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Sammanfattning 
Ett erkänt problem inom industrin för mjukvaruutveckling är bristen på 

kvalitativ systemdokumentation. Hos företaget Multisoft Consulting 

finns detta problem. Utvecklare måste spendera onödigt mycket tid på 

att sätta sig in i befintliga system. Som en del av lösningen vill företaget 

införa automatisk generering av dokumentation. Genereringen ska ske i 

plattformen Softadmin® som används för att bygga alla kundsystem. 

Plattformen är baserad på C# och Microsofts SQL Server och innehåller 

en mängd färdiga komponenter med olika funktionalitet.  För att veta 

vilken dokumentation som bör genereras automatiskt har litteraturstu-

dier och intervjuer med Multisoft Consulting-anställda genomförts. För 

att veta vilken dokumentation som kan genereras har Softadmin® 

analyserats. Undersökningarna visar att dokumentation som ger en 

överblick över ett system samt visar hur systemet används både är 

önskvärd och möjlig att generera via Softadmin®. En form av system-

överblick fanns redan implementerad i Softadmin® i form av en träd-

struktur. Överblicken saknade dock en del önskvärda detaljer vilket 

medförde att fokus för studien blev att implementera en prototyp som 

kompletterade överblicken. Resultatet är att information om systemets 

menyval, vilket är sidor med olika funktionalitet, nu visas i överblicken.  

Nyckelord: Automatiserad dokumentation, mjukvarudokumentation, 

T-SQL, Microsoft SQL Server. 
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Abstract 
A well-known problem within the software development industry is the 

absence of qualitative system documentation. This problem can be 

found within the company Multisoft Consulting. Too much time is spent 

by the developers when they must familiarize themselves with an 

existing system. As a part of the solution to this problem the company 

would like to generate documentation automatically. The generation 

should be performed by the platform Softadmin® which is used to 

develop all customer systems. The platform is based on C# and    

Microsoft’s SQL Server and contains different components, each with its 

own functionality. In order to find out which documentation that should 

be generated automatically literature has been studied and developers 

have been interviewed. In order to know which documentation that can 

be generated by Softadmin® the platform has been analyzed. The 

conclusion is that documentation which provides a general view of the 

system and demonstrates how the system is used is both desirable and 

possible to generate with Softadmin®.  A kind of general view had 

already been implemented in Softadmin®. However, some desired 

features were not included in the general view. The priority of this study 

became to implement a prototype which completed the general view by 

including some of the desired features. The result is that it is now 

possible to display information about the system’s menu items, which is 

pages with different functionality, within the general view. 

Keywords:  Automated documentation, software documentation,         

T-SQL, Microsoft SQL Server. 



Automatiserad 

systemutvecklingsdokumentation  

Magnus Andersson   

Förord 

2012-06-20 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

iv 

Förord 
Detta examensarbete markerar slutet på en intensiv men rolig studietid.  

Stort tack till alla Multisoft Consulting-anställda som bidragit med hjälp 

och ställt upp på intervjuer. 

Speciellt tack till Linda Lidzén för korrekturläsning och stöd. 

 

Magnus Andersson, 2012-06-08  
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Terminologi 

Termer och förkortningar  

Admin Menygrupp med information om ett Sof-

tadmin®-system samt möjlighet att ändra 

systemets inställningar 

Databasobjekt Tabeller, vyer, lagrade procedurer och andra 

objekt som kan existera i en databas 

Dokumentation All form av information som beskriver ett 

mjukvarusystem samt dess arbetsprocesser 

Lagrad procedur En funktion som lagras och exekveras i en 

databas. Kallas stored procedure på   

engelska 

Menyval En sida inom ett Softadmin®-system som 

innehåller någon funktionalitet 

Softadmin® SQL Server-baserad plattform som Multisoft 

Consulting använder för att utveckla 

kundsystem 

Treeview Softadmin®-komponent som visar informa-

tion i en trädstruktur 

T-SQL Transact-SQL. En variant av SQL utökad 

med bland annat logik 

XML-fragment En uppsättning XML-element. XML-

deklarationen och ett rotelement brukar 

saknas 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Ett erkänt problem inom industrin för mjukvaruutveckling är bristen på 

kvalitativ dokumentation. Enligt Kajko-Mattsson [1] leder bristen på 

dokumentation till extra arbete bland annat i de fall då en utvecklare 

måste sätta sig in i ett befintligt system. 

Företaget Multisoft Consulting Sweden AB i Stockholm har detta 

problem.   En utvecklare måste spendera onödigt mycket tid på att sätta 

sig in i ett befintligt system. Som en del i lösningen till problemet vill 

företaget finna ett sätt att automatiskt generera systemutvecklingsdo-

kumentation. 

De kundsystem Multisoft Consulting utvecklar är alla byggda på 

plattformen Softadmin®. Genom den gemensamma plattformen hoppas 

företaget att det finns möjligheter att automatiskt generera dokumenta-

tion.  

1.2 Övergripande syfte  

Förhoppningen med denna studie är att bidra med information som förr 

eller senare medför att Softadmin® får automatiserad systemutveck-

lingsdokumentation som en del av dess funktionalitet, samt att ge svar 

på om det överhuvudtaget är möjligt att införa funktionaliteten.    

Huvudmålet är en sammanställning med den dokumentation som är 

möjlig att automatiskt generera via Softadmin®. Studien måste alltså 

inte resultera i att denna funktionalitet faktiskt implementeras, även om 

en prototyp är önskvärd.   

1.3 Avgränsningar 

Studien har fokuserat på vilken dokumentation som mjukvaruutveckla-

re är intresserade av när de sätter sig in i ett befintligt system. Huruvida 

övrig dokumentation kan automatiseras har inte betraktats. 
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1.4 Konkreta och verifierbara mål  

För att uppfylla syftet med studien har följande tre mål definierats: 

Mål 1: En sammanställning ska tas fram över vilken dokumentation som 

är önskvärd för en person som ska sätta sig in i ett befintligt system.  

Med befintligt system menas dels system som är under utveckling men 

inte lämnats till kund, och dels system som används av kund och som 

behöver underhållas eller vidareutvecklas. 

Sammanställningen ska bestå av två delar. Den ena delen beskriver 

vilken dokumentation anställda hos Multisoft Consulting är intressera-

de av, och den andra delen beskriver vilken dokumentation en mjukva-

ruutvecklare i allmänhet är intresserad av i den beskrivna situationen. 

Mål 2: En sammanställning ska tas fram över vilken dokumentation som 

automatiskt kan hämtas från olika system som är byggda på Softad-

min®-plattformen. 

Mål 3: En prototyp ska implementeras som demonstrerar att dokumen-

tationsinformation automatiskt går att hämta från Softadmin®-

plattformen. Prototypen skall enbart utvecklas om det finns tid över, det 

vill säga mål 1 och 2 är viktigare.  

Ett fjärde mål angående dokumentation kring studien har också   

definierats: 

Dokumentationsmål 1: Prototypen ska inkludera dokumentation i form 

av kravspecifikation, källkod, arkitektur- och designdokument samt 

databasdiagram. 

1.5 Rapportens disposition  

Kapitel 2 beskriver teori nödvändig för att förstå senare delar av rappor-

ten.  

I kapitel 3 finns en beskrivning av de metoder som använts för att 

försöka uppnå de tre målen.  

Kapitel 4 beskriver hur den automatiserade dokumentationen har 

implementerats.  
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I kapitel 5 redovisas resultaten av studien samt en utvärdering av 

prototypen.  

Kapitel 6 innehåller slutsatser och diskussion. 

1.6 Författarens bidrag 

Litteraturstudie, intervjuer och analyser av dessa har genomförts av 

författaren själv. 

Analys av Softadmin®-plattformen har delvis utförts av författaren själv 

och delvis med hjälp av ett antal anställda från Multisoft Consulting. 

Prototypen bygger vidare på befintlig mjukvara. All ny funktionalitet 

har utvecklats av författaren. 
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2 Teori  
Följande avsnitt är viktiga för förståelsen av rapportens senare delar. 

2.1 Transact-SQL 

Transact-SQL (T-SQL) är en variant av SQL utvecklad av Microsoft och 

Sybase. Språket används framför allt inom Microsofts databasserver 

SQL Server. 

Till skillnad från vanlig SQL innehåller T-SQL stöd för logik i form av if-

, case- och while-satser. Det finns även felhantering med try/catch-block. 

Precis som i andra programmeringsspråk är det möjligt att skapa 

funktioner med T-SQL. Funktioner kan returnera ett resultat både i form 

av en skalär eller en tabell. 

En uppsättning T-SQL-satser kan även samlas i en så kallad lagrad 

procedur. En lagrad procedur är en typ av funktion med inparametrar, 

utparametrar samt returkoder och ska precis som en vanlig funktion 

lösa en specifik uppgift. Lagrade procedurer har en del fördelar jämfört 

med de T-SQL-funktioner som nämns ovan men dessa kommer inte 

diskuteras här. 

T-SQL är inte begränsat till det som nämns ovan. Språket är stort och 

innehåller betydligt mer funktionalitet.  

2.2 Översikt över Softadmin®-plattformen 

Multisoft Consulting har utvecklat en plattform kallad Softadmin® med 

vars hjälp alla kundsystem tas fram. 

När utvecklare och kunder arbetar med plattformen görs det med ett 

webbaserat gränssnitt i en webbläsare. Gränssnittet innehåller ett flertal 

färdiga komponenter. I figur 2.1 visas grid-komponenten som hämtar 

och visar data från tabeller i databasen. 

De färdiga komponenterna medför att endast den funktionalitet som är 

unik för ett kundsystem behöver utvecklas. 
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För att få struktur på ett system delas det upp i menygrupper. En meny-

grupp representerar en viss funktionalitet i systemet. 

Menygrupper fylls med flera så kallade menyval. Om systemet har en 

menygrupp kallad ”Bilar” kan menygruppen innehålla menyvalen ”Sök 

bil”, ”Ny bil”, ”Ta bort bil” och så vidare.   Menyvalen använder kom-

ponenter för att implementera en viss funktionalitet. 

 

 

Figur 2.1: Menyvalet ”Sök bilar” använder en grid-komponent för att 

visa bilar från databasen 

Menyval kan kopplas till varandra med hjälp av länkar, och information 

kan skickas mellan menyval genom att en så kallad passing fields-

variabel används i länken.  

I varje system finns en menygrupp med namn ”Admin”. På sidan kan 

utvecklare justera systemets inställningar men också hitta information 

som är till hjälp vid utveckling av systemet. 

Plattformen är konstruerad med C# och har Microsofts databasserver 

SQL Server som grund. Multisoft Consulting utvecklar affärs- och 

verksamhetssystem vilket medför att databashantering är en central del. 
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Multisoft Consulting har valt att lägga logiken i databaslagret vilket 

innebär att utvecklare använder T-SQL och lagrade procedurer för att 

skapa all funktionalitet för ett kundsystem. För en utvecklare innebär 

detta att beroende på vilken komponent ett menyval använder måste 

vissa lagrade procedurer med speciella egenskaper utvecklas. Softad-

min® förväntar sig att dessa lagrade procedurer finns och anropar dem 

när ett menyval ska visas.  

2.3 Treeview-komponenten 

Softadmin® innehåller en komponent kallad treeview som ger en utveck-

lare möjlighet att visa information i en trädstruktur. Figur 2.2 demon-

strerar komponenten. 

 

Figur 2.2: Treeview-komponenten visar information i en trädstruktur. 

I detta fall visas bilar ordnade först efter märke och sedan modell 

Treeview-komponenten kräver en lagrad procedur för att fylla trädet 

med information. Denna lagrade procedur anropas varje gång en nod i 

trädet ska expanderas. Att expandera en nod innebär att nodens barn-

noder visas.  

Den lagrade proceduren måste agera olika beroende på vilken typ av 

nod som expanderas. Praktiskt innebär detta att den lagrade proceduren 
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måste innehålla en SQL-SELECT-sats för varje typ av nod. SELECT-

satsens resultat är en tabell där varje rad representerar en barnnod till 

den nod som ska expanderas. Resultattabellen returneras av den lagrade 

proceduren och används av Softadmin® för att fylla trädet med noder. 

SELECT-resultatet kan även fyllas med valfria kolumner med vars 

innehåll olika egenskaper hos trädets noder kan bestämmas. Till exem-

pel kan kolumnen [CanExpand] användas för att ange om en nod kan 

expanderas och visa dess barnnoder. I bilarnas fall är modell- och 

märkesnoderna möjliga att expandera medan registreringsnummer- 

noderna inte går att expandera. 

För att treeview-komponenten ska fungera korrekt måste varje nod i 

trädet kunna identifieras med ett unikt id. Id-värdet sätts i SELECT-

satserna så det är viktigt att utvecklaren skriver satserna på ett sådant 

sätt att ett unikt id genereras för varje nod.  

Nodens id skickas som argument varje gång den lagrade proceduren 

anropas och kommer styra hur den agerar. Första gången trädet genere-

ras skickas null som id. Null är id för trädets rotnod. Den lagrade 

proceduren måste konstrueras på ett sådant sätt att när den anropas 

med null som id ska den returnera de noder som finns direkt under 

rotnoden. 

2.4 Systemblock och funktionsblock 

Ett Softadmin®-system är organiserat i flera nivåer. 

På högsta nivån är systemet uppdelat i systemblock. Ett systemblock 

representerar någon funktionalitet på en grov nivå. Systemblocket kan i 

sig innehålla flera systemblock, det vill säga systemet består av ett antal 

delsystem.  

Ett exempel på systemblock är ”Ekonomi”. ”Ekonomi” kan till exempel 

ha systemblocken ”Betalningar” och ”Fakturering” under sig. 

Systemblocken innehåller på nästa nivå funktionsblock. Funktionsblock 

representerar en mer detaljerad nivå av funktionalitet. Systemblocket 

”Fakturering” kan ha funktionsblock med namn ”Fakturering - basfunk-

tioner” och ”Manuell fakturering” under sig. 
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Ett funktionsblock är kopplat till ett schema i databasen vilket innebär 

att databasobjekt som tabeller, vyer, lagrade procedurer med mera är 

knutna till ett visst funktionsblock. 

2.5 Användarrättigheter 

Användare i ett Softadmin®-system kan ha olika rättigheter som styr 

vilka menyval de har tillgång till. 

Till att börja med har en användare exakt en roll. Roller används dock 

inte för att ge några direkta behörigheter utan används mer för att 

berätta huruvida en användare är en vanlig användare eller en system-

administratör. 

Istället för roller används funktioner för att ge rättigheter. En användare 

kan ha godtyckligt antal funktioner beroende på vad användaren 

behöver göra i systemet. 

Det kan bli krångligt att hålla reda på alla funktioner en användare har 

och därför har Softadmin® något som heter funktionsgrupper. En funk-

tionsgrupp består av ett antal funktioner. Om en användare tillhör en 

funktionsgrupp har användaren de rättigheter som alla funktioner i 

gruppen ger. 
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3 Metod  

3.1 Sammanställning av önskvärd dokumentation 

Det första målet i studien handlar om att ta fram en sammanställning av 

vilken dokumentation som mjukvaruutvecklare är intresserade av när 

de ska sätta sig in i ett befintligt system. Sammanställningen ska inklu-

dera utvecklare i allmänhet samt utvecklare hos Multisoft Consulting. 

För att se vilken dokumentation en generell utvecklare är intresserad av 

studerades vetenskapliga artiklar med inriktning på mjukvarudoku-

mentation. Utifrån dessa artiklar kunde en sammanställning tas fram. 

För att ta reda på vilken dokumentation utvecklare på Multisoft Consul-

ting är intresserade av genomfördes fem intervjuer med medarbetare. 

Utav dessa medarbetare var två projektledare, två lösningsarkitekter 

och en eftermarknadskonsult. Gemensamt för alla är att de hade erfa-

renhet av att behöva sätta sig in i befintliga Multisoft Consulting-system. 

För att frågorna skulle bli så relevanta som möjligt konstruerades de 

efter att sammanställningen för en generell utvecklare var framtagen. 

Svaren från intervjuerna sammanställdes till en beskrivning över vilken 

dokumentation utvecklare hos Multisoft Consulting är intresserade av. 

Intervjufrågorna finns i bilaga A. 

3.2 Sammanställning av dokumentation som automatiskt kan 

genereras av Softadmin®-plattformen 

All information som på något sätt hjälper till att beskriva ett system och 

hur det fungerar är en del av systemets dokumentation. För att uppnå 

det andra målet studerades Softadmin®-plattformen med syftet att hitta 

denna information. 

Först studerades Softadmin®-plattformens ”Admin”-menygrupp som 

varje system innehåller. Sedan studeras de tabeller och övriga databas-

objekt ett Softadmin®-system består av i syftet att få en överblick. 

Analysen resulterade i en sammanställning över vilken typ av doku-

mentation som är möjlig att automatiskt generera med Softadmin®. 
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3.3 Implementering av automatiserad 

systemutvecklingsdokumentation 

Baserat på en framtagen kravspecifikation kunde utvecklingen av 

prototypen för automatiserad systemutvecklingsdokumentation  

påbörjas. 

Det visade sig att en del av kravspecifikations funktionalitet redan fanns 

implementerad av Multisoft Consulting. Den befintliga funktionaliteten 

saknade dock en del detaljer. Att bygga vidare på den lagrade procedur 

som fanns och lägga till de eftersökta detaljerna blev därför fokus för 

prototypen. 

Först studerades ovan nämnda lagrade procedur samt relaterade 

tabeller. Sedan påbörjades inkrementell implementering, det vill säga 

endast en liten bit funktionalitet designades, utvecklades och testades i 

taget. 

Eftersom implementeringen bygger vidare på en befintlig lagrad  

procedur valdes att följa samma design för den nya funktionaliteten. 

Dels kunde utvecklingen påbörjas direkt och dels följer designen 

Multisoft Consultings standarder. I rapportens diskussionsavsnitt finns 

en del kommentarer kring användandet av den befintliga designen. 
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4 Konstruktion av prototyp  

4.1 Formulering av kravspecifikation 

Multisoft Consulting har inte haft vare sig funktionella eller icke funk-

tionella krav på prototypen. Detta beror dels på att företaget prioriterar 

studiens övriga resultat framför prototypen, och dels för att syftet med 

studien är att ta reda på vilken dokumentation som faktiskt går att 

generera vilket innebär att det på förhand inte går att ställa några 

funktionella krav. Multisoft Consulting har valt att inte ställa några icke 

funktionella krav. 

Kravspecifikationen behövde därför baseras på något annat, och i detta 

fall har den baserats på resultatet av intervjuerna. Den dokumentation 

som de anställda vill ha och som rimligtvis går att automatisera är exakt 

vad prototypen ska utföra. 

I tabell 4.1 redovisas kravspecifikationen. 

Krav Namn Beskrivning 

K1 Systemöverblick Prototypen ska visa en överblick, gärna 

visuell, över systemet. Från denna över-

blick ska det gå att studera systemet på 

olika nivåer. 

K1.1 Systemblock Överblicken ska visa systemblock och 

information om dem 

K1.2 Funktionsblock Överblicken ska visa funktionsblock i ett 

systemblock och information om dem 

K1.3 Databasobjekt Överblicken ska visa databasobjekt i ett 

funktionsblock och information om dem 

K1.4 Menyval Överblicken ska visa menyval tillhörande 

ett funktionsblock och information om 

dem 
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K1.5 Systeminteraktion Överblicken ska visa hur systemet 

interagerar med andra system 

K2 Systemanvändning Prototypen ska visa hur ett system 

används 

K2.1 Menyvalsvägar Det ska gå att se vilka vägar genom 

systemets menyval som är möjliga 

K2.2 Användare  K2.1 ska utökas med att visa hur olika 

användare med olika behörigheter kan ta 

sig igenom systemet 

K2.3 Statistik Det ska finnas statistik över menyvalens 

användning  

Tabell 4.1: Kravspecifikation för prototypen 

4.2 Funktionalitet 

För att avgöra vilken funktionalitet som faktiskt går att implementera 

hölls en diskussion med två Softadmin®-utvecklare och en systemarki-

tekt. Under diskussionen analyserades kravspecifikationen. 

K2.1 och K2.2 är inte genomförbara i nuvarande version av Softadmin® 

eftersom en väg genom systemets menyval delvis genereras dynamiskt. 

Med andra ord, från vissa menyval kan användare förflyttas till en 

mängd olika menyval. Var användaren hamnar beror på vad använda-

ren gjort i det senaste menyvalet. 

K1.5 är inte genomförbar i nuvarande version av Softadmin® eftersom 

varje interaktion med ett annat system är unik vilket medför att en 

generell metod för att beskriva interaktionen inte går att ta fram. 

Övriga krav är genomförbara.  

De flesta kraven handlar om att få en överblick över systemet. Det 

visade sig att en sådan funktionalitet redan var under utveckling hos 

Multisoft Consulting. Därför bestämdes att prototypen skulle bli en 

utökning av denna funktionalitet genom att överblicken även inkluderar 

information om systemets menyval. 
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Den slutliga prototypen visar informationen om ett menyval enligt 

tabell 4.2. 

Information Krav 

Antal gånger menyvalet har använts senaste halvåret K2.3 

Menyvalets komponent K1.4 

Är menyvalet synligt eller dolt? K1.4 

Funktioner med behörighet till menyvalet K2 

Funktionsgrupper med behörighet till menyvalet K2 

Tabell 4.2: Prototypens menyvalsfunktionalitet samt vilket krav 

funktionaliteten berör 

4.3 Arkitektur och design 

Den befintliga systemöverblicken, och därmed också prototypen, är 

konstruerad i form av ett menyval kallat ”System blocks” som finns i 

”Admin”-menygruppen. Det är logiskt att lägga en överblick här 

eftersom alla Softadmin®-system har tillgång till ”Admin”. 

Menyvalet använder en treeview-komponent för att visa systemet i en 

trädstruktur. Se figur 4.1. Systemets systemblock har ett grått pappers-

dokument som ikon, och systemet funktionsblock har en gul mapp som 

ikon. Databasobjekt i ett funktionsblock saknar ikon. 

Menyvalet använder sig av en lagrad procedur med namn 

ADMININTERNAL_SystemBlock_TreeView som finns i systemets 

databas.  Denna lagrade procedur anropas varje gång en nod ska 

expanderas i trädet. 

När ADMININTERNAL_SystemBlock_TreeView anropas kör den en 

SELECT-sats mot databasens tabeller. Resultatet av SELECT-satsen 

returneras upp till menyvalet. 

Figur 4.2 illustrerar det som beskrivits ovan. 
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Figur 4.1: Systemöverblicken implementerad med hjälp av en treevi-

ew-komponent. Funktionsblocket ”Plusgirosystemet – Basfunktioner” 

är expanderat och visar dess databasobjekt. ”Tables”-noden är expan-

derad och visar tabeller inom funktionsblocket. 

Arkitekturmässigt består ett Softadmin®-system, och därmed också 

systemöverblicken och prototypen, av tre lager.  

Klientlagret använder en webbläsare och användaren kan interagera 

med systemet och se resultat i webbläsaren. 

Data- och logiklagret består av databasen med dess tabeller, lagrade 

procedurer och övriga databasobjekt. All logik som är unik för ett 

Softadmin®-system finns sparad i databasen till skillnad från ett tradi-

tionellt system där data och logik finns i skilda lager. 
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Integrationslagret får begäran från klientlagret och anropar data- och 

logiklagret. Resultatet skickas tillbaka till klientlagret.     

För prototypens del valdes att utöka 

ADMININTERNAL_SystemBlock_TreeView så att den även visar 

information om menyval inom ett funktionsblock. Därmed använder 

prototypen den befintliga arkitekturen och designen. 

 

Figur 4.2: Arkitektur av systemöverblicken samt delar av dess design. 

Händelsekedjan initieras med ett anrop från menyvalet ”System 

blocks”. 

4.4 Implementation 

Figur 4.3 visar prototypen. 
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Figur 4.3: Prototypen. Menyvalet ”Faktureringsrapport” är expanderat 

och visar information om menyvalet. 

För att systemöverblicken och prototypen ska visa rätt information 

måste ADMININTERNAL_SystemBlock_TreeView lösa två problem. 

För det första måste ett unikt id genereras till varje nod, och för det 

andra måste rätt SELECT-sats exekveras för en viss nod. 

Det första problemet är löst genom att ett XML-fragment genereras som 

id för varje nod. XML-fragmentet kan innehålla ett antal element varav 

två, "Type” och ”Id”, är obligatoriska. ”Type” beskriver vilken typ av 

nod det är, till exempel ”Menu Item” för en menyvalsnod, och ”Id” 

innehåller ett nummer. Numret hämtas från en relevant tabells primär-

nyckelskolumn vilket garanterar att numret är unikt. 
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XML-fragmentet tas emot av Softadmin® som en sträng. Kombinatio-

nen av ”Type” och ”Id” medför att unika id kan skapas trots att ”Id”-

elementet i många fall kommer vara lika för noder av olika typ. 

Genereringen av XML-fragmentet sker i varje SELECT-sats i 

ADMININTERNAL_SystemBlock_TreeView. Treeview-komponenten 

utgår från att SELECT-resultatets första kolumn innehåller ett nod-id så 

XML-fragmentet måste placeras där.  

Det andra problemet löses enkelt genom att den lagrade proceduren är 

uppdelad i ett antal if-satser. Det finns en if-sats för varje typ av nod-id 

som kan skickas in till den lagrade proceduren. I början av den lagrade 

proceduren plockas information ut från det XML-fragment som skickas 

med som argument och lagras i flera variabler. I en variabel, ParentNo-

deType, lagras värdet hos ”Type”-elementet. ParentNodeType används 

sedan i if-satsernas villkor.  

Variabeln heter ParentNodeType eftersom det id som skickas in som 

argument är id för den nod som ska expanderas. Denna nod är förälder 

till de barnnoder som returneras av den lagrade proceduren. 

Varje if-sats innehåller en SELECT-sats vars resultat är en tabell där 

varje rad beskriver en nod. I vissa fall ska denna resultattabell innehålla 

flera olika typer av noder. Ett exempel på detta är prototypens meny-

valsfunktionalitet där ”Menyval”-noder innehåller fem typer av barn-

noder. För att få flera typer av noder används flera SELECT-satser som 

slås samman till en tabell med UNION ALL. 

God kännedom om strukturen för systemets databas är nödvändig vid 

skrivande av SELECT-satserna eftersom information ibland måste 

hämtas från flera tabeller. I bilaga B finns ett databasdiagram som visar 

vilka tabeller prototypen och systemöverblicken använder för att fylla 

trädet med noder. 

För den intresserade finns i bilaga C exempel på T-SQL-kod från 

ADMININTERNAL_SystemBlock_TreeView. Figur C.1 demonstrerar 

ovan nämnda if-satser och XML-fragment, och figur C.2 demonstrerar 

UNION ALL. 
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5 Resultat 

5.1 Vilken dokumentation är önskvärd? 

Det har utförts en del undersökningar kring vad mjukvaruutvecklare är 

intresserade av när de måste sätta sig in i ett befintligt system. 

I de Souza, Anquetil och de Oliveiras studie från 2005 [2] utfrågades 76 

mjukvaruutvecklare om vilken typ av dokumentation de är intresserade 

av vid underhållsarbete. Här presenteras en sammanfattning av resulta-

tet med mest intressant dokumentation först: 

1. Källkod med kommentarer 

2. Logisk och fysisk datamodell 

3. Klassdiagram 

4. Kravspecifikation 

5. Testdokument med användarfall och resultat 

Innan de genomförde sin studie sammanställde de Souza, Anquetil och 

de Oliveira vad andra studier hade kommit fram till gällande dokumen-

tation nödvändig för mjukvaruunderhåll. Följande är en sammanfatt-

ning av denna sammanställning: 

1. Arkitekturdokument 

2. Designdokument 

3. Kravspecifikation inklusive verksamhetsregler 

4. Källkod med kommentarer 

Lethbridge, Singer och Forward genomförde under 2002-2003 en studie 

[3] med syftet att se hur mjukvaruutvecklare använder dokumentation. 

48 mjukvaruutvecklare medverkade i studien. Resultatet av studien 

visar att mjukvaruutvecklare använder, och litar på, följande dokumen-

tation: 
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1. Design av enskilda features, till exempel klass eller funktion 

2. Systemets arkitektur 

3. Testdokument med användarfall 

Sammanfattningsvis är följande dokumentation intressant för en gene-

rell mjukvaruutvecklare som ska sätta sig in i ett befintligt system: 

 Dokumentation som ger översikt över systemet 

 Källkod med kommentarer 

 Designdokument 

 Kravspecifikation 

 Testdokument 

Med hjälp av resultaten ovan kunde relevanta frågor skapas till de 

intervjuer som genomfördes under studien i syfte att se vilken doku-

mentation anställda hos Multisoft Consulting är intresserade av när de 

behöver sätta sig in i befintliga system. 

Initialt vill Multisoft Consulting-anställda ha tillgång till information om 

kunden, och gärna av historisk karaktär. 

En enighet rådde hos de anställda om att all dokumentation som ger en 

överblick över systemet är nödvändig. I dagsläget saknas ofta denna typ 

av dokumentation. 

Det finns en önskan att denna överblick finns visuellt representerad med 

möjlighet att studera systemet på olika nivåer. På högsta nivån finns 

systemblock. Systemblocket ska kunna expanderas till funktionsblock. 

Inom ett funktionsblock vill de intervjuade kunna se tabeller och data-

basobjekt som lagrade procedurer och funktioner och se hur de hänger 

ihop. För en viss lagrad procedur eller funktion ska det vara möjligt att 

se egenskaper i en form som liknar Javadoc. 

Överblicken får gärna innehålla information om flöden, integrationer 

samt dokumentation för externa system som det sker kommunikation 

med.    

Som en del av överblicken vill de intervjuade kunna se hur systemets 

menyval är kopplade till varandra, samt vilka möjliga vägar som finns 
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genom systemet för användare med olika behörighet. Statistik över hur 

ofta menyvalen används är också önskvärt. 

Slutligen vore det mycket bra om överblicken ger möjlighet att se vem 

som gjort vad, till exempel genom att visa versionshistorik för lagrade 

procedurer, samt hur en viss del av systemet löser ett visst problem. 

De intervjuade var också överens om att kodkommentarer är absolut 

nödvändiga. 

En inledande kommentar som beskriver vad som löses och hur det löses 

är ett måste. I övrigt ska koden vara strukturerad, gärna i block, och 

saker som inte är triviala ska kommenteras. 

Det finns också en önskan om att koden innehåller en referens till den 

underhållspunkt som koden behandlar. En underhållspunkt är en be-

skrivning av någon funktionalitet som ska ingå i ett kundsystem. 

Kommentarer i dagsläget är av varierande kvalité. 

Dokumentation efterfrågas för saker som inte är uppenbara. Det kan 

vara funktionalitet, till exempel menyval, som sällan används, kompli-

cerade lösningar som kan vara svåra att förstå eller beskrivningar av 

vyer och funktioner som används ofta i viktiga sammanhang. 

Hälften av de intervjuade var intresserade av dokumentation som berör 

funktionalitet annan än den som faktiskt implementeras. Till detta hör 

funktionalitet som diskuterats men slutligen inte implementerats, 

befintliga problem som på lång sikt måste lösas samt kundens viljerikt-

ning. Med det sista menas vad kunden vill ha i framtiden och vad som 

behövs för att implementera det. 

All dokumentation som nämnts ovan har varit sådan som de intervjua-

de själva nämnt som nödvändig. Efter en direkt fråga har även pro-

blemhistorik, testdokument och kravspecifikation visat sig vara intres-

santa. 

Sammanfattningsvis är följande dokumentation intressant för en an-

ställd hos Multisoft Consulting: 

 En nivåbaserad överblick över ett system 

 Beskrivning över hur ett system används 
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 Källkod med relevanta kommentarer 

 Dokumentation över saker som inte är uppenbara 

 Kundinformation 

5.2 Vilken dokumentation kan automatiskt genereras av 

Softadmin®-plattformen? 

Softadmin®-plattformen lagrar information om ett kundsystem i ett 

stort antal tabeller. Det är denna information som definierar ett    

kundsystem och gör det unikt jämfört med andra. Alla delar av denna 

information som beskriver hur systemet fungerar kan användas i 

dokumentationssyfte. 

Efter en analys av plattformen har sammanställningen i tabell 5.1 tagits 

fram över vilken dokumentationsinformation som finns tillgänglig för 

ett generellt Softadmin®-system. 

Information Tabell 

Användare dbo.ADMINUser 

Användarroller dbo.ADMINRole 

Användarfunktioner dbo.ADMINFunction 

Användarfunktionsgrupper SystemSecurity.FunctionGroup,  

SystemSecurity.FunctionGroupFunction 

Rättigheter dbo.ADMINSecurity 

Menygrupper dbo.ADMINMenugroup 

Menyval dbo.ADMINMenuitem 

Länkar mellan menyval dbo.ADMINLink 

Parametrar dbo.ADMINParameter 

Fält dbo.ADMINFieldInfo 

Fältgrupper dbo.ADMINFieldGroup 
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Felhistorik dbo.ADMINLog 

Versionshistorik för data-

basobjekt 

dbo.ADMINVersionHistory 

Applikationsvariabler dbo.ADMINSetting 

Statistik över hur menyval 

används 

dbo.ADMINLogMenuItem 

Systemblock dbo.ADMINSystemBlock 

Funktionsblock dbo.ADMINSystemFunctionBlock 

Beroenden mellan funk-

tionsblock 

dbo.ADMINSystemFunctionBlockDependency 

Databasobjekt sys.objects 

Långsamma menyval dbo.ADMINLog 

Tabell 5.1: Dokumentationsinformation tillgänglig för ett generellt 

Softadmin®-system. Tabellen beskriver även i vilken databastabell 

informationen finns. 

Observera att vissa termer i tabell 5.1 inte förklaras i denna rapport 

eftersom de inte direkt berör prototypens funktionalitet. Relevanta 

termer är förklarade i teoriavsnittet. 

Även om informationen i sig är intressant är fokus i denna studie hur 

denna information kan användas för att automatiskt generera dokumen-

tation som underlättar en utvecklares förståelse för ett system.  

En analys av informationen ovan visar att det är fullt möjligt att   

automatiskt generera någon form av överblick som gör det möjligt att 

studera systemet på olika nivåer. Information om systemblock, funk-

tionsblock, beroenden mellan funktionsblock, tabeller, databasobjekt, 

menygrupper och menyval bidrar alla till denna överblick. 

Analysen visar också att det finns goda möjligheter att automatiskt 

generera dokumentation som beskriver hur systemet används. Informa-

tion om användare, användarroller, användarfunktioner, användarfunk-
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tionsgrupper, rättigheter och statistik över hur menyval används kan 

alla användas för detta syfte. 

5.3 Utvärdering av prototyp för automatiserad 

systemutvecklingsdokumentation 

Prototypens slutgiltiga funktionalitet blev att den visar information om 

menyval som en del av en överblick över ett Softadmin®-system. 

Eftersom prototypen bygger vidare på en befintlig lagrad procedur som 

i sin tur använder den befintliga treeview-komponenten har prototypen 

inte behövt en lika grundlig testning som kanske annars hade varit 

fallet. Treeview-komponenten är redan testad av Multisoft Consulting 

och fungerar så länge den lagrade proceduren som utvecklaren skapar 

uppfyller de krav som treeview ställer. 

Däremot har det varit viktigt att fastställa att den nya funktionaliteten 

med menyval visar korrekt information. 

För varje av de fem menyvalsegenskaperna som prototypen visar har 

resultatet kontrollerats genom att studera de tabeller som innehåller 

informationen. Tabellernas värden har jämförts med prototypens. I de 

fall informationen finns i flera tabeller har nödvändiga SQL-satser 

skrivits för att utföra kontrollen. 

Kontrollen har skett i Microsofts SQL Server Management Studio vilket 

är ett program som är en del av SQL Server och som används för att 

hantera databaser och att skriva SQL-satser. 

Testningarna har visat att prototypen visar korrekt information om 

menyval. 

Endast ett fel har hittats i prototypen, och det uppstår i samband med 

att menyval listas hos ett accessblock. Innebörden av begreppet access-

block är inte relevant i sammanhanget, men det ger upphov till att ett 

antal noder i trädet får samma nod-id. Konsekvensen av detta är att 

vissa noder visas på fel ställe samt att treeview-komponenten ibland 

visar felmeddelanden. I dagsläget är det inget stort problem, men 

buggen måste givetvis rättas till för att prototypen ska vara fullt funk-

tionell. En mindre allvarlig variant av buggen finns i den ursprungliga 

systemöverblicken men då framträder den när lagrade procedurer i ett 

accessblock ska visas. 
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6 Diskussion 

6.1 Resultatets tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Undersökningen av vetenskapliga artiklar resulterade i en samman-

ställning över vilken dokumentation som en generell utvecklare är 

intresserad av när den behöver sätta sig in ett befintligt system.   Inne-

hållet i denna sammanställning känns högst naturligt. Som mjukvaruut-

vecklare är det givetvis relevant att få en överblick över systemet, att få 

en beskrivning över vad systemet gör samt ta del av välkommenterad 

källkod som gör att det snabbt går att fortsätta utvecklingen. 

Även om bara tre artiklar studerades så innehöll en artikel en samman-

ställning av nio andra artiklar inom samma ämne. Underlaget till 

resultatet är därför starkt. Däremot är majoriteten av artiklarna    

inriktade på systemunderhåll, medan frågeställningen inkluderar både 

systemunderhåll och system som ännu inte levererats till en kund. Det 

är därför inte helt befogat att påstå att resultatet beskriver en generell 

utvecklare. Med tanke på det naturliga resultatet är dock min personliga 

uppfattning att resultatet är rimligt. Oavsett när och hur en utvecklare 

sätter sig in i ett system borde samma typ av dokumentation vara 

intressant. 

De fem intervjuerna med Multisoft Consulting-anställda resulterade i en 

sammanställning över önskvärd dokumentation. Intressant nog var 

resultatet till ganska stor del likartat med resultatet för en generell 

utvecklare. Systemöverblick, systemanvändningen och                   

kodkommentarer är lika intressanta för en Multisoft Consulting-anställd 

som för den allmänna utvecklaren. Resultatet är inte på något sätt 

konstigt. 

En del dokumentation som nämndes av de intervjuade har dock inte alls 

nämnts i de studerade artiklarna. En rimlig förklaring är att de     

intervjuade helt fritt fick säga vilken dokumentation de är intresserade 

av medan mer direkta frågor har ställts i flera, men inte alla, av de 

studier som utförts i artiklarna. 
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Fem intervjuer kan uppfattas som få. Det representerar ungefär tio 

procent av de anställda på företaget. Det fanns dock stora likheter bland 

intervjusvaren så det tycktes onödigt att genomföra fler intervjuer. 

Resultatet av intervjuerna bör dock inte användas till att beskriva vad en 

allmän utvecklare är intresserad av. Fem personer från ett företag är 

alldeles för lite för att kunna dra några generella slutsatser. 

Förutom nämnda buggar är prototypen stabil och visar rätt information. 

Tyvärr är dock prototypen implementationsmässigt helt beroende av 

Softadmin® och kan inte plockas ut och användas i andra sammanhang 

där automatiserad systemutvecklingsdokumentation är intressant. 

Tanken bakom prototypen är dock god och skulle kunna användas i 

andra system där en systemöverblick är önskvärd. 

6.2 Utvärdering av metoden 

Att få kunskap genom litteraturstudier och intervjuer är ett mycket 

vanligt tillvägagångssätt av det skälet att det är svårt att finna kunskap 

på annat sätt. Metoden har inte gett upphov till några problem i denna 

studie. 

För prototypens del var metoden att använda den befintliga överblick-

ens design och sedan tillämpa inkrementell implementering för den nya 

menyvalsfunktionaliteten.  

Den befintliga överblicken har all kod i ett dokument, och med proto-

typens tillägg är detta dokument 1432 rader långt. Dokumentet är med 

andra ord krångligt att arbeta med. Designmässigt hade det varit bättre 

att dela upp den lagrade proceduren i flera mindre bitar. Till exempel 

borde den ursprungliga lagrade proceduren endast innehålla en upp-

sättning if-satser som undersöker nodtyp, och sedan anropas olika 

lagrade procedurer beroende på aktuell nodtyp. 

Den inkrementella implementeringen fungerade mycket bra och gjorde 

att fokus kunde läggas på att utveckla endast en funktionalitet i taget. 

6.3 Förslag till förbättrad systemutvecklingsdokumentation 

Prototypen för automatisk systemutvecklingsdokumentation innehåller 

endast en delmängd av den funktionalitet som önskas av de anställda 

hos Multisoft Consulting. Till exempel skulle noderna med lagrade 
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procedurer ändras så att de kan expanderas och visa egenskaper och 

versionshistorik. Att visa information om övriga databasobjekt vore 

också bra. 

Systemöverblicken och därmed också prototypen skulle även vinna på 

att presentera sin information i ett annat format. En nivåbaserad  

struktur som liknar databasdiagrammet i bilaga B är önskvärd. En 

sådan struktur bör då vara klickbar.  

Först visas systemets systemblock och hur de hänger ihop. Om använ-

daren klickar på ett systemblock visas ett nytt diagram som innehåller 

systemblockets funktionsblock. Dessutom presenteras information om 

systemblocket. Härifrån ska det gå att fortsätta klicka sig nedåt i  

systemet. 

Systemöverblicken och prototypen är dock bara en liten del av lösning-

en till Multisoft Consultings dokumentationsproblem. En stor del av 

den dokumentation som de anställda saknar kan inte automatiseras och 

måste därför skrivas för hand. 

Mitt förslag på en mer allmän lösning till problemet är att införa en 

väldefinierad process för systemutvecklingsdokumentation. Processen 

bör beskriva vad som ska dokumenteras, hur det ska dokumenteras och 

när det ska dokumenteras. Som underlag till definitionen av denna 

process kan resultatet av intervjuerna med Multisoft Consulting-

anställda användas. Resultatet beskriver vilken dokumentation som 

alltid bör finnas. Om en process ser till att denna information alltid 

dokumenteras så har företaget tagit ett stort steg i rätt riktning. 

Att dokumentera mer kräver naturligtvis mer tid vilket kostar pengar. 

Processen måste utformas på ett sådant sätt att den tid det tar att 

dokumentera är mindre än den tid det tar för en utvecklare att sätta sig 

in i ett befintligt system med lite eller ingen dokumentation. 

6.4 Slutsatser 

Med hänvisning till rapportens resultatavsnitt bedömer jag att studiens 

tre mål är uppfyllda med tillfredsställande svar.  Däremot är det svårt 

att känna sig helt färdig med arbetet. Det finns trots allt en hel del 

funktionalitet som inte blev implementerad och som hade gjort  proto-

typen ännu bättre. 
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Som denna studie visar är det fullt möjligt att införa stöd för automatisk 

systemutvecklingsdokumentation i plattformen Softadmin®. Vilken typ 

av dokumentation som kan genereras är naturligtvis begränsad av 

plattformens konstruktion och vilken information som lagras i data- 

basen. Som tur var går det att generera den dokumentation som är mest 

efterfrågad, nämligen möjligheten att få en överblick över ett system.
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Bilaga A: Intervjufrågor 
1. Vilken erfarenhet har du av att sätta dig in i system du tidigare inte 

arbetat med? 

2. Vilka omständigheter gjorde att du behövde sätta dig in i ett befintligt 

system? 

3. Vilken dokumentation har funnits tillgänglig i de befintliga systemen? 

4. I viken form har dokumentationen funnits i? 

5. Vilken typ av dokumentation anser du bör finnas tillgänglig för att du 

på ett bra sätt ska kunna sätta dig in i ett system som du inte tidigare 

arbetat med? 

6. Skulle någon av följande dokument underlätta ditt arbete vid överta-

gande av ett system? 

•Arkitekturdokument 

•Kravspecifikation inklusive verksamhetsregler 

•Sammanställning av lagrade procedurer och deras egenskaper 

•Kommenterad kod 

•Datamodell 

•Testdokument 

•Versionshistorik 

•Problemhistorik 

•Dokument med möjlighet till spårbarhet   
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Bilaga B: Databasdiagram 

 

Figur B.1: Databasdiagram för systemöverblicken och prototypen. I de 

fall linjerna mellan tabellerna är mörkgrå har Multisoft Consulting 

valt att inte använda främmande nycklar. Tabellerna förklaras i tabell 

B.1. 

 

Tabellnamn Syfte med tabell 

dbo.ADMINComponent Lagrar information om alla menyvals-

komponenter. 
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dbo.ADMINFunction Lagrar systemets användarfunktioner 

dbo.ADMINLogMenuItem Loggar när menyval används genom 

att spara tidpunkt och användar-id. 

dbo.ADMINMenuItem Lagrar information om systemets 

menyval. 

dbo.ADMINSecurity Beskriver rättigheter i systemet. 

Tabellen kopplar funktioner, funk-

tionsgrupper och roller till ett menyval. 

dbo.ADMINSystemBlock Lagrar information om systemets 

systemblock. 

dbo.ADMINSystemFunctionBl

ock 

Lagrar information om systemets 

funktionsblock. 

dbo.ADMINSystemFunctionBl

ock-Dependency 

Lagrar beroenden mellan två funk-

tionsblock 

SystemSecuri-

ty.FunctionGroup 

Lagrar information om systemets 

användarfunktionsgrupper 

SystemSecuri-

ty.FunctionGroupFunction 

Beskriver vilka användarfunktioner 

som ingår i en användarfunktions-

grupp 

Tabell B.1: Databastabeller som används i prototypen 
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Bilaga C: Exempel på programkod 

 

Figur C.1: If-satsens villkor visar att SELECT-satsen ska köras då en 

nod av typen ”Menu Items” ska expanderas. I SELECT-satsen finns en 

inre SELECT-sats som genererar ett nod-id som ett XML-fragment. 

Klausulen FOR XML gör om en tabell till XML. 

Koden är tagen från prototypen. 
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Figur C.2: UNION ALL används för att slå ihop flera SELECT-resultat 

till ett resultat så att flera typer av noder genereras.  

Koden är tagen från prototypen. 

 


