin, elektronikindustrin och mjukvaruindustrin. "Lilla q" är en 
smalare definition och avser produktens felfrekvens och tillförlitlighet. 
"Stora Q" är en bredare definition och avser produktkvalitet, processkvalitet 
och kundnöjdhet (Kan, 2002). 
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3.4.3. Mjukvarukvalitet  
Tvetydigheten inom kvalitetsbegreppet har också en naturlig koppling till 
begreppet mjukvarukvalitet där olika modeller existerar för att mäta 
kvaliteten hos en produkt. Olika företag har utvecklat modeller för att mäta 
kvalitet, exempelvis IBM som definierar en modell vid namnet 
CUPRIMDSO (Capability, Usability, Performance, Reliability, Installability, 
Maintainability, Documentation, Service, Overall) och Hewlett-Packard som 
fokuserar på FURPS (Functionality, Usability, Reability, Performance, 
Serviceability). Andra företag har liknande modeller som används för att 
skapa kvalitet och kundnöjdhet. Dessa punkter kallas för kvalitetsparametrar 
(Kan, 2002) eller kvalitetsfaktorer (McCall et al., 1977, se Galin 2003). 
 
Ordet kvalitet har många betydelser och när studien genomfördes valdes 
nedanstående definition ut på grund av att den återspeglade studieområdet 
och relaterade sig bäst till studieobjektet. 
 

"Fitness for use" - (Gryna, 1970, se Kan, 2002, s. 2) 
 

3.5. Kvalitetsfaktorer  
För att kunna mäta kvalitet har begreppet delats upp i ett antal 
kvalitetsfaktorer. Detta avsnitt syftar till att motivera valet av kvalitetsmodell 
och beskriva innebörden av respektive kvalitetsfaktor. 
 
Enligt Wallmüller (1994, se Fitzpatrick, 1996, s. 7)  och Galin (2003) så är 
den äldsta och mest använda kvalitetsmodellen (McCall et al., 1977). Enligt 
Fitzpatrick (1996) och Galin (2003) så har de flesta andra kvalitetsmodeller 
sitt ursprung i den kvalitetsmodell som definieras i (McCall et al., 1977). 
 
Enligt Fitzpatrick (1996) så används McCalls kvalitetsmodell inom stora 
militära projekt och inom den civila sektorn. Modellen utvecklades av bland 
annat US Airforce Electronic System Division (ESD), Rome Air 
Development Centre (RADC) och General Electric(GE) med syfte att öka 
kvaliteten i mjukvara. 
 
Alternativa modeller  (Galin, 2003) har föreslagits som exempelvis  
 

• "Evans och Marciniak factor model" (Evans & Marciniak,1987) 
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• "Deutsch and Willis factor model" (Deutsch & Willis, 1988) 
 
Båda dessa modeller inkluderar alla av McCalls kvalitetsfaktorer utom 
kvalitetsfaktorn "Testability" och utökar McCalls kvalitetsfaktorn modell 
med ytterligare kvalitetsfaktorer. Enligt Galin (2003) så är det dock ingen 
större skillnad i innehåll mellan dessa två nyare modeller och McCalls 
modell, båda modellerna gör ett tillägg till McCalls modell med 
kvalitetsfaktorn "Verifiability" och Deutsch & Willis (1988) gör ett tillägg 
med kvalitetsfaktorn "Manageability". (Galin, 2003) 
 
Nedan kommer dessa kvalitetsfaktorer beskrivas och varför de inte är 
relevanta för uppsatsen vilket gjorde att författarna valde att använda 
McCalls kvalitetsfaktor modell under studiens genomförande då den lämpar 
sig bäst för författarnas avgränsning tillsammans med de områden som DDD 
hävdas förbättra. 
 
Med kvalitetsfaktorn "Manageability" menas de administrativa verktyg som 
verkar stödjande under utveckling av mjukvaran (Galin, 2003) Denna 
kvalitetsfaktor var inte fokus i studien då författarna inte ville studera 
utvecklingsverktyg utan produktkvalitet och författarna avgränsar sig då från 
denna kvalitetsfaktor. DDD-litteratur nämner heller inget om denna faktor 
vill gjorde att författarna valde att lämna den utanför. 
 
Med kvalitetsfaktorn "Verifiability" menas de krav som ställs på mjukvaran i 
form av exempelvis dokumentation, riktlinjer för utseende och modularitet 
och hur man ska kunna verifiera dessa (Galin, 2003). Denna kvalitetsfaktor 
berörs på det sätt att den behandlas i det arbetssätt som DDD förespråkar 
(Nilsson, 2006), genom att utveckla testdrivet så säkerställs denna 
kvalitetsfaktor då man verifierar riktlinjer och utvecklar på ett sätt som gör 
mjukvaran modulär och enkel och därmed verifierbar (Nilsson, 2006). 
Författarna avgränsar sig från denna faktor då den påminner om 
"Testability". DDD förespråkar ett testdrivet utvecklingssätt och författarna 
såg inga olikheter mellan "Verifiability" och "Testability" vilket fick 
författarna att avgränsa sig från denna kvalitetsfaktor. 
 
Då denna avgränsning gjordes kvarstod enbart de kvalitetsfaktorerna som 
definieras i (McCall et al., 1977) vilket gjorde att författarna valde denna 
kvalitetsmodell. 
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 Då McCalls modell för klassificering av kvalitetsfaktorer fortfarande är 
rådande inom programutvecklingsindustrin valde författarna att fokusera sin 
studie på just denna modell. Nästa avsnitt beskriver i detalj de elva olika 
kvalitetsfaktorerna. 

3.5.1. McCalls modell  
Författarna valde att inte översätta de termer som uttryckts av McCall till 
svenska då de engelska uttrycken är etablerade inom mjukvaruindustrin. De 
elva kvalitetsfaktorer som definierats av McCall kan grupperas i följande tre 
kategorier (Galin, 2003): 
 

• Product operation factors - Corectness, Reliability, Efficiency, 
Integrity, Usability. 

• Product revision factors - Maintainability, Flexibility, Testability. 
• Product transition factors - Portability, Reusability, Interoperability. 

 
I nedanstående stycke presenteras de elva olika kvalitetsfaktorerna 
tillsammans med ett exempel på respektive kvalitetsfaktor. Exemplen under 
varje kvalitetsfaktor skall göra det lättare för läsaren av studien att förstå 
respektive citat. 

3.5.2. Product operation factors  

Efficiency 
“The volume of code or computer resources (eg. time or 
external storage) needed for a program so that it can fulfill its 
function”. – (McCall et al., 1977, se Fitzpatrick, 1996) 

 
McCalls definition av "efficiency" avser graden av effektivitet i programkod 
för att kunna utföra en process och den effektiva användningen av externa 
lagringsmöjligheter. För att skapa en hög grad av effektvitet så bör man noga 
se över sitt val av teknologier, datastrukturer och algoritmer när man 
utformar sitt system (Fitzpatrick, 1996). 
 
Ett antal exempel följer nedan för att exemplifiera definitionen effektivitet. 
 

• Val av programspråk för att lösa det problem som definierats är 
viktigt att ha i åtanke. Att undersöka domänen och de krav den 
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ställer på de olika teknologierna som används är viktigt. 
Programspråk är utformade på ett sådant sätt att de är mer lämpande 
för att använda inom vissa domäner än att använda inom andra 
(Fitzpatrick, 1996). 

• Val av operativsystem är också viktigt då det kan påverka 
effektiviteten i en hög grad. Ett operativsystem skrivet med 
fleranvändaregenskaper lämpar sig bättre i en domän med krav på 
fleranvändarfunktionalitet än ett operativsystem som utformats utan 
denna egenskap (Fitzpatrick, 1996). 

• Val av algoritmer och god design av sin programkod ger också 
förbättrade effektivitetsegenskaper (Fitzpatrick, 1996). 

Integrity 
“The extent to which illegal access to the programs and data of 
a product can be controlled”. – (McCall et al., 1977, se 
Fitzpatrick, 1996) 

 
Definitionen avser den utsträckning av kontroll som finns över den illegala 
åtkomsten till systemet och tillhörande data. Integritetsfaktorn avser också 
att kontrollera att felaktigt data inte kommer in innanför systemets gränslinje 
och upptäcker denna felaktiga data om den skulle passera systemgränsen. 
Systemet skall inte heller kunna modifieras så att det ursprungliga syftet 
hamnar i skymundan eller missbrukas (Fitzpatrick, 1996). 
 
Det är också viktigt att skydda system mot användare som har blivit 
autenticerade, dessa användare kan exempelvis genom felanvändning av 
systemet eventuellt modifiera och till och med förstöra viktig data. De 
integritetskontroller som systemet skall tillhandahålla måste ha funktionalitet 
för att upptäcka och inte tillåta denna felaktiga hantering (Galin, 2003). 
 
I ett system där säkerhet är av yttersta vikt är det viktigt att dessa 
integritetsfrågar behandlas i kravspecifikationen och implementeras med 
tillhörande test för att försäkra sig om en god kvalitetsgrad på 
integritetsfaktorn. För att exemplifiera så är det mycket viktigt att formatet 
på indata till ett sjukhussystem genomgår ett antal tester för att försäkra sig 
om att formatet på dessa data följer definierad standard. Data i felaktigt 
format kan få katastrofala följder i ett sjukhussystem (Fitzpatrick, 1996). 
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Correctness 
”The extent to which a program fulfills its specification” - 
(McCall et al., 1977, se Fitzpatrick, 1996) 

 
McCalls definition av korrekthet avser de utdata som ges av systemet. 
Definitionen av korrekthet skiljer sig mellan olika författare, 
korrekthetsdefinitionen som författarna av denna studie valde att använda sig 
av var korrekthet. Författarnas definition är hämtad från (Ines, 1994) medan 
McCall kallar korrekthet för "Accuracy" eller exakthet på svenska. 
Correctness återspeglade dock mer definitionens syfte enligt författarna då 
exempelvis Ines (1994), Ghezzi (2002) och Galin (2003) använder ordet 
correctness för korrekthet. 
 
Korrekthet verifieras genom att testa programmet på olika sätt, tekniker som 
formella inspektioner tillsammans med testdriven utveckling och 
återanvändning av kod och algoritmer tillsammans med beprövad design 
(Fitzpatrick, 1996). 

Reliability 
”The extent to which a program can be maintained so that it 
can fulfill its specific function” - (McCall et al., 1977, se 
Fitzpatrick, 1996) 

 
Reliabilitetsfaktorn avser de krav som finns på systemets funktionalitet i 
hänseende till dess förmåga att erbjuda de funktioner eller tjänster som 
systemet utformats för. Reliabilitet kan mätas i systemets egenskaper i att 
återhämta sig från olika typer av fel eller i hur lång tid det tar att reparera 
dessa fel. Systemets egenskap i att återhämta sig från fel brukar definieras 
som ett medelvärde (Fitzpatrick, 1996). 
 
För att ytterligare skapa hög reliabilitet kan formella metoder användas för 
att förutse beteende hos ett system under olika situationer. Sannolikheten för 
fel är en viktig siffra i system med höga krav på att fel inte får förekomma. 
Denna reliabilitetsfaktor innefattar både den hårdvara och mjukvara som 
systemet innefattar (Fitzpatrick, 1996). 
 
Enligt Ince (1994) så är reliabilitet en förväntad egenskap i system där 
säkerhet är en kritisk faktor. Olika metoder existerar för att skapa hög 
reliabilitet och bör användas i den mån reliabilitet behövs. Efter ett systemfel 
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så kan det vara viktigt att försäkra sig att data i systemet inte har förlorats 
eller blivit korrupt vilket är ett exempel på integritetsfaktorn och visar på den 
koppling som existerar mellan de olika typerna av kvalitetsfaktorer (Ince, 
1994). 

Usability 
"The cost/effort to learn and handle a product" - (McCall et al., 
1977, se Fitzpatrick, 1996) 

 
För att förstå McCall (McCall et al., 1977, se Fitzpatrick, 1996) och det 
perspektiv som de hade är det viktigt att förstå att 1977 så var datorerna och 
den teknologi som användes inte lika sofistikerad som när denna studie 
genomfördes. Datorerna som användes var stordatorer med monokroma 
skärmar och hade en utvald skara användare (Fitzpatrick,1996).  
 
I nuläget ser teknologin annorlunda ut och då de så kallade desktop 
datorerna började användas en mycket större utsträckning, skaran användare 
växte också i takt med detta genombrott och dessa användare var av diverse 
olika typer (Fitzpatrick,1996). 
 
Usability är en svår kvalitetsfaktor att definiera då det existerar många olika 
typer av användare med olika behov och en kvalitetsprodukt måste stödja 
alla olika användartyper (Fitzpatrick,1996). 
 
Enligt Nielsen (2003) så består definitionen Usability av fem 
kvalitetskomponenter:  
 

• Learnability - Hur enkelt det är för användarna att utföra en uppgift 
första gången de använder produkten. 

• Efficiency - Hur snabbt användaren kan utföra uppgifter efter att de 
lärt sig produkten. 

• Memorability - Hur enkelt det är att minnas de steg som behövs för 
att utföra en uppgift.   

• Errors - Hur enkelt det är att återhämta sig från fel och hur många fel 
användaren gör. 

• Satisfaction - Hur angenämt det är att använda produkten. 
 
I denna studie så har författarna valt att inkludera dessa fem 
kvalitetskomponenter som definieras av Nielsen (2003) i definitionen av 
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användbarhet. Dessa fem  kvalitetskomponenter omfamnar den definition 
som McCall (McCall et al., 1977, se Fitzpatrick, 1996) valt för Usability. 

3.5.3. Product revision factors  
Maintainability 

"The cost of localising and correcting errors" - (McCall et al., 
1977, se Fitzpatrick, 1996). 

 
Enligt McCalls definition av "Maintenance" så avser den bara att hitta och 
korrigera fel. Enligt Ghezzi (1991) så är detta bara en aspekt. Ghezzi (1991) 
delar in "Maintenance" i tre olika kategorier, corrective, adaptive och 
perfective. 
 
Av dessa tre olika kategorier så är det enbart "corrective" som avser att hitta 
och korrigera fel vilket var det som återspeglades i McCalls definition 
tidigare. 
 

• corrective - ta bort fel efter att utveckling och testning av systemet 
är färdigt. 

• adaptive - underhålla systemet i hänseende till ändrade krav från 
användare 

• perfective - förbättra de algoritmer som systemet innefattar för att 
öka prestandan i systemet. 

 
”Maintenance starts from the moment a system comes into 
operation and continues for the remainder of the product's 
life.”- (Fitzpatrick, 1996). 

 
Då McCalls definition är en delmängd av Ghezzis definition har författarna 
valt att använda Ghezzis definition för att täcka in ett större område. 

Flexibility 
"The cost of product modification" – (McCall et al., 1977, se 
Fitzpatrick, 1996) 

 
Denna definition avser systemets flexibilitet att ge stöd åt de adaptiva 
underhållande mekanismerna, till vilken grad kan man ändra och 
omkonfigurera sitt system till att passa ändrade behov i omgivningen. 
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Exempelvis att ändra systemet så att det passar en annan kund eller lägga till 
funktionalitet i systemet (Fitzpatrick, 1996). 

Testability 
“The cost of program testing for the purpose of safeguarding 
that the specific requirements are met” - (McCall et al., 1977, 
se Fitzpatrick, 1996) 

 
Denna faktor avser systemets förmåga att ge möjlighet att skriva tester för att 
verifiera att krav är uppfyllda. Genom att utforma och ha denna faktor i 
åtanke redan från utvecklingens startpunkt så kan man öka systemets 
testbarhet  (Fitzpatrick, 1996). 

3.5.4. Product transition factors  

Portability 
"The cost of transferring a product from its hardware or 
operational environment to another" - (McCall et al., 1977, se 
Fitzpatrick, 1996) 

 
Kvalitetsfaktorn "Portability" avser systemets förmåga att kunna användas 
på olika plattformar med eventuellt olika operativsystem och 
hårdvarukonfigurationer. Att stödja öppna standarder är ett sätt att 
säkerställa en hög portabilitetsfaktor  (Fitzpatrick, 1996). 

Reusability 
“The cost of transferring a module or program to another 
application” - (McCall et al., 1977, se Fitzpatrick, 1996) 

 
Kvalitetsfaktorn "Reusability" avser förmågan att ta moduler och delar av 
systemet och återanvända dem i andra eller nyutvecklade system. Att 
återanvända delar av systemet sparar resurser i form av utvecklingskostnader 
och minskar också själva utvecklingstiden och ger en högre kvalitet då 
delarna använts tidigare och därmed är testade. Om kvaliteten blir högre 
beror på hur noggrant kvalitetsansvariga har testat de moduler som skall 
återanvändas innan de återanvänds  (Fitzpatrick, 1996). 
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Interoperability 
”The cost of connecting two products with one another” -
(McCall et al., 1977, se Fitzpatrick, 1996) 

 
Kvalitetsfaktorn "Interoperability" avser systemets förmåga att kommunicera 
med andra sorters system. Att ha denna kvalitetsfaktor i åtanke under 
systemutvecklingen är mycket viktigt. För att olika system skall kunna 
kommunicera med varandra krävs det att systemen stödjer öppna standarder 
för kommunikation och man hjälper varandra att skapa gränssnitt så att de 
olika inblandade parternas system kan fungera tillsammans (Galin, 2003). 
 

3.5.5. Kvalitetsfaktorernas samverkan 
Följande stycke existerar för att tydliggöra hur kvalitetsfaktorerna påverkar 
varandra. 
 
De olika kvalitetsfaktorerna som definierats är inte alltid i kongruens med 
varandra, exempelvis så blir det svårare att uppnå "Maintainability" när den 
funktionella komplexiteten ökar. Beroende på produkt och kund så väger 
kvalitetsfaktorerna olika tungt och bör finnas i åtanke under planering och 
skapande av produkt. För att exemplifiera ovanstående så är kvalitetsfaktorn 
"Performance" troligen den viktigaste faktorn i en produkt för realtidsanalys 
av data medan för en produkt eller mjukvara som skall användas för enkla 
operationer på ett kontor så kan det vara "usability". Figur 3 visar de olika 
relationerna som råder mellan ett antal kvalitetsfaktorer. Relationerna som 
finns är att en kvalitetsfaktor positiv, negativ eller ingen påverkan på en 
annan. 
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Figur 3 Illustration av hur McCalls kvalitetsfaktorer är relaterade till varandra 
(Perry, 1987) 

 
Enligt Perry (1987) så finns det uppenbara samband mellan de olika 
kvalitetsfaktorerna. Punkterna i Figur 2Figur 3 beskriver motverkande 
egenskaper mellan två kvalitetsfaktorer, strecken beskriver direkt stödjande 
samband mellan två kvalitetsfaktorer. De blanka rutorna visar på att två 
givna kvalitetssfaktorer inte har någon påverkan på varandra. 
 
Att sätta mål inom kvalitetsfaktorer för en generell produkt och att samtidigt 
möta kundens krav på att uppfylla flera faktorer som motverkar varandra  
kan vara svårt (Kan, 2002). 

- 37 - 
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3.6. Hur stödjer DDD McCalls kvalitetsfaktorer? 
De olika kvalitetsfaktorerna är relaterade till varandra vilket illustreras i 
Figur 3. För att koppla ihop DDD med de kvalitetsfaktorer som beskrivits 
tidigare har i följande avsnitt beskrivits hur McCalls kvalitetsfaktorer stöds 
av DDD. Under respektive kvalitetsfaktor diskuteras de relevanta delarna av 
DDD som bidrar till att höja graden av kvalitet. 

Maintainability 
Enligt Nilsson (2006) så blir mjukvaran enklare att underhålla om man 
skapar en ren domänmodell utan några tekniska distraktioner vilket gör 
domänmodellen mer lättläst och på så vis enklare att underhålla då 
domänmodellen är så enkel som möjligt. Att domänmodellen återspeglas i 
programkoden är viktigt då de skall uppdateras tillsammans och vara 
synkroniserade (Nilsson, 2006). 
 
När nya koncept introduceras blir det enkelt att göra ändringar då 
programkoden också speglar den logik som existerar i den domän mjukvaran 
skall verka i. Att använda samma terminologi i sin programkod som i 
domänen gör att en bättre förståelse skapas för problematiken och gör det 
enklare att underhålla systemets funktionalitet då systemutvecklarna och 
domänexperterna talar och förstår samma språk (Evans, 2003). 
 
Att skapa en arkitektur som består av flera lager där de olika lagren har 
separata uppgifter och är isolerade från varandra gör att det blir enklare att 
underhålla sitt system då de tenderar till att utvecklas i olika hastigheter och 
svara för att säkerställa olika behov i systemet. Med en skiktad arkitektur 
skapar man en svagare koppling mellan objekt och ger en bättre separation 
av uppgifter samtidigt som de olika lagren blir enklare att förstå och 
underhålla (Fowler, 1996). 
 
Skiktad arkitektur ökar maintainability ur en "corrective" och "adaptive" 
synvinkel. DDD stödjer detta tankesätt genom att definiera ett mönster vid 
namn "Layered Architecture". 
 
"Modules" hjälper till att skapa underhållbarhet då man organiserar in 
relaterade koncept i enheter vilket ger hög sammanhållning och låg koppling 
till andra "Modules" (Evans, 2003). Underhållbarhetsfaktorn stärks då 
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mjukvaran består av isolerade moduler med gränssnitt, detta gör det enklare 
att lokalisera funktionalitet som exempelvis kan tänkas bytas ut eller 
modifieras. Evans (2003) och Nilsson (2006) kritiserar också användningen 
av handskriven programkod för åtkomst till datorkällor. Handskriven 
åtkomstkod gör det svårare att mjukvaran svårare att underhålla än 
programkod som är genererad utifrån en datakälla. 
 
För att öka underhållbarhet så kan ett Object Relational Mapping (OR/M) 
verktyg användas (Nilsson, 2006). Ett OR/M verktyg överbryggar 
skillnaderna mellan den relationella data som oftast återfinns i 
relationsdatabaser och det objektorienterade synsättet. Ett OR/M verktyg 
minskar också drastiskt den mängd programkod som behöver modifieras om 
ändringar sker i den underliggande datakällan så som en databas. 
"Repository" är ett mönster som påpekar det faktum att programkod för 
dataåtkomst bör existera i ett enskilt lager för att minska kopplingsgraden 
och isolera denna funktionalitet till ett och samma lager. Ett OR/M verktyg 
är en utmärkt kandidat till att verka i detta lager. Mönstret "Entity" är starkt 
kopplat till denna teknik då OR/M ramverket kan överbrygga mellan en 
entitet i exempelvis databasen och en entitet i den objektorienterade 
mjukvaran (Nilsson, 2006). 
 
Mönstret "Factory" används för att skapa komplexa objekt så som en 
"Aggregate". Eftersom den komplexa konstruktionslogiken hanteras på 
endast ett ställe i programkoden gör det mjukvaran mycket enklare att 
underhålla då modifikation av konstruktionslogik endast sker på ett ställe. 
Att det blir enklare att lokalisera konstruktionslogik gör det också enklare att 
lägga till funktionalitet (Nilsson, 2006). 
 
Mönstret "Service" hjälper också till att skapa bättre underhållbarhet då det 
minkar kopplingsgraden mellan olika domänobjekt i domänmodellen. 
Mönstret hjälper till att hålla domänmodellen "ren" från ansvar som berör 
presentation och infrastruktur (Nilsson, 2006). 
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Testability 
“Domain Driven Design is pretty much about creating test 
friendly design which I think is an extremely important goal 
these days. If a design isn't test friendly, it's bad. So test driven 
development goes very much hand in hand with domain driven 
design in my opinion” - (Nilsson, 2007) 

 
Enligt citatet ovan så handlar en stor del av den bakomliggande tanken med 
DDD att skapa programkod som är enkel att utföra tester på, om man inte 
har utfört noggranna tester så kan man heller inte vara säker på att 
funktionaliteten är fastställd. Genom att använda sig av mönster tillsammans 
med ett starkt inflytande av domänspecifika termer i sin programkod så 
skapas mjukvara som är testbar. Att ett stort fokus handlar om att skapa 
testbar programkod återspeglas tydligt i existerande DDD litteratur (Nilsson, 
2007). 
 
Att förstå den domän som systemet skapas för kan var en komplex uppgift, 
för att hantera denna komplexa uppgift och på så vis skaffa sig 
domänkunskap så bör Test Driven Development (TDD) användas (Nilsson, 
2007). Den iterativa metoden gör att domänkunskapen växer fram under 
arbetets gång. Den nyfunna domänkunskapen dokumenteras i programkoden 
och blir på så vis en del av dokumentationen för systemet. För att säkerställa 
funktionalitet och därmed kravspecifikation så bör man skapa programkod 
som är enkel att testa för att se om den uppfyller kraven. Eftersom 
domänkunskapen växer fram krävs det att programkoden man skapar är 
enkel att testa för att säkerställa att den nya koden inte introducerat fel i de 
äldre delarna av kodbasen. Att använda samma språk i programkoden som 
man använder i den domän som mjukvaran skapas för gör att man lättare kan 
kommunicera krav och eventuella brister som existerar i kodbasen (Nilsson, 
2007). 
 
Att använda mönstret "Factory" för skapandet av objekt gör att upprepningar 
inte existerar i programkoden och därmed minskar antal rader och situationer 
som behöver testas för att säkerställa kvalitet (Nilsson, 2006). 
 
Att kunna isolera funktionalitet i moduler med tydliga gränssnitt gör att det 
blir enkelt att testa de olika delarna mjukvaran. Modulerna kan testas enskilt 
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under utvecklingens gång istället för att vänta med testningen tills hela 
systemet är färdigt (Nilsson, 2006). 
 
Enligt Nilsson (2006) så bör också de olika modulernas samverkan testas 
genom "Continuous Integration", detta för att inte skapa fördröjningar i 
projektet när de olika delarna skall sättas samman i slutet av iterationen. 
Continuous Integration skall lösa dessa fördröjningsproblem genom att med 
täta mellanrum integrera de delar som systemutvecklarna producerat. 
 
För att motverka täta kopplingar mellan domänobjekt används "Service" 
mönstret. Den utvecklade mjukvaran blir enklare att testa då domänobjekten 
får en lös kopplingsgrad och antalet sidoeffekter minskas (Nilsson, 2006). 
 
Att isolera dataåtkomst till "Repositories" gör att domänobjekten inte 
behöver innehålla programkod för dataåtkomst. Att isolera dataåtkomst till 
ett ställe gör det enklare att testa denna funktionalitet då duplikation av 
programkod inte existerar i samma grad (Nilsson, 2006). 
 
Genom att använda "Layered Architecture" och på så sätt skapa separata 
lager med tydliga gränssnitt görs testprocessen enklare då man kan utföra 
tester på lagernivå och vid senare tillfälle utföra tester på kommunikation 
mellan lagren (Nilsson, 2006). 

Correctness 
Enligt Fitzpatrick (1996) så kan korrekthet ökas genom att använda en 
genomarbetad design. En genomarbetad design säkerställer att mjukvaran 
alltid ger ett korrekt svar vid metodanrop. Att skapa mjukvara med hög 
Testability och Maintainability leder till mjukvara med hög Correctness, 
detta verifieras av den relationsmodell som beskrivs av Perry (1987). Ett 
stort fokus i DDD ligger på att skapa mjukvara med hög Testability och 
Maintainability vilket direkt leder till en högre grad av Correctness (Nilsson, 
2006). 

Reliability 
Denna kvalitetsfaktor är precis som Correctness starkt knuten till 
Maintainability och Testability (Perry, 1987) . Programkod med hög 
Correctness är verifierad att lämna en hög grad av korrekthet i relationen 
mellan indata och utdata vilket direkt leder till mjukvara med högre 
Reliability. Att mjukvara med en hög Correctness leder till högre Reliability 
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kan verifieras av Perry (1987). Att ha en hög täckningsgrad av test skrivna 
för att verifiera utdata ger programkod som också blir enklare att underhålla 
när eventuella systemfel upptäcks vilket i sin tur ger en snabbare responstid 
för att åtgärda felen (Nilsson, 2006). 

Usability 
"Ubiquitous Language" , det starka fokuset på en gemensam 
begreppsapparat mellan alla inblandade i utvecklingen gör att 
kvalitetsfaktorn förstärks då mjukvaran blir enklare att använda för 
slutanvändaren. Språket integreras i programkoden och även i de 
skärmbilder som slutanvändaren kommer använda, DDD stödjer således 
Usability genom att fokusera på att kommunicera termer och begrepp till och 
från alla inblandade personer i verksamheten. Genom att involvera 
användaren i utvecklingsarbetet kan dennes arbetssätt fångas upp och 
integreras i domänmodellen. Användaren kan under utvecklingens gång 
framföra åsikter om hur gränssnitt bör designas för att underlätta arbetet och 
även säga hur han uppfattar olika koncept (Evans, 2003). 

Efficiency 
Enligt Perry (1987) så är kvalitetsfaktorn Efficiency motverkande gentemot 
alla andra kvalitetsfaktorer utom Correctness och Reliability, då ett stort 
fokus i DDD är ett ha en hög grad av Testability och Maintainability så 
uppstår en motverkande effekt.  
 
Det är viktigt att inse att DDD inte motverkar kvalitetsfaktorn utan att fokus 
ligger på att prioritera andra kvalitetsfaktorer så som Testability och 
Maintainability vilket oftast leder till en lägre grad av Efficiency. 
 
DDD förespråkar att OR/M används för dataåtkomst i "Repositories". OR/M 
brukar leda till lite förlust av effektivitet och responstid men genom att 
använda DDD med eftertanke och samtidigt trimma vissa vitala delar i 
datakällor och programkod så kan effektivitetsproblem minskas drastiskt 
(Nilsson, 2006). 
 
Olika domäner och sammanhang kräver att olika parametrar modifieras för 
att minska effektivitetsproblemen (Evans, 2003). Rent effektivitetsmässigt så 
leder oftast de olika förespråkande mönstren till lägre grad av effektivt då 
meningen med dem är att skapa låg kopplingsgrad och isolerade enheter med 
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starka gränssnitt vilket leder till en större mängd programkod med ett större 
antal lager och metodanrop (Nilsson, 2006). 

Integrity 
Genom att använda de olika mönster som förespråkas av DDD kan viss 
integritet säkerställas genom att kommunikationen mellan objekt kan 
kontrolleras och regleras  (Evans, 2003). "Aggregate" gör att endast viss 
funktionalitet exponeras och på så sätt kan åtkomst till data hindras. Då 
utomstående objekt inte kan kommunicera med underliggande objekt utan att 
anropa rooten i aggregatet kan ökad integritet innebära minskad effektivitet. 
Att dölja komplex konstruktionslogik görs genom att använda "Factory" 
mönstret vilket också skapar integritet då användaren av "Factory" objektet 
inte har insyn i skapandeprocessen, men andra ord så döljs informationen av 
ett gränssnitt. Att skapa tydliga gränssnitt genom "Module", "Layered 
Architecture" och "Repository" mönstret hjälper också till att skapa en högre 
grad av integritet (Evans, 2003). 

Flexibility 
När mönstren "Module" och "Layered Architecture" används görs 
mjukvaran mer flexibel och kan enklare modifieras för att uppfylla nya krav. 
Nya delar kan läggas till genom att skapa nya moduler och integrera dessa i 
existerande mjukvara. "Repositories" mönstret implementerat med OR/M 
teknologi skapar en hög grad av Flexibility då åtkomstkod för datakällan kan 
genereras automatiskt utifrån ett schema. OR/M verktyg brukar också ge 
möjligheten till att arbeta mot olika slags databaser (Nilsson, 2007). Denna 
kvalitetsfaktor följer automatiskt när man fokuserar på Maintainability och 
Testability enligt Perry (1987). 

Portability 
DDD stödjer kvalitetsfaktorn Portability om de olika förespråkande 
mönstren används då vissa delar som exempelvis datakällor blir lättare att 
modifiera och byta ut och isolerade gränser skapas. Genom att fokusera på 
"rena" domänobjekt där "dum" kod lämnas utanför gör det enklare att se 
logiken och på så vis ökar graden av Portability (Nilsson, 2007). 
 
Nilsson (2007) beskriver dessa "rena" domänobjekt på följande vis vilket 
förklarar definitionen på ett bra sätt. 
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”A class that is free from the "dumb" code that is only needed 
by the execution environment. The classes should focus on the 
business problem at hand. Nothing else should be in the classes 
in the Domain Model.” –(Nilsson, 2007) 

 
Mer information om dessa "rena" domänobjekt återfinns i exempelvis Sam-
Bodden (2006). 

Reusability 
Genom att använda sig av mönstren "Module", "Layered Architecture" och 
"Repositories" kan programkod återanvändas utan att den behöver skrivas 
om vilket kan spara mycket tid vid implementationen. "Factory" kan hjälpa 
till att skapa reusability för komplexa objekt då mönstret underlättar 
användandet av dessa. Eftersom modellen och designen skall växa fram 
parallellt kan objekt som kan vara lämpliga att återanvändas identifieras 
tidigt och därmed underlätta designarbetet. Funktionalitet som delas av flera 
objekt kan återanvändas genom att använda "Service" mönstret, genom att 
göra på detta sätt kan man ge samtliga objekt som kräver funktionaliteten 
tillgång till serviceobjektet och implementationen behöver bara ske en gång 
(Nilsson, 2006). 

Interoperability 
Författarna lyckades inte identifiera något som tyder på att DDD stödjer 
kvalitetsfaktorn Interoperability. "Module" och "Layered Architecture" 
skapar en inkapsling och struktur som gör det lättare att förändra eller lägga 
till ny funktionalitet men detta säger inget om hur väl mjukvaran 
kommunicerar med externa system. 
 

3.7.  Teoretisk sammanfattning 
Enligt de litteraturstudier som genomfördes  framkom det teoretiska 
resultatet att DDD stödjer samtliga av McCalls kvalitetsfaktorer förutom 
Efficiency och Interoperability. Perrys  (1987) relationsmodell visar tydligt 
att Efficiency motverkas av de andra kvalitetsfaktorerna i modellen. Enligt 
litteraturen som beskriver DDD finns inga påståenden som kan tolkas som  
att Interoperability stöds. 
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4.  Empiri  
4.1. Motivering till empirisk studie  

Den empiriska studien utfördes för att komplettera den erhållna teoretiska 
referensramen och möjliggöra en jämförelse gentemot teorin för att kunna 
besvara problemformuleringen. Den empiriska studien genomfördes som en 
fallstudie på ett företag aktivt inom systemutvecklingssektorn. En fallstudie 
valdes då författarna ville studera en specifik produkt som utvecklats med 
DDD och eventuellt se om synsättet skapade en högre kvalitetsgrad hos 
produkten eller ej. 
 
En beskrivning av företaget och den produkt som studerades presenteras i 
nedanstående stycke. Ett antal riktlinjer var nödvändiga att använda sig av 
för urval av studieobjekt som användes i fallstudien. 

4.2. Riktlinjer för den empiriska studien  
De respondenter som intervjuats i studien har uppfyllt ett antal kriterier för 
att anses lämpliga för att försäkra sig om reliabilitet och kvalitet i det 
empiriska materialet. Nedan presenteras de riktlinjer i punktform som 
använts i det empiriska urvalet.  
 

• Respondenterna skall ha arbetat med systemutveckling under en 
längre period. 

• Företaget skall vara väletablerat på marknaden. 
• Företaget skall ha använt DDD under mjukvaruutvecklingen.  

 
Då respondenterna hade önskemål om att få vara anonyma har deras namn 
ersatts med X respektive Y och företaget kallas Företaget. 
 
Då studien behandlade en specifik mjukvara formulerade också författarna 
ett antal kriterier som mjukvaran var tvungen att uppfylla. Att mjukvaran 
uppfyllde kriterierna var av yttersta vikt då författarna ville skapa kvalitativ 
kunskap. 
 

• Mjukvaran skulle vara implementerad i ett objektorienterat 
programmeringsspråk.  
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• Mjukvaran var implementerad efter ett strukturerat arbetssätt. 

4.3. Beskrivning av företaget  
Nedanstående text baseras på en presentation av företaget skriven av 
företagsledningen. 
 
Företaget är ett mycket framgångsrikt företag och har i dagsläget sex 
anställda. 
 
Företaget bildades 2005 efter att grundarna under två år haft ett nära 
samarbete. I början av 2006 flyttade företaget in i sina lokaler i Borås. I 
dagsläget befinner de sig i en tillväxtfas och bolaget är involverat i ett flertal 
prestigefyllda uppdrag. 
 
Företagets uppdrag är av varierande karaktär - allt ifrån rena konsultuppdrag 
till utvecklingsprojekt i samarbete med återförsäljare. Den gemensamma 
nämnaren i alla uppdrag är att de innehåller en elektronik- och 
mjukvarurelaterad utmaning som Företaget kallats in för att lösa. 
 
Företagets klienter finns både i den privata och offentliga sektorn, och 
Företaget har profilerat sig som en professionell samarbetspartner för alla 
som söker teknologirelaterad spetskompetens till sina utvecklingsprojekt. 
 
Företagets kärnkompetens ligger i systemutvecklingsprocesser, kännedom 
om den senaste tekniken inom elektronikvärlden, programmeringsteknik, 
hårdvarudesign och kundkommunikation. De anställda har bakgrund med 
aktuella utbildningar inom elektro- och datateknik på universitetsnivå och 
har funnit en mycket framgångsrik utvecklingsprocess som hjälpt till att 
bygga upp Företaget. 
 
Företaget blir oftast inblandade i sina klienters projekt i ett tidigt stadium, 
och får i uppdrag att organisera hela processen från idé till genomförande. 
 
En stor del av systemutvecklingsmomenten kretsar kring mjukvarudelen. 
Tunga delar av Företagets teknikarsenal består av expertkunskap inom 
mjukvaruutveckling, med fokus på de största programmeringsspråken med 
tillhörande standardbibliotek och expertkunskap inom 
lågnivåprogrammering. 
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4.4. Beskrivning av produkt  
Produkten som studien baserar sig på var ett system för positionering av 
personer och utrustning med hjälp av radioteknik. Systemet var tänkt att 
användas i en verksamhet för att i realtid kunna lokalisera personer och 
utrustning med större precision än vad befintlig teknik klarar av och även på 
platser där befintlig teknik inte är möjlig att använda. Systemet utvecklades 
utan tidigare kunskap om området. 
 
Den första prototypen utvecklades av flera inblandade personer. För att 
snabbt få fram en delvis fungerande prototyp användes en variant av 
Extreme Programming(XP) men där vissa av delmetoderna endast användes 
i begränsad utsträckning för att spara tid. Till exempel så skapades inga unit 
test utan testerna gjordes i slutet av byggandet av prototypen för att verifiera 
att den överensstämde med kravspecifikationen. Refactoring och 
parprogrammering genomfördes inte heller i sådan utsträckning som XP 
förespråkar. Dessa delmetoder åsidosattes för att spara tid eftersom kunden 
ville se en prototyp för att kunna avgöra ifall utveckling av systemet skulle 
genomföras. Continuous integration användes inte då prototypen var 
begränsad och utvecklarna checkade in delar när de kände att det passade. 
Delmetoden Kund på plats ersattes av en kravspecifikation. 
 
Den andra prototypen byggdes efter det att kunden gjort en beställning av 
systemet. Den andra prototypen kommer att utvecklas till en färdig produkt. 
Vid studiens genomförande hade den andra prototypen utvecklats lika långt 
som den första och därför kunde jämförelser mellan prototyperna göras. Den 
andra prototypen utvecklades från början och inget återanvändes från den 
första prototypen förutom den domänkunskap som utvecklats. Anledningen 
till att inget återanvändes var att utvecklingen av den nya prototypen inte 
skulle distraheras av den gamla som byggts på ett relativt ostrukturerat sätt. 
 
Att det fanns mer kunskap om området vid skapandet av den andra 
prototypen ses inte som ett hinder för utvärdera DDD då kunskap om 
domänen är en viktig del i DDD och utvecklas allt eftersom utvecklingen 
fortskrider. 
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4.5. Empiriska resultat 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av de intervjuer som utförts. 
De empiriska resultaten är uppdelade efter respektive kvalitetsfaktor. 
Svaren från respondenterna har återgivits med en smärre strukturering så att 
relevant information presenteras under respektive kvalitetsfaktor.  All 
information som presenteras från intervjuerna är respektive respondents 
åsikter. Resultatet har verifierat med respektive respondent. 

Intervju 1  
Namn: X  
Verksamhetstjänst: Systemutvecklare  
Plats: Intervjun genomfördes på Företaget  
Datum: 2007-05-15  

Testability 
Genom att använda mönster tillsammans med en mer testdriven utveckling 
kan vi isolera funktionalitet i moduler som testas för sig och sedan integreras 
i en helhet genom en process som kallas continuous integration. Hur ofta vi 
integrerar och testar modulerna i samverkan varierar lite från projekt till 
projekt och vi har inga direkta krav på när vi skall göra det utan det sker när 
vi känner oss hyfsat klara med en modul. Continuous integration processen 
är dock automatiskt och sker när kod skickas upp till våran 
integrationsserver om den inte startas manuellt. Detta är något som också 
borde läras ut i skolan då vi definitivt inte läste något liknande i den 
utbildning som jag läste. Om man ser på mönster så gör "Factories" 
tillsammans med IoC(Inversion of Control) att skapandet av objekt sker på 
ett ställe och kodduplikation inte existerar i lika stor utsträckning vilket gör 
det enklare att testa denna funktionalitet. Alla mönster så som "Module", 
"Layered Architecture" och "Service" som förespråkas av DDD hjälper till 
att skapa bättre Testability. De så kallade GOF design mönstren är viktiga att 
kunna då man enkelt kan kommunicera om vad som behöver göras till 
exempelvis en kollega men bör ej överanvändas då de kan skapa onödigt 
komplexitet men det svåra är att avgöra när man skall använda dem och inte. 
Alla på företaget har bra förståelse för det objektorienterade tankesättet men 
vi behöver bli lite bättre på att lära oss namnen på mönstren. Vi försöker 
också hugga ner på varandra om man använder domänspråket fel så inga 
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tvetydigheter används och problem uppstår i feltolkningar. Domänspråket 
har som sagt genomsyrat koden på ett starkare sätt vilket vi upplever på ett 
positivt sätt och gör det enklare att testa att krav fastställs.  Det som först och 
främst står i DDD böckerna är att det är viktigt att fokusera på Testability 
och Maintainability vilket är något som jag håller med om då detta leder till 
att förbättra de andra kvalitetsfaktorerna. 
Enligt X stöds denna punkt då teorin bakom DDD uppmanar till TDD och 
ser det som ett mycket viktigt inslag i utvecklingsprocessen.  

Maintainability 
Enligt X har de efter att studerat DDD skrivit om mycket av koden och 
försökt i så stor så utsträckning som möjligt föra in det språk som existerar i 
domänen in i koden precis som Eric Evans beskriver i sin bok. X har arbetat 
många år med objektorienterade språk och systemutveckling men på en lägre 
nivå i form av elektroniknära programmering men ser fortfarande mycket av 
de goda tankar och idéer som han använt under åren i det som nu kallas 
DDD. X säger att han och de andra utvecklarna har arbetat med att försöka 
skapa en så ren domän modell som möjligt genom att använda flera 
lager(Layered Architecture) i mjukvaran precis som beskrivs i ”Tackling 
Complexity in the Heart of Software” av Evans. Efter att läst den så fick man 
dock en lite annan syn på systemutveckling än vad som existerade hos mig 
tidigare säger X. Att försöka integrera mönster i koden i så stor utsträckning 
som möjligt gjorde att ansvar kunde fördelas bättre bland domänobjekten, X 
säger att de snabbt såg en ökning av "Factories" och "Services" i koden 
vilket gjorde att koden blev renare och att logiken var enklare att förstå 
tillsammans med koden som blev enklare att läsa och naturligare. I tidigare 
systemutvecklingsprojekt så har klasserna döpts till vad som utvecklaren 
tyckt var passade men i detta projektet har vi arbetat hårt med att införa 
domänspråket i koden vilket X tycker gör det lättare att kommunicera med 
kund samtidigt som det gör det enklare att uppfylla acceptanstesterna. Enligt 
X så är det nu mycket enklare att identifiera vart funktionalitet befinner sig i 
koden och samtidigt blir det enklare att göra ändringar. Vi har också börjat 
arbeta mer iterativt med hjälp av en metod som heter Scrum vilket gör att 
stämmer av funktionalitet med kund oftare. Att produkten blir enkel att 
underhålla och testa viktigt tycker X. 

Correctness 
X säger att de har börjat använda sig av acceptanstester som de utvecklar 
tillsammans med kund, helst hade de sett att kunden skrev dessa själva men 
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det ramverket de använder för acceptanstester kräver en viss kunskap så de 
brukar skriva testerna i samverkan med kund. X tycker också sig se att 
kraven blir tydligare formulerade när man tvingas formulera testfall som 
verifierar vad för utdata som skall genereras av en viss typ indata. Att arbeta 
med att uppfylla dessa tester gör att X slipper arbeta med lika mycket 
oklarheter runtomkring av vad som förväntas av kund, enligt X kan det dock 
vara svårt att formulera dessa tester. Tillsammans med acceptanstester så har 
X också börjat använda sig av enhetstester/Unittests vilket kräver disciplin 
då man oftast vill slutföra något så fort som möjligt och arbeta vidare på 
nästa punkt, X tycker att det är en annan syn på systemutveckling än vad X 
har arbetat med tidigare men gillar mer och mer att arbeta på detta sätt. 
Enligt X så är det viktigaste för att kunna skriva tester en ren domänmodell 
med ren och klar logik i domänobjekten och kod för infrastruktur och 
presentation i andra objekt och lager. X säger att maintainability och 
testability hjälper till att skapa bättre correctness då ordentligt testad kod 
skapar högre korrekthet. DDD gör det enklare att verifiera att applikationen 
gör korrekt saker då man fokuserar på att just få ner korrekta uttryck och 
koncept som används i domänen och som sedan kan testas av utvecklarna 
själva och utvecklarna tillsammans med kunden. 

Portability 
X säger att produkten är utvecklad i .NET vilket gör den svår att flytta till 
andra plattformar förutom Microsoft Windows, dock finns något som heter 
"Mono Project" som är en implementation av .NET för unix baserade 
operativsystem. X säger att han har dålig erfarenhet av denna 
implementation och inte har testat den men enligt vad han har läst så tror X 
att mycket hade behövts skrivas om då Mono ramverket inte fullt 
implementerar alla klasser i Microsofts .NET ramverk. Enligt X så låser man 
sig lite till Microsoft Windows plattformen genom att utveckla produkten i 
.NET. Hade vi använt oss av Java teknologi så hade situationen inte sett 
likadan ut, men företagets anställda har bättre erfarenhet av .NET så denna 
plattform valdes. Enligt X så har koden blivit bättre med rena domänobjekt 
och mönster med tydliga och strikta gränser vilket skulle göra produkten 
enklare att skriva om i exempelvis Java. X anser att användningen av de 
mönster som DDD förespråkar gör att isolation skapas vilket gör det enklare 
att "porta" olika delar av mjukvaran. 
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Flexibility 
Genom att arbeta mot att använda mönster för att skapa mindre kopplingar 
blir det lättare att lägga till och ta bort komponenter och moduler. Att arbeta 
med flera lager i applikationen gör den flexiblare och "renare". Denna 
kvalitetsfaktor känns som man automatiskt får genom att skriva 
applikationer som är enklare att testa och underhålla då de då blir mer 
flexibla och enklare att bygga ut. En OR/M gör det enklare att byta ut den 
bakomliggande databasen mot en databas från en annan tillverkare, bara den 
stöds av OR/M produkten. Enligt X så har man ett annat synsätt på 
systemutveckling än förut då man började utforma och designa sina 
databasscheman från start och sedan byggde applikationen mot dessa 
scheman. Enligt X har de nu förskjutit tanken på hur databasen ser ut till 
senare i projektet då en OR/M ger denna möjlighet och är det sätt som 
uppmuntras i DDD litteratur. Enligt X strävar systemutvecklarna mot en hög 
flexibilitetsgrad då de arbetar iterativt och mer eller mindre förväntar sig 
ändrade krav efter varje möte med kund. X anser att kod som är mer 
testvänlig(Testability) och enklare att underhålla(Maintainability) leder till 
mjukvara som är mer flexibel. 

Interoperability 
Enligt X försöker de använda sig av moduler för att kapsla in funktionalitet 
för kommunikation med andra system. På företaget har de enligt X utvecklat 
en slags plug-in/modul motor för att lägga till och ta bort moduler, dessa 
pluginer kan exempelvis vara olika typer av test som produkten skall kunna 
utföra på data. X anser att DDD inte har något direkt stöd för denna 
kvalitetsfaktor, eventuellt kan mönstren hjälpa till att skapa 
kommunikationsgränssnitt. 

Reliability 
Eftersom koden har blivit lättare att underhålla så blir produkten också 
stabilare och enklare att underhålla då semantiska fel och buggar 
uppkommer vilket de alltid gör. Vi har utfört stresstester på produkten för att 
simulera hur stabil den är samt kört så kallade profilers för att hitta ställen i 
koden där intensiva beräkningar/operationer utförs för att dels kunna snabba 
upp operationerna och dels för att se vart fel kan tänka uppkomma. Vi 
arbetar med test driven utveckling vilket gör att det finns tester skrivna för 
nästan allt som utförs i programmet. Test driven utveckling gör att vi kan 
underhålla produkten bättre då testerna fungerar som dokumentation. Att 
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skapa lager i applikationen ger oss också möjlighet att isolera fel vilket ger 
oss en mer stabil produkt. Denna punkt känns nära besläktad med 
Maintainability och Testability som in sin tur ger Correctness då mer 
välskriven kod ger en produkt som inte kraschar lika ofta. Skillnaderna som 
vi observerat är dock inte så stora gentemot den förra prototypen men visar 
sig garanterat när kunden får använda produkten på riktigt. 

Usability 
Ifall en mjukvara är svår att förstå och inte beter sig på ett sätt som förväntas 
kommer användarna att dra sig för att använda den. X menar att det därför är 
viktigt att involvera användaren i utvecklingen för att på sätt kunna anpassa 
layout för att passa användarens behov. Det gemensamma språket gör att 
man kan skapa en bättre navigeringsstruktur i gränssnittet och data i 
mjukvaran kan organiseras för att optimera till exempel sökningar. Ifall den 
data som presenteras för användaren följer den terminologi som används i 
verksamheten blir denna lätt att förstå. Ifall användaren involveras kan denne 
komma med nyttiga förslag på hur gränssnittet kan utformas för att passa 
dem som ska arbeta med den färdiga produkten. DDD involverar på ett 
naturligt sätt dem som berörs och kan därför hjälpa till att göra produkten 
mer användbar. Genom att utforma produkten på ett sätt som gör den lätt att 
förstå kan användningen komma igång snabbare och därmed kan också 
kostnaderna för att utbilda personal minska. Ser man till mönster så hjälper 
Layered architecture till att skapa Usability genom att logiken skärmas av 
och gränssnittet kan skapas utan hänsyn till logiken. Om användarna 
involveras tidigare kan mjukvaran som skapas testas tidigt och en högre grad 
av Correctness uppnås. Enlig X tyckte kunden att man i den andra 
prototypen hade lyckats fånga mer av det som efterfrågades, bland annat var 
användargränssnittet mer korrekt. 

Reusability 
I DDD filosofin så stödjer mönstren "Module" och "Layered Architecture" 
återanvändbarhetstänket med isolerade enheter med stark gränsdragning 
säger X. Enligt X så blir också koden enklare att flytta mellan olika 
plattformar och återanvända när koden skrivs i isolerade enheter med ett 
tydligt domänspråk. X tycker att helt rena domänobjekt är bra då logik är 
isolerad till just dessa medan exempelvis databasåtkomst är isolerat till ett 
lager för sig vilket ger möjlighet att ta domänobjekten och enkelt skriva om 
dessa i Java och sedan ändra ett par konfigurationsfiler för att använda Java 
versionen av den OR/M som mjukvaran använder sig av. DDD litteratur 
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uppmanar verkligen till att använda OR/M vilket X också tycker är en 
väldigt snygg lösning. Generellt sätt så gör användningen av mönster att 
denna kvalitetsfaktor ökar och stöds.  

Integrity 
Factories gör att komplex logik isoleras vilket ger mindre insyn och skapar 
en gräns vilket är bra för användare av fabriken. Att arbeta med gränssnitt är 
enligt X bra att göra. Att tänka över vilket domänobjekt som skall fungera 
som rooten i ett aggregate är också värt 5 extra minuter av betänketid vilket 
minskar insynen i bakomliggande domänobjekt. Generellt sätt så gör också 
här att användningen av mönster minskar insynen vilket är något som 
verkligen är något att eftersträva i arbetet.  
  

Intervju 2  
Namn: Y 
Verksamhetstjänst: Systemutvecklare  
Plats: Intervjun genomfördes på Företag.  
Datum: 2007-05-15  

Correctness 
Det har enligt Y till viss del blivit lättare att göra program som gör rätt saker. 
Tidigare var det inte så noga med innebörden och den egentliga meningen i 
de samtal som fördes med kunden. Detta är ju naturligtvis viktigt och det 
läggs nu mer tid på att reda ut vad begrepp betyder innan något börjar 
implementeras. Dessa möten tar lite längre tid men i stället får man en 
kravspecifikation som beställaren och utvecklarna tolkar på samma sätt. 
Programkod behöver inte skrivas om lika många gånger och designen har 
blivit snyggare. Y säger att man använder sig av mönster för att skapa 
ordning i mjukvaran och mönster som layered architecture och services 
används i stor utsträckning. Om mjukvaran är korrekt så hjälper det också till 
att öka tillförlitligheten och underhållbarheten. För att säkerställa 
korrektheten kan man använda automatiserade tester vilket gjordes under 
framtagandet av båda prototyperna men då den andra utvecklades på ett mer 
strukturerat sätt med DDD var det lättare att skriva dessa tester till den andra 
prototypen. 
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Reliability 
Prototyperna har testats på olika sätt och den senare var lättare att testa. 
Detta tror Y berodde på att DDD och mönster som services, aggregat och 
layered architecture hade använts vid utvecklingen.  Reliability är ganska 
svårt att mäta men den senare klarade sig bättre i stresstestet än den första. 
Då det bara var prototyper som testades är det svårt att säga hur utfallet 
skulle blivit om programmet hade varit fullt implementerat och testats under 
en längre period med olika indata. Ys uppfattning var att den senare 
troligtvis skulle klara sig bättre då denna klarade sig bäst i de tester som 
gjordes samt att av erfarenhet vet Y att mjukvara som är bra strukturerad 
kraschar mer sällan än ostrukturerad. Detta beror i de flesta fall på att den 
strukturerade mjukvaran innehåller färre kopplingar. 

Usability 
Enligt Y underlättar DDD förståelsen för mjukvaran och det blir enklare för 
dem som skriver manualer att förklara hur mjukvaran verkligen fungerar. 
Detta medför att det går snabbare att utbilda användaren och minska 
kostnaden för att införa mjukvaran i verksamheten. Ifall de som skriver 
manualer är involverade i utvecklingen blir det dessutom lättare att skapa en 
logisk struktur i dessa. Ser man till själva mjukvarans användargränssnitt kan 
delar som hör ihop grupperas på ett sätt som gör användningen av mjukvaran 
mer effektiv. Terminologi som används i verksamheten används för att 
användarna inte ska förväxla begrepp. Har verksamheten kartlagts ordentligt 
så är det lättare att veta vad för typ av användare den färdiga produkten 
kommer ha. Olika delar i en mjukvara kan då eventuellt anpassas efter dem 
som kommer att använda den specifika delen. Detta kan bara göras i vissa 
fall, i övriga fall brukar det förutsättas att användaren är en genomsnittlig 
användare. 

Efficieny 
Stresstester visade att den senare prototypen var något långsammare då 
OR/M användes. Eventuellt kommer denna att ersättas med äldre teknik till 
exempel Stored Procedures för att snabba upp anropen till databasen. Detta 
kom inte som en överraskning men Y menade att det ändå var bra att testa 
och se hur stor skillnaden blev. I övrigt blev resultaten för beräkningar i stort 
sett samma med en viss försämring i prestanda på den senare prototypen. 
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Integrity 
Man måste försäkra sig om att data inte kan läcka ut från mjukvaran och att 
de moduler som ansluts inte kan komma åt data direkt. Detta kan enligt Y 
vara svårt att säkerställa då tester inte kan garantera frånvaron av fel. Man 
får försöka säkerställa att endast kontrollerade anrop kan göras till 
programmet. Y anser att aggregatmönstret och bounded context som 
förespråkas av DDD hjälper till att skydda data genom att endast 
kontrollerade anrop kan göras till vissa funktioner genom services och 
aggregat samt att gränserna för olika delar görs tydliga vilket kan göras med 
bounded context. Factory-mönstret hjälper till att skapa objekt med komplex 
konstruktionslogik. 

Maintainability 
Y säger att det var lättare att se var funktionalitet skulle läggas till då 
modellen uppdaterades kontinuerligt. Det var även lättare att skriva om 
befintlig funktionalitet för man hade en bra överblick över hur de olika 
lagren skulle kommunicera och därför gjordes inte några "workaround-
lösningar". I tidigare projekt som Y deltagit i har modellen ofta halkat efter 
lite och därför har man fått förlita sig på att kollegor kommunicerat de 
ändringar som gjorts. Y menar att det verkligen blev ett lyft efter att man 
fasat in DDD i utvecklingsarbetet. Man hade tidigare mycket förtroende till 
kommentarerna i koden vilka ibland visade sig vara bristfälliga. DDDs 
arbetssätt var bra då modellen hela tiden uppdaterades. I den första 
prototypen hände det att funktionalitet hamnade där den inte hörde hemma 
och det gjorde att det blev en del duplicerad kod. Mönstren har gjort det 
enklare att underhålla koden. Factory-möstret skapar komplexa objekt och 
moduler isolerar funktioner som hör till samma område. 

Flexibility 
Y anser att flexibility är bra ifall man vill lägga till funktionalitet eller ifall 
kraven ändras under utvecklingsprocessen. Detta säger Y är ganska vanligt 
då kunden kommer på saker under arbetets gång och kanske behöver 
prioritera vissa delar på grund av resursbrist. Tack vare att mjukvaran är 
uppdelad i lager genom layered architecture-mönstret och man har en ren 
modell så är det lätt att se om en ändring är möjlig och hur mycket den 
påverkar resten av mjukvaran. Tack vare att mjukvarans korrekthet har 
säkerställts blir den lättare att ändra. Genom enhetstester som förespråkas av 
DDD kan man säkerställa att befintlig funktionalitet inte förstörs. 
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Testability 
Detta är enligt Y en av de viktigaste egenskaperna hos en mjukvara. Om det 
inte går att testa funktionerna på ett smidigt sätt riskerar man att hamna i en 
situation där utvecklarna struntar i att genomföra tester. I och med att layered 
architecture-möster som finns i DDD skiktar mjukvaran blir det lättare att 
testa varje skikt för sig och sedan även göra genomgående tester för att se så 
att allt hänger ihop. Om man utformar sina test bra kan man hela tiden 
försäkra sig om att ändringar inte förstör saker som tidigare fungerat. Y 
säger att tester säkerställer både correctness och reliability vilka är mycket 
viktiga eftersom det är detta som slutanvändarna upplever och det är ju trots 
allt de som skall använda mjukvaran när den är färdig. Användningen av de 
mönster som ingår i DDD gör det enkelt att testa mjukvaran och bör enligt Y 
därför användas för att öka graden av testability. Vid testningen är det viktigt 
att veta vad som är rätt och vad som är fel och då är en stödjande faktor det 
gemensamma språk som utvecklas under arbetets gång. Om det 
gemensamma språket används och är välutvecklat minskar risken för att 
missförstånd uppstår angående vad som behöver testas och på vilket sätt. 

Portability 
Oftast tänker man inte så mycket på att göra mjukvaran portabel till andra 
operativsystem. Hade man velat göra programmet körbart i fler 
operativsystem så hade Java varit att föredra som språk. För tillfället är den 
enda egentliga portabilitet som stöds i prototypen möjligheten att på ett 
relativt enkelt sätt byta ut databasen tack vare att kopplingen är isolerad och 
man därför bara behöver skriva om just den delen av mjukvaran. Y tycker 
inte att DDD uttryckligen stödjer portabilitet men tycker ändå att de delar 
som DDD är uppbyggt kring skulle kunna öka möjligheterna att till exempel 
migrera mjukvaran till en annan plattform. Till exempel skulle det troligtvis 
vara lättare att skriva en ny design om man har den gamla att utgå ifrån och 
då även kan förlita sig på att domänmodellen stämmer så att eventuella 
oklarheter kan redas ut. Y säger att detta inte är något han testat men menar 
att en ren domänmodell kan öka graden av portability vilket bör eftersträvas 
ifall man någon gång skulle behöva migrera mjukvaran till en annan 
plattform. 

Reusability 
Tack vare att mjukvaran är bättre strukturerad med lager och moduler kan 
delar återanvändas på ett effektivare sätt. Y anser att man snabbt måste 
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kunna hitta en funktion eller modul för att kunna återanvända den, annars är 
risken stor att man väljer att skriva en ny funktion. Genom att ha en 
uppdaterad modell hittar man snabbt var befintlig funktionalitet finns och 
kan på så sätt återanvända denna. Det förekom i den första prototypen att 
kod duplicerades, detta blev aldrig något problem i det här fallet men Y tror 
att om utvecklingen hade fortsatt så hade det kunnat bli problem med 
inkonsistens. Y anser att DDD har ett mycket bra stöd för återanvändning 
tack vare modultänkandet och att det har varit till stor nytta i projektet. 

Interoperability 
I de prototyper som byggts har det inte varit prioriterat att kunna 
kommunicera med extern hård- och mjukvara. Y säger att detta kommer att 
behöva byggas in och att det förmodligen kommer att ske med moduler. Y 
anser att trots att modulerna kan göra det lättare att hänga på funktionaliteten 
i mjukvaran så underlättar inte DDD i någon märkbar utsträckning för 
kommunikation med externa system. Det finns inga mönster som på förväg 
kan tala om hur kommunikationen med den externa hård- eller mjukvaran 
kommer att se ut och därför måste all sådan kommunikation definieras allt 
eftersom behovet dyker upp. 
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5.  Analys  
Detta kapitel presenterar den analys som genomfördes för att få fram ett 
resultat från tidigare empiri- och teorikapitel. Analyskapitlet delas upp efter 
de kvalitetsfaktorer som tidigare redovisats för att på ett enkelt sätt kunna se 
hur tidigare empiri- och teorikapitel hänger ihop och leder fram till ett 
resultat som besvarar den uppsatta problemformuleringen. 
 
Ett starkt fokus inom i det synsätt som förespråkas av DDD är att skapa 
mjukvara som är enkel att underhålla och samtidigt enkel att utföra tester på, 
genom att fokusera på dessa kvalitetsfaktorer förbättras även indirekt ett 
antal andra kvalitetsfaktorer avsevärt. Detta gäller kvalitetsfaktorerna 
Correctness, Reliability, Efficiency, Usability, Integrity, Maintainability, 
Flexibility, Testability, Portability, Reusability. 
 
De kvalitetsfaktorer som stöds i teori och empiri och vilka eventuella 
skillnader som existerar mellan teori och empiri analyserar i detta kapitel. 

Correctness 
Enligt de empiriska resultaten så stödjer DDD denna kvalitetsfaktor då man 
arbetar mot att skapa en tydlig och ren domän modell som gör det enkelt att 
utföra olika slags tester. Dessa tester verifierar att korrekt saker utförs och 
följer de krav som kund angett. Detta verifieras av Nilsson (2007). Olika 
slags mönster gör det också enklare att utföra tester på applikationen vilket 
leder till tydligare bevis på korrekthet hos applikationen. Att mönster gör 
applikationen enklare att skriva och utföra test på stöds både i det teoretiska 
och empiriska materialet. Ett tydligt och otvetydigt språk är enligt både teori 
och empiri den största faktorn i säkerställandet av att uppnå en hög grad av 
korrekthet. Nilsson (2007) säger att mönster ökar graden av Testability vilket 
enligt Perry (1987) även ökar graden av Correctness. Perry (1987) och 
empirin verifierar att kvalitetsfaktorerna Maintainability och Testability 
hjälper till att öka graden av Correctness hos mjukvaran. 

Reliability 
Denna kvalitetsfaktor stöds indirekt genom kvalitetsfaktorerna Testability, 
Maintainability och Correctness. en applikation som utför korrekt saker och 
är lätt att underhålla genom välskriven programkod leder till en högre grad 
av Reliability. Tillsammans med tester för att verifiera all funktionalitet 
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skapar detta mjukvara med en högre grad av Reliability. Att användningen 
av mönster hjälper till att stödja denna kvalitetsfaktor återfanns i det 
empiriska resultatet och Nilsson (2007) verifierar detta genom att säga att 
tester ökar chansen att upptäcka fel ökar .  

Usability 
DDD stödjer denna kvalitetsfaktor enligt både teori och empiri. Evans 
(2003) säger att då domänmodellen skapas utifrån domänen och genom att 
använda det domänspecifika språket kan graden av användbarhet ökas. 
Kortare utbildningstid blir ett resultat av att användaren är med när gränssnitt 
och navigationsstruktur ska designas. Mönstret Layered architecture hjälper 
enligt Nilsson (2003) till att skärma av användargränssnittet så att detta kan 
designas och ändras utan att underliggande arkitektur påverkas. 

Efficiency 
Enligt det Perry (1987) så är kvalitetsfaktorn Efficiency i konflikt med 
kvalitetsfaktorn Maintainability vilket verifieras av den empiriska 
undersökningen. Det framgår i det teoretiska materialet (Perry, 1987) att 
programkod som är enkel ur en Maintainability och Testability synpunkt 
oftast leder till programkod som har en lägre grad av Efficiency, detta 
verifierades av respondenterna i fallstudien då de upplevde dessa teoretiska 
problem i praktiken. Även Nilsson (2007) menar att effektiviteten i de flesta 
fall minskar i mjukvaran när mönster som till exempel Layered architecture 
används. 

Integrity 
Enligt Evans (2003) så stöds denna kvalitetsfaktor genom användningen av 
olika slags mönster vilket också stöds av det empiriska material som gavs av 
respondenterna. Att minimera insyn och starka kopplingar mellan olika delar 
av applikationen ger en högre grad av Integrity samtidigt som det skapar 
mjukvara som är enklare att testa. Mönstren som ökar graden av integrity är 
enligt Evans (2003) Aggregate, Factory, Module, Layered architecture och 
Repository. 

Maintainability 
Enligt Nilsson (2006) och Evans (2003) stödjer DDD denna kvalitetsfaktor. 
Mönster tillsammans med ett starkt fokus på det domänspecifika språket gör 
det enklare att verifiera funktionalitet och skriva programkod som är enkel 



Analys 
 

 
- 60 - 

att underhålla. Maintainability tillsammans med Testability är enligt Nilsson 
(2006), Evans (2003) och respondenterna de viktigaste kvalitetsfaktorerna att 
fokusera på när man utvecklar mjukvara. 

Flexibility 
Både Perry (1987) och respondenterna menar att denna kvalitetsfaktor följer 
indirekt genom andra kvalitetsfaktorer som maintainability och testability. 
Genom användningen av mönster tillsammans med ren design hävdar 
Nilsson (2006) att mjukvara som har en högre grad av flexibilitet skapas 
vilken sedan kan testas via olika slags tester. 

Testability 
Både det teoretiska (Nilsson, 2007) och empiriska materialet påvisar att en 
integrering av domänspråket in i programkod leder till mjukvara som är 
enklare att utföra tester på. Att följa de mönster som förespråkas av DDD 
leder till programkod som påvisar fler egenskaper till att vara testvänlig, 
även här styrker det empiriska och teoretiska materialet dessa 
mönsteregenskaper. Nilsson (2006) säger bland annat att användningen av  
mönster gör mjukvaran enklare att testa. Respondenterna ansåg att det var 
mycket viktigt att skapa programkod som är enkel att utföra tester på vilket 
också stöds av det teoretiska materialet. Maintainability tillsammans med 
Testability är enligt Nilsson (2006), Evans (2003) och respondenterna de 
viktigaste kvalitetsfaktorerna att fokusera på när man utvecklar mjukvara. 
Perry (1987) och den empiriska studien påvisar också att ett antal andra 
kvalitetsfaktorer följer av en hög grad av Testability och Maintainability. 

Portability 
Enligt det teoretiska och empiriska materialet så stöds denna kvalitetsfaktor 
genom användningen av de förespråkade mönstren vilka skapar isolerade 
enheter som gör att det skulle ha blivit enklare skriva om mjukvaran i ett 
annat programmeringsspråk. Nilsson (2007) menar att rena domänobjekt 
utan dum kod gör det enklare att se logiken och på så sätt öka graden av 
portability. 

Reusability 
Att kunna återanvända delar av applikationen stöds av DDD enligt Nilsson 
(2006) genom användningen av mönstren Module, Repositories och Layered 
architecture. Det empiriska resultatet verifierar att genom användningen av 
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de mönster som DDD förespråkar, ökar möjligheterna att återanvända delar i 
mjukvaran.  

Interoperability
Genom de litteraturstudier som gjorts kunde inga kopplingar hittas mellan 
DDD och kvalitetsfaktorn Interoperability. Enligt litteraturen och empiriska 
materialet så stöds således inte denna kvalitetsfaktor. Både teori och empiri 
talar emot att denna kvalitetsfaktor stöds av det synsätt som DDD 
förespråkar. 
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6.  Slutsats  
Studiens syfte har varit att utvärdera hur designfilosofin DDD verkar 
stödjande i arbetet med att säkerställa kvaliteten i ett antal definierade 
kvalitetsfaktorer som tillsammans utgör en modell skapad av McCall. 
Nedanstående tabell sammanfattar resultatet av den utförda kartläggningen 
och utvärderingen av hur DDD stödjer McCalls kvalitetsfaktorer. 
 
Kvalitetsfaktor Överensstämmelse Teori/Empiri 
Correctness X 
Reliability X 
Usability X 
Efficiency X 
Integrity X 
Reusability X 
Maintainability X 
Flexibility X 
Testability X 
Portability X 
Interoperability X 

Tabell 1 Sammanställning av resultat 

 
Tabellen ovan illustrerar det faktum att total överensstämmelse existerade 
mellan det teoretiska och empiriska materialet. Den övergripande slutsatsen 
blir att DDD stödjer McCalls kvalitetsfaktorer på precis det sätt som den är 
avsedd att göra. För fallstudien är slutsatsen att företaget har haft nytta av 
DDD för att skapa mer kvalitativ mjukvara. 
  
Att ha ett starkt fokus på det domänspecifika språket var något som 
betonades i både teori och empiri och gav upphov till förbättring av ett antal 
kvalitetsfaktorer. Det faktum att mycket av fokus i designfilosofin DDD 
ligger på att skapa en hög grad av Maintainability och Testability gör att 
andra kvalitetsfaktorer påverkas. Genom det empiriska resultatet så kan man 
utläsa de relationer som existerar mellan kvalitetsfaktorerna, dessa relationer 
kan också verifieras teoretisk genom den relationsmodell som definierats av 
Perry (1987). Genom detta resultat så drar författarna slutsatsen att DDD 
stödjer kvalitetsfaktorerna: 
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• Corectness 
• Reliability  
• Usability 
• Integrity  
• Maintainability  
• Flexibility  
• Testability  
• Portability  
• Reusability 

 
Efficiency är en kvalitetsfaktor som enligt teori och empiri påverkas av de 
andra kvalitetsfaktorerna men som inte stöds då de kvalitetsfaktorer som 
stöds motverkar denna till en viss grad. 
 
Kvalitetsfaktorerna Maintainability och Testability är enligt teori och empiri 
de viktigaste att fokusera på i ett utvecklingsprojekt vilket också automatiskt 
leder till förbättringar på ett antal andra kvalitetsfaktorer. Då DDD fokuserar 
på att förbättra kvalitetsfaktorer som direkt motverkar efficiency så är det 
viktigt att tänka på att om mjukvaran som ska utvecklas har höga krav på att 
stödja kvalitetsfaktorn efficiency så bör DDD undvikas då resultaten visar att 
denna kvalitetsfaktor inte stöds i samma utsträckning som resten av McCalls 
kvalitetsfaktorer.  
 
Kvalitetsfaktorn Correctness påverkas starkt av kvalitetsfaktorerna 
Maintainability och Testability då test gör att relationen mellan in och utdata 
verifieras vilket förstärker kvalitetsfaktorn Correctness. Testability, 
Maintainability och Correctness ledet till att kvalitetsfaktorn Reliability 
förstärks då mjukvarans korrekthet har förstärkts vilket gör mjukvaran mer 
tillförlitlig. Kvalitetsfaktorn Integrity stöds också genom användningen av de 
mönster som DDD förespråkar vilket kan ses som en positiv egenskap då 
mjukvaran blir mer testvänlig. 
 
Flexibility stöds indirekt genom kvalitetsfaktorerna Testability och 
Maintainability tillsammans med "ren" design vilket också är en viktig 
egenskap att överväga för kunskapsintressenter som funderar på att utveckla 
med DDD som komplement. 
 
Portability och Reusability stöds genom mönster vilket visas ovan i det 
teoretiska och empiriska materialet vilket tyder på att de mönster som 
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förespråkas av DDD stöder dessa kvalitetsfaktorer på ett positivt sätt och bör 
finnas i åtanke under systemutvecklingsarbetet. 
 
Att Usability stöds genom en förbättring av bättre information och flöde i 
skärmdokumenten verifierades genom empiri utifrån teori och visar på att ett 
arbete nära användaren tillsammans med ett gemensamt språk är viktigt för 
att skapa bättre användbarhet i mjukvara. 
 
Interoperability är inte en kvalitetsfaktor som stöds direkt av den filosofi 
som DDD förespråkar, denna kvalitetsfaktor är dock viktig att tänka på när 
man utvecklar mjukvara. Att mjukvaran har stöd för att utbyta information 
med andra system är mycket viktigt för att öka användningen av mjukvaran 
och därmed skapa en högre kvalitetsgrad. 
 
Studien har också resulterat i ett bidrag i form av en fallstudie som visade att 
DDD underlättar i utvecklingsarbetet för att skapa kvalitet. Företaget hade 
utvecklat två prototyper där den senare var gjort efter att företages anställda 
hade studerat DDD och enligt de empiriska undersökningarna som 
genomfördes visade det sig att den nya prototypen höll en mycket högre 
kvalitetsgrad än den äldre prototypen. DDD kan därför ses som ett 
komplement till valfri metod då den är generisk och i denna studie har 
påvisat positiva egenskaper som bör beaktas när man utvecklar mjukvara. 
 
Både teori och empiri har visat att ha ett starkt fokus på att låta det 
domänspecifika språket genomsyra arbetet kan bidra till högre kvalitet vilket 
är något som kunskapsintressenterna själva bör beakta och ta lärdom av i 
framtida systemutvecklingsarbeten. 
 
Den empiriska undersökningen verifierade att de teoretiska påståendena har 
en viss grad av belägg då det råder en total överstämmelse mellan teori och 
empiri i studien. Genom denna studie tillförs kvalitativ forskning till 
existerande litteratur och studien verkar stödjande i de påståenden som 
framhävs i existerande litteratur. 
 
Studien tillför därför ett resultat som ökar graden av validitet av existerande 
litteratur och verkar stödjade till denna. De förväntande resultaten som 
författarna hade innan studiens början var också de resultat som erhölls 
genom den teoretiska och empiriska undersökningen. 
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Slutsatsen har visat att en och samma produkt som utvecklats med olika 
systemutvecklingssynsätt kan bli bättre om man väljer att använda sig av 
DDD. 
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7.  Diskussion  
7.1. Utvärdering  

Syftet med detta avsnitt är att utvärdera hur arbetet genomförts.  
 
Studien tog sin början i litteraturstudier för att lägga en god grund för den 
teoretiska plattform som var nödvändig för att ge djupare kunskap om det 
studerade ämnet. Teorin grundades i tidigare kunskap och källorna var från 
olika perspektiv på problemområdet då studien syftar till att belysa 
problemområdet på ett objektivt synsätt. 
 
Vid de teoretiska och empiriska studierna var viss information inte relevant 
vilket ledde till att informationen inte heller togs med i studien då den 
hamnade utanför studiens ramar. De källor som användes för 
informationsinsamling granskades kritiskt för att säkerställa kvalitet och 
validitet. Öppenhet sattes också i kontrast till den validitet som 
informationen måste ha och detta fanns i åtanke under studiens gång.  
 
Kombinationen av litteraturstudier och empiriska undersökningar anser 
författarna vara en bra metod för denna typ av problem. Det var intressant att 
se att den teoretiska kunskapsplattformen stämmer överens med den 
empiriska kunskapsplattformen. 
 
Genom den empiriska studien erhölls ett resultat som tydde på att det 
teoretiska och empiriska materialet överensstämde, författarna hade dock 
hoppats på att ett kunskapsbidrag om kvalitetsfaktorn interoperability skulle 
ges i den empiriska studien. 
 
De intervjuer som omfattar det empiriska materialet var av god kvalitet då 
författarna lyckades genomföra en djupgående intervju som gav det resultat 
som studien genererat är att resultatet kan användas av de identifierade 
kunskapsintressenterna då studien väcker tankar och förhoppningsvis ett 
intresse för användningen av DDD. 
 
Författarna anser att resultatet leder till djupare insikter för de 
kunskapsintressenter som tar till sig informationen som denna studie 
presenterar. 
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Då lite forskning har bedrivits inom studieområdet var det svårt att hitta 
litteratur och forskningsartiklar vilket resulterade i hinder under 
studieprocessen. 

7.2. Generaliserbarhet  
Studiens grad av generalitet kan ses som låg då den empiriska 
undersökningen var begränsad till en fallstudie. Studiens syfte var av en 
kvalitativ art vilket återspeglas i empirin och den slutsats som studien har 
resulterat i. Författarna anser att resultatet inte kan generaliseras men ser 
positiva effekter vilket ger upphov till förslag till vidare forskning inom 
studieområdet. Författarna har fått intrycket av att det råder inga större 
åsiktsskillnader om vilka kvalitetsfaktorer som DDD stödjer vilket också 
återspeglas i både den teoretiska kunskapsplattformen och de empiriska 
undersökningar som genomfördes. 

7.3. Fortsatt forskning  
Författarna har identifierat ett antal frågor för vidare forskning. Enligt 
existerande litteratur så lämpar sig DDD bäst med en iterativ metod men 
forskning finns ej om hur vida detta påstående stöds eller ej. Att genomföra 
en kvantitativ undersökning med studiens problemformulering för att få fram 
säkra mätdata hade varit ett utmärkt komplement till denna fallstudie, detta 
hade bäst utförts i ett bredare sammanhang med ett stort antal studieobjekt. 

7.4. Källkritik  
Då studien genomfördes existerade det ett väldigt litet och begränsat antal 
källor rörande DDD men författarna har gjort korsreferenser för att bekräfta 
teorin på bästa möjliga sätt. DDD var under studiens genomförande ett nytt 
koncept vilket begränsade valet av information till ett litet antal källor. I 
kapitel 3.3 som berör kvalitet kan vissa källor uppfattas som gamla men 
författarna såg att även teori som skrivits relativt tidsnära till studiens 
genomförande hänvisade till dessa källor och därför valdes dessa äldre källor 
då de ansågs vara auktoritära inom området. 
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Biliga 1  
Denna bilaga innehåller de frågor som ställdes under insamlingen av det 
empiriska material som studien delvis grundar sig på. 
 
Får vi spela in intervjun? 
Vill ni vara anonyma? 
Berätta om din bakgrund och de erfarenheter du har av systemutveckling. 
Berätta om företagets verksamhetsområde och dess produkter? 
Beskriv hur ni gick till väga för att skapa den ursprungliga prototypen. 
Vad har ni för tidigare erfarenheter av metoder/principer på individnivå, 
respektive företagsnivå? 
Beskriv hur respektive kvalitetsfaktor har förbättras eller försämrats när ni 
anammade DDD. 
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