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Varför är kortsiktiga beslut kring en
mjukvaras arkitektur skadliga, och kan
de förhindras?

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Sara Ahrari, Tselmeg Baasan

Ibland tvingas utvecklare att ta tillfälliga beslut angående en mjukvaras struktur på-
grund av exempelvis brist på tid, resurser och kunskap. Varför är tillfälliga beslut
skadliga i längden och kan de förhindras på något sätt?

Då och då hamnar utvecklare i en situation där
de måste ta ett snabbt och temporärt beslut
kring t.ex en mjukvaras programmeringsspråk,
komponenter och struktur för att möta kundens
nuvarande krav och deadlines. Snabba lösningar
släcker bränder men är ofta av sämre kvalitet och
är inte lika hållbara i längden. Därför måste de
skrivas om eller tas bort från systemet så fort
som möjligt.

Ackumuleringen av dessa kortsiktiga lösningar
leder till något som kallas arkitekturell teknisk
skuld (ATD - Architectural Technical Debt).
Många mjukvaruleverantörer brottas med ATD
idag. De flesta hanterar skulden med återkom-
mande refaktoriseringar, vilket innebär att
man går in och snyggar till koden. Görs inte
detta regelbundet, kan mjukvaran bli svår att
vidareutveckla. Det kan även bli svårt att utföra
parallellt arbete, vilket saktar ner hela produktio-
nen. Det är därför viktigt att företag adresserar
ATD och hanterar det innan det är för sent. I
nuläget finns ett antal strategier för hur man
kan hantera redan uppstådd ATD, vi har däre-
mot undersökt om det är möjligt att förhindra
uppkomsten av ATD, främst vid starten av ett

projekt genom att utföra en designvetenskaplig
studie på Jayway by Devoteam.

De, likt många andra IT-företag, har någon
grad av ATD i sina projekt. Vi ägnade första
delen av studien till att undersöka om ATD
introduceras vid starten av dessa projekt. Vi
genomförde intervjuer med anställda på Jayway
om vilka utmaningar de möter när de sätter upp
nya projekt. Därefter utvärderade vi vilka av
dessa utmaningar orsakar ATD. Vi upptäckte att
majoriteten av dessa utmaningar introducerar
ATD, t.ex tidspress, otydliga krav och bristande
erfarenhet. Som lösning föreslog vi använding
av en projektgenerator för en bättre start av
nya projekt. En projektgenerator är ett mjuk-
varuverktyg som automatiskt producerar en
standardmall, som kan användas som grund för
vidare utveckling. Projektgeneratorn möjliggör
för användaren att inkludera alla nödvändiga
teknologier, såsom mjukvara för tester, kodanalys
och dokumentation. Syftet med generatorn var
att hantera de utmaningarna som vi hittade i sam-
band med intervjuerna, och på så sätt eliminera
uppkomsten av ATD i början av projekten. Vi-
dare, för att generatorn ska vara gynnsam måste
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den uppdateras kontinuerligt, varför det måste
finnas en välstrukturerad strategi för dess un-
derhållning, vilket också diskuteras i detta arbete.

Vi utvecklade en Command Line Interface
prototyp av projektgeneratorn, där användaren
kan välja vilka teknologier som ska ingå i deras
projekt. Med studien har vi kommit fram till att
en projektgenerator kan hjälpa till att undvika

ATD i början av projektens livscykel men att
det dessvärre inte är en hållbar lösning eftersom
ATD kan uppstå i senare faser. En intressant
frågeställning för framtida studier är om en
bra struktur i ett projekts startfas ger goda
förutsättningar för att hålla projektet skuldfritt i
fortsättningen. Prjektgeneratorn måste självklat
uppdateras ständing för att vara använtbar och
relevant.


