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Abstract
The environment of today’s software development companies is characterised by rapid
change and tough competition. This rough environment sets higher demands on the efficiency
and productivity of all companies involved. The concept of Software Reuse has become a
common term in this struggle for profitability. Software Reuse means that one tries to enable
reuse of valuable assets within the company. This is done to decrease the number of resource
demanding moments included in the developing process of new systems from scratch. At the
end of the day the goal is to create a system that makes it possible for everyone at the
company to exchange code, components and other assets both within and between projects in
a structured manner. However, it is vital for the companies to answer the question: how shall
we proceed to implement, distribute and administrate a reuse system in such an efficient
manner as possible?

This report is built upon theoretical and empirical studies. The theoretical part consists of a
literature study, and the empirical of a case study at the Software Development Company
EDS, Electronic Data Systems.

To be successful at the introduction of Software Reuse it is important to recognise and
understand the width, concept and the complexity involved when implementing Software
Reuse in an organisation.There is more to Software Reuse than just code reuse, it includes
things like for example requirement specification and design. The litterature describes it as
reusing complete solutions or parts of them. Another vital aspect is not to stare oneself blind
at the technical features, but rather put focus on the organisational ones.   



Sammanfattning
Mjukvaruutvecklingsföretagen av idag lever i en miljö som är präglad av snabba förändringar
och hård konkurrens. Denna tuffa miljö ställer allt högre krav på inblandande företags
effektivitet och produktivitet. I denna strävan efter lönsamhet har begreppet Software Reuse
blivit ett allt mer vanligt begrepp. Software Reuse innebär att man försöker möjliggöra
återanvändning av värdefulla tillgångar inom företaget, detta för att slippa flertalet
resurskrävande moment som innefattas i att utveckla nya system från scratch. I slutändan vill
man att detta ska resultera i ett system som gör att alla på företaget kan dela kod,
komponenter och andra tillgångar både i och mellan projekt på ett systematiskt och
strukturerat sätt. Det gäller dock för företagen att besvara frågan: hur ska man gå till väga för
att för att så effektivt som möjligt implementera, distribuera och administrera ett
återanvändningssystem?

Denna rapport är uppbyggd utifrån en teoretisk samt en empirisk del. Den teoretiska delen
består av en litteraturstudie, och den empiriska av en fallstudie på
mjukvaruutvecklingsföretaget EDS, Electronic Data Systems.

För att vara framgångsrik vid införandet av Software Reuse är det viktigt att inse och förstå
vidden av detta begrepp samt den komplexitet det innebär att införa systemet i en
organisation. Software Reuse handlar om mer än återanvändning av kod och omfattar även
sådant som t.ex. kravspecifikation och design. I litteraturen beskrivs Software Reuse som att
man återanvänder hela eller delar av lösningar. Ytterligare en viktig faktor är att man inte bör
stirra sig blind på tekniska aspekter, utan snarare fokusera på organisatoriska sådana. 
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1 Inledning
Dagens dataapplikationer blir allt mer avancerade. Att skapa dessa applikationer blir mer och
mer kostsamt och tidskrävande. Detta beror till stor del på att man måste börja om från
grunden och återuppfinna många av de komponenter som krävs för en applikation (Schmidt,
2001). Många företag ser nu att återanvändning av kod skulle kunna underlätta denna process.
Trots att det har skett viss forskning inom området sedan datorernas intåg i samhället, finns
det ännu inga fullt vedertagna regler och praxis. Gurp (2000) jämför ett fungerande
återanvändningssystem med sökandet efter den helige graal. När man i tidigare forskning talar
om Software Reuse avser man en systematisk återanvändning av tillgångar. För att kunna
identifiera dessa tillgångar och bestämma hur de på ett effektivt sätt kan återanvändas krävs
ytterligare forskning inom området. Vi ämnar undersöka hur man går till väga för att få ett
fungerande återanvändningssystem, genom att studera uppfattningar och motiv till Software
Reuse hos applikationsutvecklare. Därför har vi bedrivit vår empiriska undersökning på
systemutvecklingsföretaget EDS i Trollhättan.

EDS, Electronic Data Systems, är ett Amerikanskt IT-företag med ca 130.000 anställda i 57
länder. I Sverige finns de bland annat i Trollhättan. Trollhätteavdelningen arbetar främst mot
SAAB, men har även en del uppdrag gentemot Volvo, Vattenfall och andra företag.
Trollhättevadelningens huvudsakliga arbete består av att skapa och underhålla datasystem,
vilket sker i projektform. Det finns idag ingen systematisk rutin för att ta med sig kunskap och
erfarenhet från ett projekt in i ett nytt. Idag sker viss återanvändning av kod, men främst inom
ett och samma projekt och utan någon egentlig struktur. Detta kan liknas vid en slags
opportunistisk återanvändning. EDS vill skapa ett system som gör att alla på företaget kan
dela kod, komponenter och andra tillgångar både i och mellan projekt på ett systematiskt och
strukturerat sätt. På detta vis skulle man återanvända sådant man skapat i ett tidigare projekt,
vilket skulle spara både tid och pengar. I det långa loppet är detta något som både företaget
och deras kunder skulle tjäna på. Trots detta är det få företag som idag har ett helt fungerande
system för återanvändning. Detta beror, enligt Schmidt (2001), ofta på att företag omedelbart
riktar in sig på den tekniska lösningen, och förbiser de icke-tekniska hinder som finns, t.ex.
organisatoriska, administrativa, psykologiska och ekonomiska hinder.
 
För att granska tillvägagångssättet för att implementera, distribuera och administrera ett
system för återanvändning av tillgångar har vi gjort en fallstudie på EDS i Trollhättan.
Forskningen kommer att bestå av litteraturstudier där vi granskar vedertagna metoder och
praxis, samt kvalitativa intervjuer med intressenter på EDS. Detta för att få en bättre bild över
hur deras organisation fungerar, vad de har för uppfattningar och motiv till Software Reuse,
samt hur ett sådant system ska se ut. I vår diskussion kommer vi att ställa teori mot empiri för
att kunna ge rekommendationer i slutsatsen. 

1.1 Problemformulering
Då strävan efter återanvändning av mjukvara har funnits i princip sedan datorernas intåg i
företagsvärlden, måste fenomenet innefatta problem då det visat sig vara så svårt att
förverkliga. Visst sker återanvändning idag, men det görs ofta mycket informellt och mycket
genom så kallad ad-hoc (latin: för ändamålet) metod, där kod och komponenter som ska
återanvändas inte är designade för att återanvändas. Svagheterna hos denna metod är att den
kräver mycket av användaren som måste kunna anpassa komponenterna till sin nya miljö
vilket i sin tur kan vara tidskrävande, särskilt om det är stora komponenter som ska
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modifieras. Ytterligare svårigheter är förknippade med att identifiera återanvändbara
tillgångar. Ett problem är att se vilka komponenter som är tillgängliga för återanvändning i en
specifik applikation eller domän. Ett enklare sätt att se på problemet är helt enkelt att
konstatera att systemutvecklare, programmerare och organisationer i stort idag inte har
tillräcklig vana eller kunskap om Software Reuse. Därmed har de det inte heller i åtanke när
de skapar komponenter (Prieto-Díaz, 1994). Med ovanstående resonemang som grund ställer
vi frågan: Hur ska man gå till väga för att få Software Reuse att fungera inom en organisation
och vilka aspekter är väsentliga att överväga inför implementering av ett reuse system?

1.2 Syfte
Syftet med uppsatsen är att specificera organisatoriska föresättningar, baserat på empiri och
litteratur, vid införandet och underhållandet av ett återanvändningssystem. Målet är att vår
uppsats ska förebygga organisatoriska hinder vid användningen av ett återanvändningssystem.
Syftet är vidare att komma med rekommendationer till hur ett framtida
återanvändningssystem ska se ut och fungera i ett organisatoriskt sammanhang.

1.3 Avgränsning
EDS är ett multinationellt företag, men rapporten kommer att inriktas på avdelningen i
Trollhättan. Vidare kommer vi inte att genomföra någon realisering, utan målsättningen är att
leverera en icke-tekniskt rapport. Uppsatsen är skriven för en publik med vissa förkunskaper
inom området och vi förutsätter därför att det inte behövs någon förklaring av enklare termer
och begrepp.
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2 Metod
Här presenterar och diskuterar vi vårat metodval samt genomförande.

2.1 Metodval och teorianknytning
Uppsatsen kommer dels att bestå av en litteraturstudie dels av en kvalitativ undersökning
bestående av intervjuer. Vi som undersökare har en viss kunskap om problemet vi avser
undersöka. Genom samtal och intervjuer, samt informationssökning och litteraturstudier,
kommer vi att skaffa oss mer kunskap, som i sin tur ger oss en helhetssyn och en
processförståelse. Detta ger vår forskningsmetod en.

2.2 Fallstudie
Fallstudie är ett begrepp som används mycket inom den kvalitativa forskningen. Det innebär
att man söker svar på förståelse- eller processfrågor genom att granska en analysenhet.
Granskningen kan bestå av en individ, en organisation, en företeelse, en process etc. Det man
granskar är ett konkret fall av något av ovan nämnda saker. Fallstudier anses vara särskilt
lämpliga vid utvärderingar där studieobjekten kan vara mycket komplexa. De kan där
användas för att försöka förklara och beskriva en organisation eller ett system. (Backman,
1998) I vårt fall utgörs denna organisation av EDS i Trollhättan och företeelsen av Software
Resue. Vidare skriver Backman (1998) att en fallstudie kan ha olika avsikter. Vår fallstudie är
av en undersökande art, där vi undersöker attityder, möjligheter och konsekvenser till att
införa Software Reuse i en organisation.

Inriktningen på vår fallstudie är kvalitativ i form av intervjuer på EDS, för att få fram en
bättre bild över hur deras organisation fungerar, vad de har för uppfattningar och motiv till
Software Reuse, samt hur de vill att ett sådant system ska se ut. Det vi också ansåg var bra
med fallstudie som metod är att man där, i enlighet med Backman (1998), liksom i den
kvalitativa strategin, undersöker ett fenomen i sin realistiska miljö eller sitt sammanhang där
gränserna mellan fenomen och sammanhang inte är givna.

Den kvalitativa forskningsprocessen förutsätter att man har en frågeställning, innan man kan
observera och analysera en företeelse, för att på så sätt finna svar till denna frågeställning, bör
man granska tidigare forskning inom området. Det finns dock en viss risk att författaren
inkorporerar stereotyper, fördomar eller förutfattade meningar om han/hon läser på vad andra
forskare och lekmän tidigare sagt och gjort i ett område. (Backman, 1998)
Vår inställning till litteraturen var därför kritisk och vi försökte till största del vara lojala mot
vår empiri.

2.3 Urval och genomförande
Vi intervjuade sex personer verksamma inom EDS. Motiveringen till att vi valde att göra
intervjuer med anställda på EDS är vi ville ha en bättre bild över hur deras organisation
fungerar, vad de har för uppfattningar och motiv till Software Reuse, samt hur de vill att ett
sådant system ska se ut. Vår kontaktperson på EDS gjorde ett selektivt urval av respondenter,
där nyckelpersoner med intresse och kunskap inom Software Reuse valdes ut. En timme
avsattes till intervjutid för var och en av respondenterna, vi åkte till EDS i Trollhättan och
utförde intervjuerna ansikte mot ansikte för att komma respondenterna inpå livet, vilket är
syftet med det kvalitativa tillvägagångssättet (Holme & Solvang, 1996). Respondenterna fick i
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förväg ta del av den frågemall vi komponerat. Tanken med detta var att frågemallen skulle
kunna väcka nya idéer, frågor eller andra kreativa tankegångar hos respondenterna innan
intervjuerna. Vi försökte så tydligt som möjligt klargöra för respondenterna att intervjuerna
inte var styrda av frågemallen, utan att vi välkomnade nya infallsvinklar och synpunkter
(Holme & Solvang, 1996). Respondenterna intervjuades efter samma frågemall, enda
avvikelsen var att vi bara ställde frågorna som rörde organisation och ekonomi till två av
respondenterna. Vår kontaktman på företaget menade att de var dessa två som hade djupare
kunskap om just dessa ämnen. I övrigt hade vi några ytterligare frågor till en utav
respondenterna, då hans roll på EDS skiljde sig en hel del gentemot de övriga fem. Som sagt
hade vi ungefär en timmes tid avsatt till varje intervju, men i verkligheten tog intervjuerna
olika lång tid. Några drog över på tiden, medan andra var avklarade på nästan halva tiden. De
sex respondenterna bestod av fem personer som arbetar med olika former av utveckling, så
som systemutveckling, webbutveckling och även design, arkitektur och specificering. Dessa
fem har i genomsnitt varit anställda på EDS i ca tre år. En av respondenterna har tre roller
inom EDS, där han bl.a. arbetar med Technical leadership i norden. I Trollhättan är han Chief
Technologist, hans arbetsuppgift är till stor del att granska de produkter som levereras till
kunderna. Han har även en liknande roll i Göteborg. Denna respondent har varit anställd på
EDS i snart 20 år. För att få bästa möjliga förståelse innehåller rapporten ett antal direkta citat
från dessa intervjuer för att visa individernas egna uttryckssätt (Holme & Solvang, 1996).

2.4 Litteraturstudie
När vi sökte efter litteratur var våra kriterier att vi skulle använda oss av så aktuella källor
som möjligt. Vidare tyckte vi det var viktigt att källorna inte var för tekniskt inriktade på ren
programmeringsteknik, utan att de hade en mer generell inriktning mot Software Reuse.
Själva sökningen efter litteratur genomförde vi genom att söka på Internet. Initialt använde vi
sökmotorn Google, där vi sökte på termer som ”code reuse” och ”Software Reuse”. Vi fick
väldigt många träffar vilket innebar en hel del sorteringsarbete. Sökningen gav i sin tur träffar
med andra länkar till intressanta källor. Det var både böcker som vi lånade på biblioteket,
samt Onlinepublicerade artiklar och uppsatser. Bland litteraturen fann vi att vissa författare
återkom på många ställen. Det var författare som anses ledande inom forskningen av Software
Resue, och vi försökte givetvis få tag på litteratur från dessa författare. Vi sammanställde en
lista med ca trettio böcker som verkade intressanta. Några utav dem var omöjliga att få tag på
och andra visade sig inte innehålla det vi hade hoppats. Efter en tids sorteringsarbete landade
vi på tio böcker som vi tyckte innehöll sådant av intresse. Förutom dessa böcker hittade vi en
handfull artiklar och uppsatser på Internet som vi använt oss av. Slutligen fick vi ett pdf-
dokument från vår kontaktman på EDS, som var skrivet av en Amerikansk medarbetare på
EDS 1999, som handlade om just Software Reuse inom EDS och även rent allmänt.
När vi läste litteraturen fokuserade vi på att hitta nyckelord och gemensamma teorier
samtidigt som vi var uppmärksamma på att finna motsägelser mellan de olika författarna.
Litteraturstudierna gav oss en insikt om Software Reuse och gav oss den kunskap vi behövde
för att konstruera en givande frågemall till den kvalitativa undersökningen. Sedermera har vi
fördjupat oss i litteraturen för att finna ytterligare teorier om hur man på bästa sätt kan få
Software Resue att fungera inom en organisation.

2.5 Tolkning och trovärdighet
Vårt resultat är i första hand knutet till den specifika fallstudien, dvs. EDS i Trollhättan. Det
är just de förutsättningar som råder hos EDS organisation som lagt grunden till rapporten. Vi
utgår dock ifrån att det finns gemensamma nämnare hos EDS och andra
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systemutvecklingsföretag. Därför bidrar vår rapport till forskningen kring Software Reuse, då
delar av den kan vara applicerbar på andra organisationer. 
Software Reuse är ett komplext område då det består av en mängd aspekter som måste
övervägas innan man kan realisera ett system. För detta krävs en processförståelse, där alla
dessa aspekter ingår. Få organisationer har varit framgångsrika vid införandet av Software
Reuse system. De problem som uppstår har ofta en organisatorisk prägel. Forskningen ger
rekommendationer i form av riktlinjer, men det är upp till organisationerna att anpassa dessa
efter sin egen specifika situation. Därför spelar vårt empiriska material en viktig roll vid den
hermeneutiska tolkningen av teorin.
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3 Teori
I detta stycket går vi igenom tidigare forskning inom Software Reuse. Vi kommer att belysa
olika forskares teorier och visa på skillnader och likheter mellan deras åsikter.
  

3.1 Motiv till Software Reuse
Software Reuse är ett populärt uttryck i mjukvaruutvecklingsbranschen idag. Nästan alla är
överens om att det är en positiv företeelse, men väldigt få vet hur det egentligen går till. Man
vet att man kan uppnå kvalitet, produktivitet, pålitlighet, flexibilitet, lägre kostnader och en
mängd andra fördelar genom Software Reuse. Problemet är, som sagt, att många inte vet hur
man uppnår själva återanvändningen (Predonzani, Succi & Vernazza 2000). Favaro, Griss och
Walton (1994) uttrycker att ett återanvändningssystem kan generera vinst i både kvalitets- och
produktivitetsaspekter. Detta kräver dock att systemet uppförs systematiskt och strukturerat.
Vidare uttrycker han att möjligheten att spara tid också är ett givet motiv för införandet av ett
sådant system.

Sommerville (2001) liknar mycket av dagens systemutvecklande vid Vattenfall-modellen.
Den beskriver ett systems livscykel, man analyserar och definierar vad systemet kräver,
designar systemet med hänsyn till specifikationerna, implementerar systemet, testar det och
därefter överlämnas systemet till kunden. Sommerville påpekar att det kanske viktigaste
steget i modellen är drift och underhåll av systemet som vilket är fortlöpande under hela
systemets livscykel. Basset (1997) hävdar dock att det finns flera orsaker till att dagens
system blir försenade, dyra och felaktiga. Dessa orsaker ligger på tidigare stadier i Vattenfall-
modellen. En av orsakerna är analysparalysering, dvs. man fokuserar på för mycket
irrelevanta detaljer och systemet är redan gammalt när det väl är färdigt. Ett annat problem är
att man bygger systemet helt från grunden utan modeller eller standardiserad arkitektur.
Ytterligare problem innefattar stora projektteam, Fred Brooks lag: ”Adding bodies to a late
software project makes it later”. Personer som ska fungera som mellanhänder mellan de
riktiga användarna och systemutvecklarna skapar mer problem än de gör nytta. Inga tidiga
varningssignaler, när man upptäcker allvarliga nya krav och designproblem har man redan
investerat så mycket tid och pengar i systemet att man tvingar det till produktion i alla fall
(Bassett, 1997).

Sommerville (2001) presenterar en modell för återanvändningsorienterad utveckling. Den
omfattar fyra steg. I komponentanalysen söker man efter tillgångar för återanvändning. Sedan
görs en kravmodifikation som reflekterar de tillgängliga komponenterna. Slutligen görs en
systemdesign och under utvecklings- och integrationsfasen utvecklas och integreras de
komponenter som behövs för att systemet ska fungera.

3.2 Tillgångar för Software Reuse
Software Reuse handlar inte bara om att återanvända kod och komponenter. Man kan
återanvända i stort sett allt, så länge man har ett fungerande system för återanvändningen.
Företeelser som designdokument och kravspecifikationer är exempel på sådant som går att
återanvända (Predonzani et al., 2000). Även om Software Reuse inte alltid innebär att det är
kod som återanvänds, är det i stort sett alltid kod som blir själva resultatet (Tracz, 1995). För
att Software Reuse ska bli lönsamt krävs det att mödan att finna, förstå och integrera
återanvändbara tillgångar är mindre än att skapa dem på nytt. Därför är det oftast mest
lönsamt att skapa så generella återanvändbara tillgångar som möjligt. Ju bredare
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användningsområde en tillgång har och ju mindre specifik den är, desto lättare är den att
förstå och integrera i ett nytt system.  I designfasen arbetar man på en hög abstraktionsnivå
och därför är det lämpligt att redan där utse möjliga återanvändnings tillgångar (Tracz, 1995).

Basset (1997) anser dock att Software Reuse är något man kan återanvända genom att
förändra. Det handlar alltså inte om komponenter som är lika varje gång, utan som man
modifierar efter behov. För software engineering är återanvändningsprocessen att adaptera en
generell komponent till det sammanhang den ska användas i. Mycket handlar om att kunna se,
som Bassett uttrycker det, ”samma som, förutom”. Att det här problemet är det samma som
det där, förutom att…

Återanvändningsteknologi tar oss endast en fjärdedel av vägen, de övriga tre fjärdedelarna
handlar om processer och människor. Att återanvända andra människors mjukvara handlar om
förtroende och delande, de väsentligaste grundstenarna för ett väl fungerande samarbete inom
en grupp (Bassett, 1997).

3.3 Vilka bör använda sig av reuse, vad krävs av organisationen?
Schmidt (2001) tar upp några olika företeelser man kan se på innan man startar upp ett Reuse
system. Ett första steg är att se om marknaden är konkurrensmässig, när det sker snabba
förändringar och finns många konkurrenter krävs förkortad utvecklingstid på applikationer.
Detta gör att man behöver använda sig av återanvändningsbara komponenter. När marknaden
inte är konkurrenskraftig däremot blir det ofta att organisationer återuppfinner istället för att
återanvända. Vidare krävs att applikationsdomänen är komplex, väldigt enkla komponenter
kan oftast återuppfinnas lika enkelt som att återanvändas. Är det däremot mer avancerade
komponenter är utvecklarna mer villiga att återanvända komponenter, att utveckla dessa från
grunden är ofta både kostsamt och tids krävande.

Schmidt (2001) påpekar även vikten av att den organisatoriska kulturen och
utvecklingsprocessen stöder återanvändning, det är inte bara svårt att utveckla kvalitativa
återanvändbara komponenter, det är dessutom svårt att direkt få lön för mödan. Betydande
investeringar måste till i början för att skapa effektiva, flexibla och väl dokumenterade
återanvändbara tillgångar. Därför måste organisationen stödja en utvecklingsprocess som låter
ett systematiskt återanvändningssystem att komma igång. Idealt bör en organisations
utvecklingsprocess belöna de utvecklare som investerar tid och ansträngning i att bygga och
dokumentera robusta återanvändbara komponenter. T.ex. kan man införa ett belöningssystem
för skapandet och även återanvändandet av kod.

Det är även en fördel om det i introduktionen av Reuse systemet finns ett antal
väldokumenterade och välfungerade komponenter vilka utvecklarna kan använda så de genast
får ett förtroende för systemet och blir benägna att fortsätta använda det. (Schmidt, 2001)

Griss, Jacobson och Jonsson (1997) tar upp några andra aspekter på vilken typ av organisation
som kan dra den största nyttan av Software Reuse. Dessa inkluderar att organisationen
producerar liknande produkter eller relaterade applikationer, är beredd att initialt göra
betydande investeringar i ett Reuse system samt är beredda att göra vissa organisatoriska
förändringar.
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3.4 Organisatoriska aspekter
Det finns olika teorier på hur man kan institutionalisera Software Reuse. En åsikt som de
flesta forskare är genomgående överens om är att det i första hand inte rör sig om ett tekniskt
problem, snarare organisatoriskt. En av dessa forskare är Will Tracz (1995) som menar att för
att institutionalisera Software Reuse krävs det att systemet har stöd från högsta ledningen. De
måste inse att Software Reuse är en långsiktig investering som lönar sig i framtiden. Utan
högsta ledningens stöd finns det ingen motivation till förändring och, än viktigare, det blir
svårt att få loss pengar till investeringen. Ett företag som vill få igång ett Software Reuse
system måste utvärdera och kanske även förändra sin utvecklingsprocess. Det måste
undersökas hur återanvändningen kan introduceras i mjukvaruutvecklingens livscykel. Det
finns icke-tekniska hinder som måste överbryggas. Ofta finner man dessa hinder bland de
anställda. Det finns många programmerare som inte har tillräckligt bred kunskap för att på
egen hand uppskatta fördelarna med återanvändning. Här har ledningen ytterligare en viktig
roll att spela i att motivera och engagera. Det råder ofta en sorts konservativ inställning bland
de anställda, dessa personer behöver någon som uppmuntrar dem att utnyttja ett
återanvändningssystem. (Tracz, 1995)

Innan ett återanvändningsprogram kan startas upp måste organisationen bestämma vad den
egentligen eftersträvar. Det måste finnas ett mål där återanvändningssystemet ska ses som ett
medverkande bidrag i kampen för att uppnå denna målsättning. Att se införandet av
återanvändning som en del i ett organisatoriskt mål, i synnerhet ett mål med en fastställd
förtjänst, ger en riktpunkt för att basera uppskattningar och undersöka den långsiktiga
kostnaden och vinsten av återanvändningssystemet. Strävan efter att en skapa en
organisatorisk målsättning samt fastställa en förväntad förtjänst underlättar också
bedömningen av hur resurskrävande systemet får bli. (Prieto-Díaz, 1994)

3.4.1 Motivation
Även om organisationen i början stöter på problem är det viktigt att man behåller tron på
återanvändningssystemet. Det är viktigt att chefer och de högsta delarna av organisationen är
bestämda, positiva och tror på systemet för att denna tankegång ska sprida sig i
organisationen. (Schmidt, 2001)

Två av problemen med Software Reuse är att få folk att återanvända komponenter, samt att
skapa komponenter som folk kan återanvända. Ett ordspråk som passar in är ”man kan leda
hästen till vattnet, men man kan inte tvinga den att dricka”. För att institutionalisera Software
Reuse måste man övertyga samtliga inblandade att de tjänar på det på något vis.
Företagsledningen måste kunna se att de finns en vinst att göra, att deras investeringar
kommer att betala sig i framtiden. Utvecklare och programmerare måste övertygas att
återanvändningen inte kommer att påverka hur deras produktivitet kommer att mätas. Med
andra ord, om de skriver mindre kod och istället återanvänder mer, så ska deras produktivitet
inte ses som minskad av ledningen (Tracz, 1995).

3.5 Systemstrategier för Software Reuse
Den återanvändning som sker idag sker oftast vid implementeringsfasen. En systemutvecklare
letar efter existerande mjukvara som kan användas till det han avser att skapa. Med lite tur
hittar han det han söker. Detta sätt att arbeta fungerar oftast ganska bra. Men med lite
framförhållning hade det kunnat fungera mycket bra. Ofta måste den kod eller komponent han
hittar modifieras en aning antingen för att den inte var avsedd att utföra exakt det han vill,
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eller för att designen var sådan att den satte onödiga restriktioner på implementeringen. Om
utvecklaren inte hade satt de något godtyckliga restriktionerna på den ursprungliga designen
skulle komponenten varit återanvändbar så som den var, utan modifiering. Därför är det
lämpligt att börja med Software Reuse vid designfasen (Tracz, 1995).

Systematisk återanvändning innebär att begreppet Software Reuse har planterats in i
organisationen och genomförandet har strukturerats. Vidare skapas processbeskrivningar och
användarmanualer samt etablering av en allmän arkitektur. Denna arkitektur har som mål att
fånga den möjliga variabilitet som finns hos den applikation som ska utvecklas samt beskriva
dennes drag och natur. För att säkra (och höja) den framtida kvaliteten av komponenterna är
utvärdering också en viktig ingrediens i ett systematiskt återanvändningssystem. Införandet av
ovannämnda system kräver dock stora resurser vad gällande planering, implementering och
underhåll. (Prieto-Díaz, 1996)

3.6 Införandeprocesser
Även då införandet av reuse i organisationen kräver god kännedom om gällande system och
organisation, omfattar inte nyckelfaktorerna endast analyser och planeringar. Det är också att
införa nya vanor och nytt tänkande, och detta längs hela hierarkin. Ledningen kan fungera
som ett föredöme för övrig personal och därigenom sporra personalen med sitt intresse och
sin medverkan. Ledningen ansvarar också för att personalen ges möjlighet att få den träning,
utbildning och det stöd den behöver för att kunna anamma reuse. När de anställda får större
kunskap om återanvändning och företagets mål kan detta ge dem ytterligare motivation. Det
är viktigt att kommunikationen fungerar, inte bara från ledningen och nedåt, utan i alla
riktningar genom hela organisationen (Morel, 1996).  

Det är oftast bättre att börja med mindre återanvändningssystem där utvecklare och chefer får
tid på sig att bygga upp kunskap och självsäkerhet. Allt eftersom de anställda sedan mognar
kan man iterativt bygga på detta lyckade mindre system. Att införa ett ambitiöst system som
spänner över hela organisationen direkt från start har ofta visat sig skapa problem (Schmidt,
2001). För att inte organisationen ska ta sig vatten över huvudet kan införandet av reuse till en
början ske småskaligt, t.ex. i form av ett pilotprojekt. Detta för att sedan utvecklas och
förbättras genom iterativt arbete. (Favaro et al, 1994). Det är bättre att införa ett system som
fungerar till 80% för att sedan utveckla det allt eftersom, än att vänta på ett 100%igt system
som aldrig kommer (Schmidt, 2001).

Kelly (et al, 1996) presenterar ett antal viktiga steg för att införa systematisk återanvändning.
Kortfattat går dessa steg ut på att man inför Software Reuse i sekvenser, man måste fastställa
att Software Reuse är ett lämpligt redskap, samt även bestämma i vilken omfattning det ska
införas. Genom att ta fram flera olika strategier för hur införandet ska gå till och sedan
analysera dessa och välja den mest lämpliga får man svar på huruvida organisationen är redo
för den specifika strategin. Innan själva implementeringen tar man fram en aktionsplan som
beskriver hur denna ska ske. När Reuse systemet är igång gäller det att övervaka och förbättra
det. 

3.6.1 Utbildning
Det är viktigt att man respekterar och belönar de mest rutinerade systemutvecklarna i
organisationen, deras kunskap och erfarenhet behövs när det gäller att utveckla och underhålla
reuse komponenter. (Schmidt, 2001).
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Man kan inte med hjälp av generaliserade och förenklade metoder lära sig bygga
återanvändningsbara komponenter, utan utvecklarna måste genom erfarenhet lära sig att
bygga, implementera, optimera, validera, underhålla och förbättra reuse komponenter.
(Schmidt, 2001)

3.6.2 Roller och nyckelpersoner
Det finns flera nyckelpersoner i ett Software Reuse system. Den första man kommer att tänka
på är programmeraren. Det är han som är ansvarig för design och implementering av
mjukvaran. Om återanvändning gör att programmerarens arbete underlättas, eller gör att han
verkar mer produktiv inför cheferna blir han troligtvis motiverad att använda sig utav det.
Frågan är bara vem som ska skapa den återanvändbara mjukvaran? Det måste finnas ett slags
bibliotek med komponenter av god kvalitet och dokumentation. Andra roller som ingår i ett
reuse system är beslutsfattare, administratörer (Tracz, 1995).

3.7 Strukturer i Software Reuse system
En förutsättning för fungerande återanvändning är variabilitet. För att kunna återanvända
mjukvara är det en förutsättning att den kan anpassas till den miljö som den är tänkt att
användas i (Van Gurp, 2000).

Två aspekter som påverkar återanvändningssystemet är kornigheten och abstraktgraden hos
komponenten. Med kornighet avses storleken på komponenten som ska återanvändas. Mindre
komponenter är finkorniga och större komponenter därmed grovkorniga. Lönsamheten vid
återanvändning är proportionell till storleken på komponenten. Dock bör påpekas att en större
komponent är mer komplex att återanvända, så organisationen bör sträva efter att finna en
balans som passar deras syften. Abstraktgraden sträcker sig från ren kod som lägst, till den
mer abstrakta kravspecifikationen som högst. Poängteras bör dock att detta resonemang gör
antagandet att återanvändning av kravspecifikationer innebär återanvändning av alla dess
produkter nedåtströms i den aktuella mjukvarans livscykel. Abstraktgraden har därmed, likt
kornigheten, konsekvenser för lönsamheten. En mer abstrakt komponent generar bättre
lönsamhet, men är även mer komplex att återanvända (Prieto-Díaz, 1996).

Enligt Prieto-Díaz (1996) kräver ett fungerande återanvändningssystem skapandet av en
återanvändningsinfrastruktur. Denna infrastruktur kan liknas vid en löpandebandproduktion
bestående av maskiner och processer som massproducerar komponenter. Den är
resurskrävande att implementera men väl etablerad genererar den god produktion och
lönsamhet. Ett nyckelbegrepp för att lyckas framställa denna infrastruktur är domänanalys.
Denna analys används för att insamla information från det existerande systemet, detta kan
vara i form av källkod, dokumentation, design, användarmanualer och testplaner. Prieto-Díaz
anser att detta resulterar i god kunskap av domänen och kravlistor för både existerande och
framtida system. Arango (1994) förklarar begreppet mer kortfattat, domänanalys betyder
organisering av beskrivningar av komponenter och arkitektur.

3.8 Design av reuse komponenter
Software Reuse är en långsiktig investering. En märklig sak inom utvecklingsbranschen är att
det aldrig verkar finnas tillräckligt med pengar att göra saker och ting rätt från börjar, medan
det alltid finns pengar att göra om saker igen och igen. Det absolut billigaste är ju att göra rätt
från början. Detta stärker försvaret för att utnyttja Software Reuse, men det krävs att
ledningen ser det som en långsiktig investering. (Tracz, 1995)
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De mest återanvändbara komponenterna och frameworks kommer från att lösa riktiga
problem. Att använda sig av top-down metoden och låta ett produktionsteam skapa generella
komponenter i frånskildhet från applikationsutvecklarna löper stor risk att misslyckas. Detta
beror ofta på för dålig feedback mellan utvecklingsteamet och applikationsutvecklarna som
senare ska använda komponenterna (Schmidt, 2001). I motsats till Schmidt menar Kelly (et al,
1996) att ett separat produktionsteam är i de flesta fall den mest lyckade lösningen. Detta
motiverar han med att detta separata team inte är underställd direktionerna eller ledningen hos
ett specifikt projekt.

Många tror att det är enkelt att skapa en mängd återanvändbara komponenter och spara dem i
ett bibliotek så att programmerare kan återanvända dem. I praktiken har detta aldrig fungerat.
Komponenterna måste kombineras för att fungera tillsammans, och såvida de inte är
designade för att samordnas blir integreringsprocessen oftast mer kostsam än det varit att
skapa dem från scratch. Det är fördelaktigt att ha ett mönster som komponenter kan
kombineras efter, ett så kallat design pattern. (Tracz, 1995) 

3.9 Återanvändbara komponenter
McClure (1997) menar att det finns tre typer av komponenter som är lämpliga att återanvända.
En av dessa komponenter är återanvändbara skelett, som kan främja produktiviteten. Det kan
vara olika typer av projektdokumentation, rapporter och planer. Eftersom dessa skelett kan
sparas som ordbehandlingsmallar går det snabbt och enkelt att skapa och spara i en
återanvändningskatalog. Nyttan med dessa skelett är inte bara att man sparar tid utan även att
de ser till att företagsstandarder följs och att det finns en konsistens genom hela
utvecklingsprocessen på företaget. Detta ger i sin tur systemen en högre kvalitet samt gör dem
lättare att förstå, underhålla och återanvända.

De två andra typerna av komponenter som lämpar sig väl för återanvändning är
designkomponenter och testkomponenter. Designkomponenter är viktiga för att det är i
designläget man enklast kan maximera nyttan med återanvändning. Designkomponenter har
en högre abstraktionsgrad än ren kod, vilket gör dem mindre implementeringsspecifika och
därför även mer portabla och återanvändbara. Eftersom design är en mer kostsam
utvecklingsprocess än själva kodningen kan återanvändning av designkomponenter generera
en större vinst (eller besparing) än kodåteranvändning. Återanvändning på designnivå kan i
vissa fall leda till återanvändning på kodnivå om det finns några likheter som kan spåras
mellan designen och koden som implementerar den (McClure, 1997).

Spårbarhet kan skötas automatiskt med hjälp av så kallade CASE verktyg. Genom att
fokusera på designkomponenter kan man lösa många av problemen med kompabilitet och
skillnader mellan komponenter skrivna i skilda programmeringsspråk. Test komponenter, som
testdata, testscript, testcases, och testplaner är också viktiga att belysa. I vissa fall, där koden
inte är återanvändbar pga. skillnader i språk eller verktyg, kan test komponenterna vara
återanvändbara. Att återanvända testkomponenter kan säkerställa att systemet blir mer
utförligt testat vilket kan bidraga till ett mer pålitligt system som dessutom är lättare att
underhålla. Då testning, likt design, är en resurskrävande uppgift, kan återanvändandet av test
komponenter spara mycket både vad gäller tid och resurser för projektet (McClure, 1997).
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4 Resultat och analys
I detta avsnittet kommer vi att redovisa resultatet från vår empiriska undersökning. Syftet med
de kvalitativa intervjuerna var att ge svar på vår problemformulering. Innehållet nedan är en
återgivning av vad vi upplevde var respondenternas motiv till Software Reuse samt önskemål
om ett framtida reuse system. För att vi skulle få en helhetssyn och processförståelse för EDS
har vi även analyserat en del organisatoriska aspekter.

4.1 Organisationen i projekt
Flera av respondenterna har under de senaste två åren varit aktiva i ett större projekt kallat
DS, som är ett nytt datasystem för SAAB. I DS projektet fanns en övergripande projektledare
och en motsvarande projektledare hos kunden. Projektet blev efter hand uppdelat i två delar,
den ena delen arbetade med specificering och de andra jobbade med utvecklingen. För de här
två grupperna blev det automatiskt två delprojektledare. På frågan om det fanns några
nackdelar angående uppdelningen av roller svarade en av respondenterna att ”Det var vissa
personer som fick väldigt mycket att göra, flera bollar i luften…finns mycket man skulle
kunna ändra på och göra bättre.” Detta var det egentligen det första projektet i Trollhättan
där man använde sig av objektorienterad programmering. Det skedde ingen gemensam
utbildning inför detta, men flera av deltagarna deltog i olika utbildningar, någon var på kurs i
USA andra läste Java.

De projekt som drevs fram till mitten på nittiotalet fick ofta en teknologi som var baserad på
de personliga preferenser som fanns i de olika projektteamen. Var det någon som gillade
Oracle blev det en Oracle baserad lösning, osv. Nu har man ändrat hela processflödet och
numera går man in och gör teknisk review tidigare för att strategiskt kunna välja en specifik
lösning och guida utvecklarna. Detta görs av ett core-team bestående av experter inom olika
områden. För detta används GMs och SAABs IT strategier och även EDS Technic Policy.
Under dessa reviews tittar man ofta på om det finns något från tidigare projekt man kan
återanvända sig av. Detta sätt har man arbetat efter sedan mitten på 1995 och det har fungerat
bättre. Flera respondenter känner att man skulle kunna utvärdera projekten mer i efterhand
och då inte bara se till själva projektet utan hela processförbättringen hos kunden inklusive
själva projektet. Man skulle vilja mäta hela denna processförbättring.

4.2 Tidigare erfarenhet av reuse
Samtliga är bekanta med begreppet och har använt sig av viss form av återanvändning i det
dagliga arbetet, men som en av respondenterna sade ”inte så som man ser på Software Reuse
idag”. Inom t.ex. DS projektet har viss återanvändning skett inom projektet, vilket varit
möjligt då det varit ett så pass stort projekt. Det har varit komponenter, klasser och funktioner
som man kunnat använda flera gånger. De som programmerar i Visual Basic har tillgång till
en mall som stomme som innehåller färdiga klasser, där sker således en viss form av
återanvändning. Den typ av återanvändning som skett på EDS hittills är opportunistisk, det
man vill uppnå  är en systematisk och strukturerad återanvändning. Alla är mycket positivt
inställda till Software Reuse, men de inser också svårigheterna. De inser förtjänsten med att
slippa ”uppfinna hjulet gång på gång”. Respondenternas tidigare erfarenheter av reuse berör
mest ren kod.  
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4.3 Definition av Software Reuse
Det skiljer sig lite vad de olika respondenterna inläser i begreppet Software Reuse, vilket även
syns i litteraturen. Precis som vi själva först var inne på menar programmerare att det handlar
om återanvändning av i första hand kod,  men i viss mån även komponenter och mindre delar
till en lösning. Medan andra även ser att man återanvänder hela lösningar, design patterns.
”För min del är det kärnan…sedan är komponentåteranvändningen en del av det”. När det
gäller återanvändning av kod är man överens om att det måste vara generella komponenter
och att det inte får vara sådant som innehåller affärsfunktioner som är kopplade till kundens
organisation. ”En layoutmanager… har ju ingenting att göra med vad själva systemet ska
göra... Det är ett typexempel på en sån sak som man tar fram en gång och sedan kan
återanvända till samtliga kunder.”  Någon nämner också att man kan återanvända sådant som
inte är mjukvara, t ex komplicerade offerter. ”I första läget är det väl naturligtvis så att jag
skulle vilja prioritera programkod, för det är ändå där man kan få upp produktiviteten.” Som
vi redovisat tidigare är erfarenheten av resue framförallt ren kod, men respondenterna är
införstådda med att man även kan återanvända hela eller delar av en lösning. 

4.4 Arbetssätt i programmeringsarbetet
De vanligaste programmeringsspråken är Java och Visual Basic. Även HTML och C++
förekommer. De använder flera olika verktyg och editorer. Alla har reuse i åtanke när de
programmerar i dagsläget, men det finns idag ingen tid avsatt till att skapa generella
komponenter i projekten. En del försöker att göra komponenterna så generella som möjligt
direkt, medan andra väljer att gå tillbaka och programmera om dem när de får tid längre fram.
Det sker en del återanvändning inom projekten idag, och man försöker även hitta
komponenter eller åtminstone idéer på Internet. De vanligaste källorna för att hitta
återanvändbar kod verkar vara inom projektet, vid kaffebordet eller via Open source på
Internet.

Copyrightlagen kan vara en käpp i hjulet för systematisk återanvändning på EDS. ”…utifrån
aspekten som vi jobbar här gentemot SAAB, SAAB äger ju den koden vi utvecklar, det är
egentligen SAAB:s egendom, det kan bli ett litet bekymmer när man ska återanvända
komponenter och lösningar.” De flesta är dock eniga att detta går att lösa med hjälp av
avtalsförhandlingar och utbildning av kund, ”för att kunna få måste man också kunna ge”. De
som arbetar med systemutveckling är väl medvetna om vad som gäller angående
copyrightlagen, när de t ex använder sig av kod från Internet. Det verkar inte finnas några
uppenbara hinder för att dela med sig av kod internt. ”Nej, inom EDS och SAAB spelar det
ingen roll. Men om dom snor det utanför så är det ju tråkigt. Men för mig personligen spelar
det ingen roll”.

De största svårigheterna för utvecklarna med att återanvända komponenter från andra system,
eller som skapats av andra är att komponenterna är för specifika, det krävs mycket arbete för
att anpassa dem till ett annat system. Något som skulle underlätta detta är god dokumentation
och givetvis att de är strukturerat programmerade. Andra problem är att först och främst få
reda på att just den komponenten överhuvudtaget finns, samt att förstå hur den är tänkt att
fungera.

Inställningen till tredjepartskod är att det är bra om den fungerar som den ska, men kan
innebära problem om den inte fungerar. ”Vi är säkra på vår kod, men den vi köpt kan
innehålla fel".  Det verkar hänga mycket på om det finns bra support till komponenten samt
att den är lätt att förstå. ”Stora kodblock kan nog vara svårt att använda”. De flesta är
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generellt positiva till tredjepartskod. ”Glöm rädslan för not invented here…det är inte fult att
använda tredjepartskod, det är däremot dumt att inte använda sådant som redan är
uppfunnet”. Det finns även ett regioninitiativ vad gäller tredjepartskod där man ska köpa
färdiga komponenter från ett företag som heter Component Source. Så användandet av
tredjepartskod kommer således att öka.

4.5 Ekonomi
Respondenterna berättar att det inom branschen idag blir det mer och mer fast pris. Men man
tar fortfarande betalt per timme, i Sverige finns dock ingen specifik betalning för LOC (Line
of Code). Priset på system sätts beroende på flera aspekter, företagets tro och erfarenhet från
tidigare projekt samt vilken omfattning projektet kommer att få. En annan sak är vad kunden
är beredd att betala och sedan blir det förhandlingar där. Innan projektet startar görs en grov
systembeskrivning där man försöker uppskatta vad som ska göras och hur lång tid det
kommer ta. Redan i detta läge borde man se på vilka komponenter som skulle kunna göras
generella för återanvändning. Verkligheten är dock att projekt inte alltid går ihop, man kanske
tar ett uppdrag för att komma in på en marknad, eller för att inte förlora en kund.

Det förekommer även intern debitering på EDS, projekt köper konsulter från andra delar av
organisationen det är sedan upp till cheferna att debitera för dessa tjänster. En av utvecklarna
säger ”Jag märker inte så mycket av det, jag tidsredovisar och sedan är det upp till chefen att
sätta ihop det hela."

4.6 Kommunikation
På ett stort företag som EDS blir det mycket kommunikation, detta kan ibland upplevas som
tidskrävande. Kommunikationen inom projekt upplever respondenterna fungerar bra, men
desto längre avstånd, desto svårare blir kommunikationen. Det kan ibland vara långa
kommunikationsvägar, man måste gå via en viss rutin, även om man vet var man borde vända
sig direkt, det upplevs ibland att det kan bli” en höna av en fjäder”. Det finns heller ingen
information för allmänintresse inom företaget, utan personerna är medvetna om de projekt
som är relevanta för deras arbete.

4.7 Nuvarande stöd för reuse
I dagsläget finns inget organisationsvitt system för strukturerat återanvändande. Det man har
är vad som kallas Consume Side, dvs. att man konsumerar komponenter, vilka EDS köper
från företaget Component Source. Det finns även mindreskaliga arbetsrutiner för
återanvändning idag, det finns ett forum lokalt i Trollhättan som har ansvar för den kod som
finns i Visual Basic mallen. Om någon har skapat en generell klass som de tycker kan läggas
in granskar forumet klassen och beslutar om den ska läggas in i mallen. För Java finns det
ännu inget liknande forum. Det finns vidare standardiserade kodskelett, templates och
generella komponenter t.ex. datarutiner för olika plattformar typ mainframes och midrange.
”Så en utvecklare som t.ex. jobbar inom ramen för en midrange plattform, om man tittar på
ett program från ett system, och när man ser på nästa känner man igen sig i strukturen… Den
biten är styrd och man känner igen sig.” 
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4.8 Önskemål på ett framtida reuse system
De flesta föreslår en databas med sökfunktion som finns tillgänglig via intranät, denna databas
skulle alltså innehålla både köpta färdiga komponenter och komponenter skapade på EDS
som man gjort generella för återanvändning. Dessa komponenter ska vara väldokumenterade,
det ska finnas ett dokument som beskriver varje komponent. De ska även vara
programmerade på ett strukturerat sätt som följer kodstandard. I designfasen av ett projekt
tittar man på vilka komponenter som eventuellt kan göras generella för att sedan kunna
återanvändas och i slutet av ett projekt gör en slutdokumentation som visar vilka generella
komponenter som finns tillgängliga och kan återanvändas i andra projekt. Detta för att
undvika att man behöver skapa samma komponent som redan skapats i tidigare projekt. Man
önskar även att man i detta ”repository” kan söka på hela eller delar av en lösning, alltså inte
endast komponenter.

Ett förslag är att man inte har någon sökfunktion ”utan att det levereras ut ett paket med vad
för komponenter som finns, ungefär som när man programmerar i Java idag så levereras det
med ett API. Då får man titta och lära sig vad som finns i API:t för att sedan använda det.”
API:t skickas ut i organisationen med en versionsdokumentation som berättar vad som har
ändrats och vilka nya funktioner som finns.

De flesta tror inte att det behövs något komplicerat tekniskt verktyg för att komma igång med
Software Reuse. Om det behövs någon form av nytt system vore det bästa att köpa in något
enkelt system som man vet fungerar.

4.9 Administration
På frågan om hur ett återanvändningssystem bör administreras svarar respondenterna att det
bör finnas någon slags grupp som administrerar databasen. Denna grupp ska ha till uppgift att
kvalitetssäkra, verifiera och uppdatera. Personerna i den administrativa gruppen bör ha en
översyn över flera projekt, så de vet vad som finns programmerat. Alternativt kan det vara
någon från varje projekt som sköter administrationen.

När en person skapar en generell komponent skulle han automatiskt kunna bli ägare till denna.
En administrativ grupp kontrollerar komponenten innan den förs in i systemet, men alla
ändringar och uppdateringar av komponenten måste utföras av ägaren, men den
administrativa gruppen ska hela tiden övervaka uppdateringarna. Detta är för att det inte ska
skapas en mängd komponenter som är nästan likadana. ”Den som ansvarar för själva
komponenten och dess kvalitet är ju den som i första läget utvecklat komponenten”. ”I nästa
steg de som ansvarar för underhållet av komponenten, och det behöver ju inte vara samma
person”. Om man upptäcker ett fel i en komponent som finns i reuse systemet måste man veta
i vilka system den finns, så här måste det också finnas någon slags dokumentation. Egentligen
eftersträvas det så lite administration som möjligt på EDS, men man inser att det krävs,
åtminstone till en början, för att komma igång med Software Reuse.

Det råder samtycke om att det förmodligen kommer att behövas en del nya roller och
processer för att institutionalisera Software Reuse, men i dagsläget har man ingen tydlig
uppfattning om exakt hur dessa ska formas. Ett motsvarande system som finns för Visual
Basic föreslås kunna fungera även för andra programmeringsspråk. Att man har ett slags
forum, ett review board, som uppdaterar, verifierar och administrerar reuse systemet.
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Ett problem är var de generella komponenterna utvecklas initialt. ”Det är egentligen där det
stora arbetet ligger tycker jag. Sen är det lite hönan eller ägget, vem ska börja att göra
komponenterna som sen kan användas.”  Man kan tänka sig att det finns en grupp som
antingen skapar generella komponenter, eller arbetar med att göra befintliga komponenter mer
generella. Reuse systemet kan även till en början tänkas byggas upp utav inköpt
tredjepartskod.

4.10 Hinder mot ett reuse system
Det största lagliga hindret man ser för Software Reuse är att kunden äger all kod som
företaget skapat under ett projekt. Man är dock ense om att detta troligtvis går att omförhandla
om man kan få kunderna att inse fördelarna med reuse. Ytterligare en svårighet är att SAAB
är en så pass stor kund, att de kanske skulle känna att de betalade mindre kunders system.
”Säg t ex att vi skulle utveckla ett liknande system för Volvo, då skulle vi kunna plocka väldigt
mycket från SAAB:s system och då får Volvo det billigare för att vi redan utvecklat ett
liknande system åt SAAB.”  Ett sådant problem skulle kunna lösas med kickback förfarandet.
”Säg att jag har levererat en lösning till en kund och sedan hamnar i en situation där jag
inser att det här kan jag göra kommersiellt tillgängligt…så kan man tänka sig att kunden som
stått för en del av utvecklingskostnaden…får en procentsats av intäkten.”

Det kan även tänkas att man lägger de timmar som går åt att skapa generella komponenter
utanför projektet så att kunden inte behöver debiteras för dem, eller att kostnaden delas mellan
två eller flera kunder.

4.11 Motivation och tid
Samtliga respondenter är överens om att ett fungerande reuse system skulle underlätta deras
arbete. Motivationen verkar finnas bland de anställda, men eventuellt kommer viss utbildning
att behövas för att alla ska kunna skapa generella komponenter och ha möjlighet att använda
ett Software Reuse system. Det är viktigt att hitta motivationsfaktorer. ”Jag tror att det här är
en nyckel till framgång för reuse”. Det är viktigt att ledningen är engagerad och tror på idén
om Software Reuse. Det finns ett initiativ på europanivå som ännu ligger i planeringsstadiet.
Software Reuse är en långsiktig investering och det kan vara svårt att få personer med
kortsiktiga budgetmål att våga satsa resurser på ett sådant system. Det måste finnas ett
initiativ eller tryck från högsta ledning annars är det svårt att få Software Reuse att fungera på
utvecklingsnivå.

I ett projekt finns det ofta en hård tidspress, och även om utvecklaren ser att något går att göra
generellt så finns inte tiden att göra det. I dagsläget planerar man inte projekten med
återanvändning i åtanke, därför finns det heller ingen tid till att skapa återanvändbara
komponenter under projektens gång. Tiden efter det att ett projekt är avslutat och tills nästa
tar vid kan ibland utnyttjas för att gå tillbaka och programmera om sådant man skapat i
projektet. När reuse systemet har blivit integrerat i utvecklingsprocessen kommer man att
tjäna tid genom att återanvända komponenter. Men till en början kommer man kanske att
behöva lägga extra tid på att skapa generella komponenter för systemet.

”Det är viktigt att man i designfasen av ett projekt ser var man kan bygga generella
komponenter för återanvändning och att man då kan få loss några extra timmar i projektet
för att göra dessa komponenter återanvändbara.”
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Utvecklingsföretag har precis som andra produktionsföretag ett tryck på sig att vara så
effektiva som möjligt. Det kan vara svårt för en utvecklare att se till hela organisationen, utan
han fokuserar oftast på sådant som påverkar sin närmaste omgivning. Därför måste man finna
motivationsfaktorer för att utvecklare ska skapa generell återanvändbar kod som
organisationen drar nytta av. Om en person lägger ner 10 eller 15 procent extra i ett projekt än
vad han skulle gjort och det sedan tillhandahålls någon annanstans och andra projekt drar
nytta av, skulle man vilja kunna premiera eller återföra hela denna effektivisering på något
vis.

Respondenterna ser även vissa risker med att institutionalisera ett reuse system. Systemet kan
bli för komplext och kan komma att kräva för mycket tid. När en kund beställer någonting vill
dom kunna använda det så fort som möjligt. Om det drar ut på tiden så kan man förlora hela
projektet. ”Jag tycker systemutvecklingsprocessen idag är väldigt hantverksmässig
fortfarande. Bara att verktyget är lite mer avancerat, om vi hade en hammare förr så är det
fortfarande en spik vi slår på idag, men det är något annat vi slår med”. Det är viktigt att
man håller systemet enkelt och ser till att man talar samma språk både inom företaget och
gentemot kunderna.

4.12 Belöning
Det finns vissa belöningssystem på företaget idag, men inget som är kopplat till Software
Reuse. Inställningen till bonus- och belöningssystem skiljer sig på företaget mellan olika
länder. Detta beror dels på kulturella skillnader samt nationella regler och lagar. I Sverige är
bonus- och belöningssystem inte en lika vedertagen företeelse som i t ex USA. Men det
upplevs ändå kunna vara en bra idé att koppla någon form belöningssystem till ett framtida
reuse system. ”På något sätt tror jag att det behövs åtminstone för att få igång hela
processtänkandet”. Alla upplever inte att ett belöningssystem skulle vara nödvändigt. ”Jag
tror inte att jag personligen hade jobbat hårdare om jag hade fått några kronor för det.”  Vi
tror att det är en viss skillnad mellan att skapa och återanvända komponenter som man vet att
man själv, eller människor i ens omgivning, kommer att ha nytta av mot att göra det på ett
globalt plan. Det är möjligt att om kunskapsnivån inom reuse höjs genom utbildning att de
anställda ser att företaget blir effektivare, ge kunden bättre priser vilket på sikt gör att jobben
säkras. ”Det borde väl vara motiverande”. Vilken form ett sådant belöningssystem skulle ta
är ganska oklart. Alltifrån ren finansiell kompensation till restaurangbesök, biocheckar och
seminarier föreslås. ”Det behöver inte vara så märkvärdig, men det är rätt bra att man får en
liten klapp på axeln, ett litet erkännande.”

Inledningsvis kommer man till största del att bedöma användandet av reuse komponenter, då
man har vad som kallas Consumer Side, färdiga komponenter inköpta från Component
Source, i reuse systemet. Allteftersom systemet fylls på med egna generella komponenter
kommer även skapandet av dessa belönas. Vart fokus kommer att ligga vet man inte riktigt i
dagsläget.

4.13 Kvalitetstänkandet
Respondenterna anser att vad som är kvalité kan vara svårt att definiera, det kan skilja sig från
fall till fall. Genomgående verkar dokumentation, funktonalitet, hög abstraktionsnivå,
välstrukturerad kod och prestanda vara avgörande för en komponents kvalité. Detta kan man
uppnå genom utarbetade processer och rutiner, kodningsstandard och dokumentmallar ”när
man i ett projekts designfas identifierar en komponent, då ska ju den designas och specas upp
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ordentligt där så att programmeraren vet vad han ska göra.” Som sagt kan kvalité vara svårt
att definiera en komponent kan t.ex. vara långsam men om den inte ska användas i tidskritiska
system spelar detta mindre roll.

Riktigt hur kvalitetssäkringen ska gå till har man idag ingen bestämd uppfattning om. Någon
form av vidare prövning efterfrågas efter man sett att komponenten fungerar i systemet den är
byggd för. Man behöver någon form av mall att checka mot för att kunna göra en review mot
EDS standard. Det beror lite på komponentens storlek, en liten metod kanske inte behöver
testas lika hårt som en större komponent. Förmodligen behövs administrativ grupp för att
verifiera kvalitén på komponenten, men eventuellt kan utvecklaren göra en första verifiering.
Något man funderar på är om man kan göra en specifik person till ägare av komponenten i
reuse systemet,  detta kan t.ex. vara utvecklaren, men skulle även kunna vara någon annan
som ansvarar för underhållet. Man går alltså till den personen som äger komponenten om man
upptäckt ett fel i den eller vill modifiera den och den personen ändrar i komponenten för att
det inte ska finnas flera olika versioner.
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5 Diskussion
Vi ska här diskutera de lärdomar vi fått från teori och empiri. Teorin vi har tagit till oss främst
genom litteraturstudier och empirin kommer från våra intervjuer med anställda på EDS.

5.1 Begreppet Software Reuse
Vad folk innefattar i begreppet Software Reuse skiljer sig, både i teorin och empirin.
Inledningsvis trodde vi att det främst handlade om återanvändning av kod, men vi har lärt oss
att se på saken ur ett större perspektiv, med  återanvändning av Design Patterns,
dokumentation, kravspecifikationer osv. Tracz (1995) hävdar dock att det i stort sett alltid är
kod som blir resultatet, användarna är inne på samma spår, att det åtminstone till en början
kommer att handla om kod för återanvändning. Det kan vara bra att börja smått, så kanske ska
man nöja sig med kod för återanvändning till en början, dock bör man ha övriga
återanvändningsbara tillgångar i åtanke för att i ett senare skede enkelt kunna föra in dessa i
återanvändningssystemet.

Basset (1997) säger att Software Reuse är något man kan återanvända genom att förändra,
utan som man modifierar efter behov. Däremot vill flera av användarna ha hela komponenter
som inte behöver modifieras, de vill ha komponenter med ett generellt interface som inte
behöver modifieras utan är så generella att de hela kan sättas in i ett annat sammanhang. Att
skapa komponenter så generella att de inte behöver modifieras kan dock vara svårt, viss
modifiering kommer förmodligen organisationen behöva ha med i beräkningen.

5.2 Litet eller stort
Både i teorin och empirin tycker man att det är bättre att börja smått för att sedan utöka,
troligen även börja med enklare återanvändbara tillgångar, typ komponenter för att sedan
bygga ut med kanske Design Patterns, dokumentation och liknande. Att starta smått för att
efterhand bygga ut verkar onekligen vara det enklaste och har stöd i teorin, från både Schmidt
och Prieto-Díaz, och från empirin. Vi har även respondenter som uttryckt liknande åsikter.
Man kan även ta hänseende till geografiska aspekter, kanske ska man börja i Trollhättan med
ett mindre eget system? Troligen behövs det dock generella organisatoriska riktlinjer för hur
man ska starta upp ett liknande system för att det senare när man vill integrera och bygga ihop
olika geografiska punkters system ska kunna gå lättare. Vår forskning riktar sig mot
avdelningen i Trollhättan, men det är ingen självklarhet att Reuse projektet måsta börja just
där. Det är upp till ledningen på EDS att utse en lämplig pilotavdelning, där omständigheterna
är sådan att det lämpar sig för Software Reuse. 

5.3 Belöningssystem, motivationsfaktorer
Motivation är en ytterst viktig del i införandet av ett Reuse system, om motivationen inte
finns faller hela idén. Till att börja med behövs stöd från högsta ledning och chefer som
genomsyrar hela organisationen uppifrån. Sedan ska även medarbetarna motiveras, detta
skulle kunna ske som teorin Schmidt (2001) föreslår med hjälp av ett belöningssystem. Våra
respondenter har haft lite olika uppfattning om huruvida ett belöningssystem skulle vara bästa
sättet att få upp motivationen, det skulle dock kunna vara en hjälp med ett belöningssystem
initialt för att få igång användandet av Software Reuse. Hur ska då detta belöningssystem se
ut? Det behöver inte handla om en finansiell kompensation, men detta är väl ett vanligt knep
att ta till.
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Man bör även fundera på vad som ska belönas, ska man belöna skapande av komponenter,
som sedan kan återanvändas i kommande system, eller ska man även belöna återanvändandet
av tillgångar där man sparar tid och utvecklingskostnader i ett projekt? Troligtvis kommer
belöning ske åt bägge håll. Vart sedan fokus ska ligga får man kanske se beroende på vilken
av de två aspekterna som blir mest använd. 

Det som kan vara svårt med ett belöningssystem är att inte alla personer har samma chans att
skapa och återanvända komponenter och får således svårare att få dessa belöningar. Kanske är
det därför bättre med kollektiv belöning? Belöna ett projekt som utnyttjat Software Reuse, då
blir alla personer belönade som varit inblandade, de som under designfasen sett vad som kan
skapas för återanvändning samt vad man kan återanvända från tidigare projekt. Det kan även
vara fördelaktigare med kollektiv belöning då det kan vara svårt att bedöma olika
återanvändningstillfällen, hur avancerad är den komponent som återanvänts, hur många
timmar har man sparat i projektet? Ger man här en kollektiv belöning minskar man risken att
personer känner att de blivit orättvist behandlade beroende på olika belöningssättningar.
Denna kollektiva belöning kan dessutom med fördel vara annan än finansiell, att hela
projektet får göra något trevligt tillsammans, äta på restaurang, gå på teater, shower och så
vidare.

5.4 Kunskap och utbildning
Det krävs även utbildning för att höja motivationen och förmågan att använda sig av ett Reuse
system hos medarbetarna, till att börja med generell kunskap om Software Reuse, vad tjänar
man på Software Reuse, hur kommer det att hjälpa organisationen, vad har organisationen för
mål med införandet och hur det kan hjälpa den enskilde medarbetaren i hans dagliga arbete.
Vidare kan det behövas utbildning i hur man skapar generella komponenter och tänker på ett
mer abstrakt plan. Schmidt (2001) poängterar att det är viktigt att behålla de mest rutinerade
systemutvecklarna inom företaget för att kunna nyttja deras kunskap och erfarenhet. Det kan
vara dessa personer som behövs för att administrera ett Reuse system och t.ex. kvalitetssäkra
komponenter.

5.5 Icke-tekniskt fokus
Vare sig i teorin eller i empirin tror man att något nytt avancerat verktyg egentligen behövs
för att få igång ett Reuse system, man är överens om att det är ett mer organisatoriskt och
icke-tekniskt problem. Detta utesluter dock inte att problem kan uppstå med tekniken bakom
Software Reuse. Respondenterna tror inte att EDS kommer själva utveckla ett verktyg för
Software Reuse utan att man hellre köper in ett mindre avancerat, fungerande och stabilt
system från marknaden.

5.6 Hinder
Inledningsvis kommer troligen ett Reuse system kräva investeringar i både tid och pengar.
Man behöver kanske se över tidsplaneringen i projekt för att möjligheten att skapa
återanvändbara komponenter ska finnas, detta kommer dock efter hand att gå över mer och
mer till att man tjänar tid i projekten eftersom komponenter redan finns att återanvända.
Förmodligen är tidsproblemet något som löser sig självt, då man vid införandet av ett Reuse
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system kommer att dra upp ramverk och riktlinjer för hur arbetsprocessen kommer att
struktureras.

Det finns även vissa lagliga aspekter, i dagsläget äger kunden all kod och man skulle då
egentligen inte få återanvända den, därför behöver man sitta ner och göra avtalsdiskussioner
med kunderna så man kan få återanvända generella komponenter i andra projekt. De flesta
respondenter tror dock att detta går att lösa genom diskussion och utbildning av kund. Kunden
kommer ju antingen kunna få lägre utvecklingskostnader från start genom att man lägger
timmarna det tar att generalisera komponenter utanför projektet. Eller att man använder sig av
kickback förfarandet, används komponenten man utvecklat åt en kund i ett annat system får
den gamla kunden pengar tillbaka.

Det är oklart hur ett framtida Reuse system kommer att se ut. Det är möjligt att alla
återanvändbara tillgångar kommer att bestå av tredjepartskod, alltså komponenter som är
inhandlade utifrån. EDS har ett avtal med ett företag som heter Component Source, som
tillhandahåller färdiga komponenter. Men inställningen till tredjepartskod bland de anställda
på EDS är blandad. En del är oroliga för att problem kan uppstå om koden inte fungerar,
eftersom det inte är de själva som tillverkat den kan de inte heller stå till svars för den. En idé
är att endast utnyttja tredjepartskod för mindre och enklare komponenter, då de är lättare att få
grepp om än större kodblock. 

5.7 Roller
Som vi redan varit inne på är det inte i första hand i en teknisk lösning som behövs för att få
Software Reuse att fungera i en organisation, utan snarare är det organisationen och dess
kultur som behöver ses över. Företagsledningen spelar en viktig roll i processen att införa
Software Reuse i organisationen. Giese (1999) gör en övergripande indelning av de olika
ledarna i tre grupper som han kallar ”Senior Management”, ”Middle Management” och
”Project Managers”. Detta är ett försök att bryta ut olika roller hos de olika ledningsnivåerna,
men gränserna mellan de olika grupperna och dess roller är flytande, och flera roller kommer
att existera över dessa gränser.

Senior Management har kanske den viktigaste rollen för att få Software Reuse att fungera.
Deras främsta uppgift är att ha det övergripande ansvaret för Software Reuse. Detta ansvar
innebär inte bara att de ska få det att fungera i organisationen, utan att de också sponsrar
processen ekonomiskt. Det krävs ett stort planeringsarbete innan Software Reuse kan införas i
organisationen. Den organisatoriska strukturen måste ses över, behöver man ändra företagets
policys eller avtal med kunder, vilka är fördelarna respektive nackdelarna med Software
Reuse, vilka kostnader innebär processen etc.? Det måste finnas en struktur för att sprida
Reuse tillgångar mellan projekt, och kanske även mellan avdelningar. Det vilar på Senior
Managements axlar att sätta upp tydliga målsättningar, både tidsmässiga och ekonomiska.
Sammanfattningsvis ska de göra en företagsplan för Software Reuse. När detta är gjort måste
de även se till att denna plan sprids nedåt i organisationen. 

Det är här Middle Management kommer in i bilden. Deras främsta uppgift är att motivera och
förankra Software Reuse på sina respektive avdelningar. Även här ingår en hel del
planeringsarbete. Det krävs nya undersökningar som leder till rekommendationer om hur ett
Software Reuse program kan införas. Framförallt ska de åskådliggöra de kulturella skillnader
som på något sätt kan försvåra Reuse processen på sina avdelningar, och givetvis förebygga
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dessa hinder. Varje avdelning behöver sätta egna mål med Reuse processen. Inställningen
måste vara den att just deras avdelning ska framstå som en exemplarisk Reuse avdelning.

Slutligen är det upp till Project Managers att se till att Software Resue fungerar i projekten.
Varje projekt måste sätta upp egna reusemål. Det är viktigt att man har klart för sig hur man
ska uppnå Software Reuse i ett visst projekt. Man behöver en modell som beskriver livscykeln
för processen att återanvända tillgångar i ett projekt. Därför måste man definiera hur man rent
praktiskt ska gå till väga i projektet. Detta inkluderar att se över vilka tillgångar som finns,
vilka verktyg som behövs samt vad man kommer att tjäna på eller vilket som kommer att bli
en kostnad. Som Project Manager har man givetvis en viktig uppgift att uppmuntra till
Software Reuse, detta kräver en stark ledare som inte drar sig för att berömma eller belöna.
Det är framförallt i början och i slutet av projekt som möjligheten är som störst att hitta
lämpliga tillgångar till Software Reuse. (Giese, 1999).

5.8 Kommunikation
På ett stort företag som EDS blir det mycket kommunikation, vilket respondenterna ibland
upplever som tidskrävande. De uttrycker sig dock positivt över kommunikationen inom
projekt, men desto längre avstånd, desto svårare blir det att upprätthålla god kommunikation.
En försvårande faktor är de kommunikationsvägar som ska efterföljas, man måste gå via en
viss rutin, även om man vet var man borde vända sig direkt. 

Att kommunikation är en viktig kugge i Software Reuse hjulet är inte svårt att finna belägg
för, varken ifrån litteraturen eller empirin. Morel (1996) poängterar också vikten av god
kommunikation inte bara inom projekt, utan också mellan team och projekt, denna
kommunikation beskriver han som en nyckelfaktor. Att kommunikationen utanför projektet
inte alltid fungerar optimalt väcker förstås en del frågor. Kan till exempel den ibland
bristfälliga kommunikationen bidra till att återanvändning sker mest inom projekt?
Ytterligare en fråga som väcktes var, varför övriga respondenter inte tycktes känna till det
Europa initiativ en av dem påtalade? Här kan man ytterligare förstärka vikten av god
kommunikation, inte bara inom och mellan team och projekt, utan också från ledning och
nedåt i organisationen. Det faktum att detta är just ett initiativ kan förstås ses som en
förklaring till dess anonymitet. Dock uttryckte vissa respondenter en viss oro för att delar av
ledningen inte skulle vara fullt motiverade för upprättandet av ett framtida system, kanske
detta kunde motverkas om kännedomen angående Europa initiativet spreds? Poängteras bör
dock att det inte finns någon information för allmänintresse inom företaget, utan personerna är
medvetna om de projekt som är relevanta för deras arbete. Här bör riktlinjer och mål med
kommunikationen upprättas, vad ska kanaliseras ut i företaget och hur ska kommunikationen
administreras för att fungera så tillfredställande som möjligt. 

5.9 Funktionalitet, struktur och design
Respondenterna vill ha ett system där man på ett enkelt sätt kan söka efter kod och
komponenter via ett Intranät eller liknande. De tycker att det är viktigt att det finns god
dokumentation förknippad med varje återanvändbar tillgång. Vi anser inte att problematiken i
första hand ligger i hur systemet ska konstrueras rent applikationsmässigt, utan snarare hur det
ska fungera med avseende på innehåll, uppdatering och övrig administration. Samtidigt är vi
medvetna om att en viss fokus måste läggas mot de tekniska aspekterna för att systemet ska
fungera. En viktig del i funktionaliteten är att det någon typ av repository, där man kan lagra
hela eller delar av en lösning. Det finns ett slags repository på EDS idag. Det består av
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kommersiellt tillgängliga komponenter från företaget Component Source. I de enklaste fallen
rör det sig om en CD skiva som innehåller komponenter som man helt enkelt lagrar i sitt
repository. Om man nu vill gå vidare och bygga ett mer omfattande repository, där man även
lagrar egna komponenter, bör man undersöka möjligheterna att utveckla det system som alltså
redan existerar. Det bör åtminstone finnas en viss kunskap och erfarenhet i dagens repository
som man kan utnyttja i ett framtida Reuse system.

Det finns ett antal system på markanden idag som erbjuder lösningar för att konstruera
repositories för arkitektur, design patterns och komponenter. Under intervjuerna uttryckte
några av respondenterna en önskan om att köpa in ett färdigt reuse system. Ett företag som
erbjuder denna typ av system är Blueprint Technologies. De har tillverkat ett webbaserat
interface de kallar RAMP (Reuseable Asset Mining Portal). RAMP erbjuder multipla
repositories för dokumentation, kravspecifikationer, design, modeller, komponenter, tester,
kunskap, källkod osv. Enligt Blueprint Technologies (2002).

Det finns fler verktyg på marknaden för Software Reuse, bl.a. AcmeStudio Architecture tool
och Framework Editor (FRED) (Giese, 1999). Det är viktigt att man är helt klar över
målsättningen med Software Reuse initiativet. Valet av system är starkt förknippat med
storleken på själva initiativet. Om man vill sprida Reuse initiativet snabbt över stora delar av
organisationen kommer det förmodligen att behövas professionella verktyg, medan ett mindre
införande på en pilotavdelning skulle kunna skapa sin egen repository.
 

5.10 Bidrag till forskningen och förslag till fortsatt forskning
Den tydligaste slutsatsen vi kan dra ur vår forskning är att Software Reuse är ett
mångfacetterat och komplext område. Detta speglas i vårt resultat där vi redovisar alla de
aspekter som måste övervägas vid introduceringen av Software Reuse i en organisation.
Vidare har vi funnit att Software Reuse inte kan generaliseras, utan tvärtom är det viktigt att
man specificerar en plan och ett system som passar just den organisationen det ska
implementeras i. Detta beror på att Software Reuse till största del handlar om organisatoriska
förändringar snarare än tekniska. Slutligen har vår rapport en tydlig verklighetsförankring då
vi gjort kvalitativa intervjuer med framtida användare som bidragit med sitt kunnande och
sina idéer kring Software Reuse.

I vår forskning har vi försökt förutse konsekvenser av Software Reuse. Eftersom vår fallstudie
var förlagd till en organisation som inte hade gjort något egentligt försök att realisera ett
Software Reuse system, hade vi inte heller någon möjlighet att studera dess konsekvenser.
Detta ser vi som ett intressant område att forska kring. I vår kvalitativa analys uttryckte
respondenterna att det innebar problem att återanvända kod som man redan sålt till en kund.
Även här finns ett intressant uppslag till vidareforskning angående lagar och praxis kring avtal
mellan organisation och kund. Ovan nämnde vi ett fåtal av de verktyg för Software Reuse
som finns på marknaden. Dessa verktyg skulle kunna utvärderas mer ingående och jämföras
med varandra. Vi har genomgående valt att avgränsa oss från de tekniska aspekterna. Det
hade dock varit intressant att få reda på vilken problematik som egentligen finns inom detta
område.
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6 Slutsats
Som slutsats till vårt arbete vill vi framhäva de viktigaste och mest tongivande faktorerna för
att lyckas med Software Reuse. Vår rekommendation är inte en rak utstakad väg som leder till
ett systematiskt Software Reuse system. Då Software Reuse är ett så komplext område är det
viktigt att ta hänsyn till alla olika aspekter för att få en processförståelse. Det finns ingen
patentlösning till detta fenomen, snarare rör det sig om att förstå problematiken och försöka
anpassa organisationen därefter. Vi har i vårt arbete försökt belysa de viktigaste aspekterna
med Software Reuse. Nedan följer en kortfattad beskrivning av, vad vi anser vara, de
viktigaste framgångsfaktorerna för Software Reuse.

För att Software Reuse överhuvudtaget ska ha en chans att etablera sig i en organisation måste
högsta ledningen stå bakom processen fullständigt. De måste se till att det finns en
genomtänkt plan för hur hela processen ska utformas samt sätta upp tydliga målsättningar för
densamma. I denna plan måste det finnas beskrivningar för ekonomi, administration, resurser,
motivationsfaktorer, kommunikation, kvalitetssäkring och allt annat som kan tänkas beröra
Software Reuse systemet. När man är helt klar över hur hela processen ska utformas är det
upp till högsta ledningen att sprida den nedåt i organisationen. Trots att Software Reuse i
första hand är ett organisatoriskt problem krävs det en hel del planering för att den tekniska
delen ska fungera. De företag som har misslyckats med Software Reuse har gjort så främst på
grund av de organisatoriska aspekterna, men problem har även uppstått med de tekniska
lösningarna.

Det är riskabelt att införa ett Software Reuse system i hela organisationen på en gång.
Processen blir lätt för komplex och man kan tappa kontrollen över den. Därför anser vi att
organisationen bör utse en lämplig avdelning eller grupp till ett pilotprojekt för Software
Reuse. Det är upp till organisationen att avgöra vilka faktorer som gör att en avdelning är mer
lämplig än en annan. Geografiska och organisatoriska aspekter är exempel på sådant som kan
spela in i detta val. Att börja i liten skala ger organisationen bättre möjligheter att korrigera
och förändra systemet. När systemet fungerar är det dags att sprida det genom hela
organisationen.

En viktig detalj som underlättar återanvändning av kod och komponenter är att de är abstrakt
programmerade. Vidare är god dokumentation och strukturerad programmering sådant som
underlättar återanvändningen. En stor del av ansvaret för att Software Reuse ska fungera
ligger hos utvecklarna och i deras möjligheter att skapa återanvändbara tillgångar. Det är
viktigt att utvecklarna förstår motiven till Software Reuse. Detta för att de ska kunna utnyttja
de fördelar systemet kommer att erbjuda och på så sätt bli motiverade att använda sig av
Software Reuse.

Software Reuse handlar inte bara om återanvändning av kod, även om det är där vi lagt största
fokus i denna rapport. Det är viktigt att man ser på det ur ett större perspektiv, där man strävar
efter återanvändning av alla värdefulla tillgångar i organisationen.

Till sist väljer vi att avsluta denna rapport med två citat från en av respondenterna på EDS,
vilket visar på komplexiteten och möjligheterna med Software Reuse.

”Det här med reuse överhuvudtaget, det är definitivt en nödvändighet inom branschen. Men
jag tror att det är ganska många som inte inser vilken komplexitet det är,  jag tänker då inte
på teknik utan mer på process och icke-tekniska krav.” 
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”Det här är ett spännande område, det är det definitivt, de som är framgångsrika i att
återanvända kommer ha ett otroligt försprång och kunna skapa otroligt effektiva lösningar
för sina kunder och naturligtvis även kunna skapa en bättre finansiell situation för sig självt,
man kan leverera snabbare, man har bättre kvalité osv.”
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Bilaga - Intervjumall
Respondentens bakgrund
Vilken är din roll på EDS (arbetsuppgifter)?
Hur länge har du varit anställd?
Har du någon erfarenhet av Software Reuse?
Rent spontant, är du positiv eller negativ till Software Reuse?

Begreppsdefinitioner
Vad innefattar du i begreppet Software Reuse?
Hur ser du på din egen kunskap angående Software Reuse?
Kan allt återanvändas, även dokumentation? Vad prioriterar du?

Beskriv kortfattat vad du inbegriper med följande termer:
Designpatterns
Frameworks
Komponenter
Application domains
Technical domains
DA&E (Domain analysis & engineering)

Arbetssätt i programmeringsarbetet
Skapar du i dagsläget kod/komponenter med reuse i åtanke?
Om du i dagsläget återanvänder kod, hur går du då tillväga?
Vilka programmeringsspråk, editorer, verktyg använder du vanligtvis i det dagliga arbetet?
Är lagen (copyright) viktig för dig? Är du angelägen att skydda sådant som du själv skapat?
Vad uppfattar du vara de största svårigheterna med att återanvända en komponent från ett
annat system/program?
Vad är din uppfattning om att använda tredjepartskod? Innebär det några problem att använda
tredjepartskod?

Om Företaget
Hur är EDS organisation uppbyggd, vilka olika typer av instanser finns det (chefer,
mellanchefer, anställda etc.)?

Projektorganisation i programmeringsteamen
Vilka roller ingår vanligtvis i ett projekt?
Vilka delar ingår vanligtvis i ett projekt? (kortfattat)
Finns det någon uppföljning/utvärdering efter att ett projekt avslutats?
Då ett projekt ska påbörjas ser ni då först på tidigare liknande projekt?
Ser du några nackdelar med ert sätt att arbeta?

Projektens ekonomi
Beskriv kortfattat hur ni går till väga när ni budgeterar ett projekt. 
Hur fungerar intern och extern debitering hos EDS? Utveckla.
Hur får ni betalt av kund, LOC (line of code), per timme etc.?

Informationsdelning och kommunikation
Hur tycker du kommunikationen fungerar idag:
Inom projekt?
mellan projekt?
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mellan avdelningar? 
mellan anställda och chefer?
mellan utvecklare och kund (beställare)?

Funktionalitet/struktur
Har ni något verktyg eller något strukturerat arbetssätt för återanvändning på EDS idag?
Hur söker du (kod) för återanvändning nu?
Hur vill du söka?
Att återanvända kod genom ”klipp och klistra metoden” är relativt lätt för en erfaren
programmerare, men svårare för en nybörjare, vad kan göras för att få ett system att vara
tillgängligt även för den mindre erfarne användaren?
Tror du att ett specifikt verktyg kommer att krävas för få ett reuse system fullt fungerande?
Ska EDS själva utveckla ett reuse system, eller ska man se om det finns fungerande system på
marknaden?

Administration
Hur tycker du ett reuse system skulle se ut, administreras och uppdateras?
Vilka roller tror du kommer att behövas för administreringen?
Tror du att det kommer att krävas en specifik grupp som, till en början eller fortlöpande,
skapar återanvändningsbara komponenter till systemet och/eller administrerar systemet?

Formalia och avtal (till reuse och lagar)
Ser du något lagligt hinder för ett reuse system?
Om det finns sådana hinder, hur kan dessa överbyggas?
Kan avtal som finns mellan företaget och kunderna innehålla något som hindrar eller försvårar
ett reuse system?

Motivation och tid
Tror du ett reuse system skulle underlätta ditt arbete på EDS?
Tror du viljan och motivationen finns bland medarbetarna på EDS att skapa och använda ett
reuse system?
Tror du viljan och motivationen finns bland ledning och chefer på EDS att satsa tid och
resurser på ett reuse system?
Tror du det finns tillräcklig tid inom projekten för att skapa återanvändningsbar kod?
Tror du att dagens normer gällande tidsplanering måste ändras för att ett reuse system skulle
fungera?
Tycker du att uppförandet av ett reuse system skulle vara värt de resurser det kräver,
organisatorisk och för dig personligen? Eller, tror du det kostar mer än det smakar?

Belöning
Vad har EDS för belöningssystem i dagsläget? Beskriv.
Skulle det vara lämpligt att koppla ett belöningssystem till reuse systemet?
Om ja. 
Vad ska belönas, ska det ske åt ”så att säga” båda håll? Alltså, när man skapar en
återanvändningsbar produkt, samt när man återanvänder en redan skapad produkt.
Tror du ett ”poängsystem” skulle fungera där poäng delas ut varje gång komponenten
används?
Vilken belöningsmetod tycker du fungerar bäst, morot eller käpp?
Kan det kanske finnas andra möjligheter till belöning än pengar, ge gärna förslag?
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Kvalitetstänkandet
Hur ser du på kvalitetssäkring, vad är viktigt?
Vad bestämmer en komponents kvalitet? 
Vem bestämmer en komponents kvalitet?
Hur bestäms en komponents kvalitet?
Hur tycker du att kvalitetssäkringen av en komponent ska fungera rent praktiskt?
Tror du kvaliteten på era system skulle minska eller öka vid införandet av ett reuse system,
varför?

Ideer om framtida systemet
Har du några spontana idéer eller funderingar kring Software Reuse på EDS?
Utveckla…
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