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Sammanfattning 

 Low code plattformar tillåter en att skapa mjukvara genom att använda visuella gränssnitt, 

utan att behöva skriva programkod. Denna nya innovation är tänkt att vara ett mycket 

snabbare, och därmed billigare sätt att skapa mjukvara på. Medan ett fåtal professionella 

utvecklare har börjat använda low code, använder majoriteten av utvecklare fortfarande inte 

det. Beslutet om man ska, eller inte ska, använda low code i professionell mjukvaruutveckling 

är inte enkelt. Det finns en hel del frågor som ska beaktas. Syftet med denna uppsats är att 

klargöra de viktigaste frågorna. För att kunna göra detta har data samlats in från 

fokusgruppsdiskussioner med professionella utvecklare i Örebro, Sverige. Grounded Theory 

har använts i syfte att utveckla en användbar teori från dessa data. Enligt den slutgiltiga 

hypotesen, kommer många mjukvaruutvecklare att ha ett visst motstånd mot low code för att 

de är känslomässigt knutna till användningen av programmeringsspråk. Men för dem som 

skulle vara öppna för att börja använda low code i teorin, finns det tre huvudsakliga hinder 

som tenderar att hindra dem från att använda det:      

1. Rädslan över att tekniska problem hos low code plattformar kan leda till att de gör 

sina kunder missnöjda. 

2. Politiska orsaker, såsom motstånd från affärspartners, men även från andra 

mjukvaruutvecklare i deras team. 

3. Den stora mängden arbete och efterforskning som krävs för att ta detta beslut kan 

kännas överväldigande. 

Listan över frågor som presenteras i denna uppsats, såväl som teorin med de ‘3 hindren’ borde 

vara till hjälp för strategiska planerare på mjukvaruföretag, i syfte att hjälpa dem se över vilka 

frågor de behöver lösa innan de tryggt och säkert kan gå över till en low code plattform inom 

deras företag. 
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Centrala begrepp 

Källkod Programkod, skriven på ett språk som Java eller C# 

(Wikipedia, 2017). 

Manuell kodning Programkod skriven för hand (Wikipedia, 2017). 

Automatisk 

källkodsgenerering 

Källkod som genereras automatiskt av artificiell intelligens i 

en utvecklingsplattform (Wikipedia, 2017). 

Utvecklingsplattform Programvara som kan bygga och underhålla andra program 

(Dictionary, 2017). 

Low code 

utvecklingsplattform 

En mjukvaruplattform som gör det möjligt att snabbt skapa 

mjukvara utan att behöva skriva mycket manuell kod (Mendix, 

2017). 

Low code En allmän term som används när man använder 

utvecklingsplattformar för att skapa mjukvara utan att behöva 

skriva mycket manuell kod (Mendix, 2017). 

Visual programming 

language (VPL) 

Ett programmeringsspråk som använder visuella 

representationer istället för källkod (Shu, 2012). 

Model-driven 

engineering(MDE) 

En mjukvaruutvecklingsmetod som fokuserar på användningen 

av konceptuella modeller över problemet (Wikipedia, 2017). 

Model-driven 

development (MDD) 

MDD är en undergrupp till MDE. Det är ett sätt att skapa 

mjukvara genom att skapa MDE modeller, och sedan genereras 

källkod automatiskt från dessa modeller (Whittle, Hutchinson 

& Rouncefield, 2014). 

Abstraktionsnivå På vilken nivå ett programmeringsspråk eller plattform 

definieras som. Desto högre abstraktionsnivå något har, desto 

enklare är det att förstå för en människa (Wikipedia, 2016). 

Räckvidd Funktionerna i ett mjukvaruprogram eller plattform. En 

plattform med en begränsad räckvidd är mindre kapabel än en 

plattform med stor räckvidd (Shu, 2012). 

Antagande Processen som sker när en person bestämmer sig för att 

använda en ny teknik (Rogers, 2003). 

Diffusion Processen som sker när en ny teknik sprider sig i en bransch 

(Rogers, 2003). 

Öppen kodning En dataanalysteknik i Grounded Theory, där data kategoriseras 

(Böhm, 2004). 

Axial kodning En dataanalysteknik i Grounded Theory, där kategorier 

jämförs med varandra för att hitta orsakssamband (Böhm 

2004). 
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Selektiv kodning En dataanalysteknik i Grounded Theory, där kategorier delas 

in i hierarkier för att hitta en röd tråd mellan dem (Böhm, 

2004). 
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1. Introduktion 
Tänk om man kunde bygga en mobil- eller webbapplikation utan att behöver skriva mycket 

kod. Tänk om detta skulle innebära att man som systemutvecklare kunde snabba på hela 

utvecklingsprocessen, och därmed spara pengar. Hittills har man behövt lära sig flera ganska 

tekniska och komplicerade programmeringsspråk såsom Java eller C# för att kunna bygga 

applikationer. Kod skriven i sådana språk kallas ‘källkod’(Källkod, 2013, 9 mars), och 

processen att skriva källkod när man använder dessa språk kallas för manuell kodning (Hand 

coding, 2016, 24 september). Men kan det finnas andra, bättre alternativ till manuell kodning 

för att bygga appar nuförtiden?  

  

1.1 Bakgrund 

Mjukvarukrisen 

Enligt Gartner, som är ett berömt undersökningsföretag inom IT branschen, så finns det ett 

ökande behov av mjukvara och applikationer inom affärsvärlden. Men samtidigt finns det en 

ökande brist på kompetens och resurser för att skapa dessa applikationer (Gartner, 2016). 

Detta betyder att företag har väldigt svårt att komma ikapp med behovet (Wong, Baker, Leow 

& Herschmann, 2016). Detta tillstånd kallas ibland för ‘the software crisis’ (Software crisis, 

2017, 13 februari). Enligt Forrester (som är ett annat känt IT undersökningsföretag) kommer 

systemutvecklare snart att tvingas hitta nya snabbare sätt att leverera mjukvara, dvs. inom 

veckor istället för månader eller år, för att ta itu med denna kris (Solutions Review, 2016). 

Nackdelarna med manuell kodning 

Så vad är det för fel på manuell kodning? De flesta utvecklare använder fortfarande manuell 

kodning för det mesta eller för allt av deras arbete. Men manuell kodning innebär att jobba 

med en hel del mycket komplicerade tekniska detaljer som kan göra det till en väldigt svår 

och tidskrävande process. Det tar därför lång tid att bygga mjukvara genom manuell kodning. 

Enligt en programmeringsexpert, kan det också finnas en risk att man måste fokusera så 

mycket på teknikaliteter, att man kan glömma slutresultatet man försöker uppnå, vilket kan 

resultera i skapandet av mjukvara som inte är särskilt användarvänlig (Shu, 2012). Processen 

med att få kompetens inom manuell kodning kräver en hög grad av intelligens i kombination 

med flera års hårt arbete. Begåvade programmerare är därför ovanliga, och kan därför kräva 

höga löner. Kombinationen av dessa höga löner med långa utvecklingstider innebär att det 

kan bli mycket dyrt att bygga mjukvara med hjälp manuell kodning. Detta gör det svårt för 

företag och organisationer, i synnerhet de med lite pengar som välgörenhetsorganisationer och 

lokala myndigheter, för att hålla jämna steg med efterfrågan på ny mjukvara (Solutions 

Review, 2016). En programmeringsexpert sammanfattar problemet så här: 

  

 “Learning to program is still a time-consuming and oftentimes frustrating 

endeavour thus, the real bottleneck in access to computing is in the ease of programming” 

(Shu, 2012) 

Om det skulle vara möjligt att avsevärt förbättra "lättheten i att programmering" skulle det 

vara ett stort steg till att lösa mjukvarukrisen. Så, finns det några andra metoder för 

mjukvaruutveckling som är lättare än manuell kodning? 
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Ett nytt alternativ - “Low code” 

Ett nytt sätt att skapa mobil- och webbapplikationer är genom ‘low code’ utveckling. 

Begreppet "Low code" innebär att användaren kan skriva en mycket lägre mängd kod än med 

manuell kodning för att uppnå samma resultat. När det inte finns någon kodning alls 

inblandad, kallas detta för "no code" mjukvaruutveckling. Men "no code" utveckling är 

fortfarande ovanligt just nu, eftersom de flesta professionella mjukvarorna åtminstone måste 

ha någon form av manuell kodning (Bloomberg, 2016, maj). 

  

Så hur fungerar low code utveckling? I stället för manuell kodning, kan mjukvaruutvecklare 

nu istället välja att använda en low code utvecklingsplattform. Dessa plattformar erbjuder 

visuella, dra-och-släpp gränssnitt för varje steg av uppbyggnaden i programmeringsprocessen. 

Kod genereras sedan automatiskt av plattformen bakom kulisserna. Skaparna av dessa 

plattformar hävdar att genom att förenkla varje steg i skapandet av mjukvara och leverans kan 

spara pengar, eftersom det då är möjligt att kunna utveckla mjukvara mycket snabbare än med 

manuell kodning (Outsystems, 2016). 

Men hur kan specifikt low code vara snabbare än manuell kodning? Enligt webbplatsen för en 

av de ledande low code plattformar kallad OutSystems, finns det flera sätt på hur low code 

kan skynda på utvecklingsprocessen. Dessa implicerar följande (Outsystems, 2016): 

  

●     Användningen av de visuella gränssnitten är snabbare än att skriva kod. 

●     En hel del av de komplicerade teknikaliteterna av mjukvaruutveckling, såsom integration, 

driftsättning och testning, hanteras automatiskt bakom kulisserna, så man slipper att 

spendera någon tid på att göra det själv. 

●     Det går mycket snabbare och lättare att göra stora strukturella förändringar av en app 

genom att använda low code, eftersom beroenden i koden spåras i olika skikt av 

mjukvaruarkitekturen, och uppdateras automatiskt. 

●     Det finns många återanvändbara komponenter och mallar som kan göra 

utvecklingsprocessen snabbare. 

●     Det är enkelt att snabbt distribuera en app för många olika operativsystem och enheter 

samtidigt på dessa plattformar. Man behöver inte skriva olika koder för varje situation. 

  

Så hur gynnar detta påskyndande av utvecklingsprocessen systemutvecklarna? Förutom att 

spara pengar på utvecklingskostnader, tillåter en snabbare utvecklingstid någon att 

  

●     Vinna fördelar gentemot konkurrenter genom att få ut produkten på marknaden snabbare 

●     Visa prototyper för kunder tidigare och därför få värdefull feedback snarast 

●     Bli mer innovativ, för det finns utrymme för större risktagande 

Vilka typer av projekt kan low code användas för? Low code har redan använts för vissa rätt 

så komplicerade affärsprojekt. Exempelvis (Franklin, 2016, september), CME Group, som 

äger och driver världens största derivatmarknadsplatser använde low code “to provide critical 

services to customers across trading, clearing, regulatory services, as well as a host of 

technology for related workflows”. Det brittiska försäkringsbolaget Liverpool Victoria har 

också utvecklat mjukvara med hjälp av low code. Enligt en hög chef, använde de low code "to 

do some relatively technical things quite easily, like producing an application for validating 

bank accounts” (Rubens, 2014, november). 

  

Det är viktigt att notera att det finns vissa typer av mjukvaruprojekt där low code inte är väl 

anpassat för. Dessa inkluderar projekt som datorspel, som kräver extremt snabba svarstider 

och mycket komplicerad grafik (Outsystems, 2016). Men enligt OutSystems hemsida, har nu 

low code nått ett stadium där det är lämpligt för de flesta “business and IT challenges, that 
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range from simple mobile front-ends to large enterprise migrations and ERP solutions" 

(Outsystems, 2016). 

Om dessa annonserade fördelar verkligen är sanna, så kommer de som använder sig av dessa 

plattformar att ha en stor konkurrensfördel genom att kunna leverera appar mycket snabbare, 

och därför mycket billigare, jämfört med utvecklare som enbart använder sig av manuell 

kodning. En så stor konkurrensfördel skulle förmodligen kunna betyda skillnaden mellan 

överlevnad och konkurs för många utvecklingsföretag.  

  

  

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Syfte 

Så, bör professionella utvecklare börja använda low code istället för manuell kodning i sitt 

arbete? Vi vill gärna kunna svara på denna fråga i denna uppsats. Men tyvärr är det omöjligt 

att ge ett enkelt svar på denna fråga, eftersom frågan är alldeles för nyanserad. Varje projekt 

är annorlunda, och det finns många olika faktorer att ta hänsyn till samtidigt. Men hur ska 

man gå tillväga för att försöka fatta detta beslut? Var ska man börja? Denna uppsats ämnar till 

att ge några riktlinjer för denna beslutsfattande process. Vårt syfte, kan sammanfattas på 

följande sätt: 

●   Att undersöka de viktigaste frågorna som man bör tänka på när man försöker besluta om 

att använda low code mjukvaruutvecklingsplattformar i ett professionellt sammanhang 

  

Målgrupp 

Vi tror att vår forskning kan vara till hjälp för alla som vill utveckla mjukvara. Men mer 

specifikt, är vi intresserade av att göra forskning som kan vara till hjälp i ett komplicerat 

professionellt sammanhang, snarare än i ett mer grundläggande amatörmässigt sammanhang. 

Beslutet om att införa low code i arbetsflödet för ett professionellt utvecklingslag, samt hur 

och när man faktiskt kan genomföra det, kan vara komplicerat och svårt. Vi hoppas därför att 

vår forskning kan vara till nytta för strategiska planerare, beslutsfattare och ledare inom 

mjukvaruorganisationer som står inför dylika beslut. 

  

Forskningsfråga 

Så hur kan vi uppnå vårt syfte att undersöka viktiga frågor kring valet att använda low code? 

För att göra det, måste vi lära oss från personer som förstår alla aspekter av 

utvecklingsprocessen av mjukvara. Medan vi kunde ha lärt oss från akademiska experter inom 

detta område, beslutade vi att det skulle vara bättre att lära sig från professionella utvecklare, 

som har praktisk erfarenhet av att arbeta med den här typen av frågor varje dag av sitt 

yrkesverksamma liv. Vår valda frågeställning är som följer: 

·         "Hur ställer sig professionella utvecklare till att använda low code plattformar i sitt arbete?" 

Avgränsning 

För att vi på ett vettigt sätt ska kunna besvara denna frågeställning behöver vi vara mer 

exakta. Låt oss fokusera på tre olika delar av vår forskningsfråga i tur och ordning, och 

definiera var och en mer noggrant. 
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Tankar, känslor och funderingar 

För det första, vilka specifika typer av tankar, känslor och funderingar kommer vi att ha att 

göra med i vår forskning? Vi fokuserade på följande frågor: 

1.  Vilka logiska argument har de för och emot low code? 

2. Vilka är deras egna personliga känslor mot low code? 

 3. Vilken inverkan tror de att low code har, och kommer att ha i framtiden, inom 

mjukvarubranschen? 

Dessa frågor är avsedda att vara tillräckligt öppna för att kunna omfatta allt som kan påverka 

en mjukvaruutvecklares beslut om huruvida denne ska använda low code eller inte. Det är 

viktigt att notera att när vi samlar in svar på fråga tre, hoppas vi inte kunna göra någon form 

av vetenskapliga förutsägelser om framtiden för low code. Men vi tror att det fortfarande kan 

vara till hjälp för att analysera mjukvaruutvecklares åsikter och framtidssyn, så att man kan 

vara bättre informerad när man själv behöver bestämma sig rörande dessa frågor. 

  

Professionella mjukvaruutvecklare 

Vilka specifika professionella mjukvaruutvecklare valde vi att fokusera på? Även om vi 

hoppas att vår forskning kommer att vara till nytta för personer som jobbar inom strategisk 

planering i en organisation, är de personer vars åsikter vi sökte för vår forskning personer som 

har mjukvaruutveckling som ett dagjobb, eftersom dessa är personer som verkligen förstår de 

konkreta detaljerna i vad som krävs för att bygga framgångsrika program. 

Vi avgränsade vårt fokus till utvecklare i Örebro, Sverige. Centrum för genombrottet av low 

code ligger i Silicon Valley, Kalifornien (Bison, 2016, juni). Örebro är tillräckligt långt bort 

från Kalifornien för att en attitydundersökning bland utvecklare i Örebro kan vara till hjälp för 

att presentera en bild av hur långt genombrottet hittills spridit sig, och vilket motstånd som det 

är troligt att möta på vägen. 

Vi kunde ha valt att lära oss av utvecklare som redan använder low code i sitt arbete, genom 

att lära oss av deras erfarenheter av att arbeta med det. Men eftersom vårt forskningssyfte är 

att fokusera på frågor som rör personer som ännu inte använder low code, bestämde vi oss för 

att personer som redan använder det kanske redan har börjat glömma vilka problem de stod 

inför möter vid den tidpunkt då de försökte bestämma om de ville använda low code eller inte. 

Så vi bestämde oss för att fokusera på utvecklare som ännu inte använt low code, för att ta 

reda på vad för frågor och funderingar som behöver beaktas innan de skulle börja använda 

low code. 

  

Low code plattformar 

Vilka low code plattformar pratar vi specifikt om? Undersökningsföretaget Forrester är en av 

de ledande experterna i low code teknik. 2016 tog Forrester fram en rapport där de undersökte 

och betygsatte 14 olika low code plattformar baserat på både plattformarnas tekniska 

egenskaper samt på hur starka plattformsleverantörernas affärsmodeller ser ut (Richardsson & 

Rymer, 2016). När vi talar om low code plattformar, är det dessa plattformar som vi hänvisar 

till. När vi har undersökt hur kapaciteten ser ut på dessa plattformar, så har vi särskilt 

fokuserat på en plattform som kallas OutSystems, vilket är den som enligt Forresters rapport 

rankas som den bästa av de 14 plattformarna de undersökte. Vi har också inkluderat vissa 

nyare plattformar som skapats av både Microsoft ("Powerapps") (Microsoft, 2016) och 

Google ("App Maker") (Google, 2016) i vår definition av low code plattformar. 
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Det unika med vår forskning 

Hur skiljer sig vår forskning från tidigare forskning? Vi har hittat böcker och artiklar som 

undersökt det aktuella läget för low code, och som ger prognoser för hur framtiden för low 

code ser ut. Vi har funnit forskning om användares attityder gentemot low code teknik. Men 

vi har inte hittat någon forskning som undersöker upplevda bekymmer, åsikter och reaktioner 

från vanliga professionella utvecklare som aldrig har använt low code. Vi har inte heller 

funnit någon forskning som har undersökt de viktigaste frågorna man måste tänka på när man 

byter från manuell kodning till low code (förutom på försäljningssidorna hos de olika low 

code plattformarna, och denna information skulle kunna vara partisk). Vi hoppas därför att vår 

forskning är unik eftersom den är främst fokuserar de områden som det har forskats lite kring. 
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2. Tidigare forskning 
 

Innan vi presenterar vår egen forskning skulle det vara bra för oss att ta en titt på tidigare 

forskning inom detta område som kan vara relevant för oss. Det vi först kommer att göra är att 

undersöka low code plattformar i detalj. Efter det kommer vi gå mer in på frågor kring 

införandet av ny teknologi i allmänhet, och till sist fokusera på low coding. 

  

2.1 Low code plattformars tekniska aspekter 

För att kunna förstå vår data bättre, skulle det vara bra att lära sig lite mer om några av de 

tekniska aspekter som rör low code plattformar. Vi har forskat inom ämnet, och vi har 

organiserat vad vi hittat in i 4 huvudområden. 

  

1. Att höja abstraktionsnivån 

Enligt mjukvaruingenjören Bran Selic, förlitar sig MDE på 2 viktiga processer (Selic, 2008). 

Båda dessa processer är relevanta för low code, så vi kommer att undersöka dem båda här. 

Den första är höjningen av abstraktionsnivån. 

Selic poängterar att programmeringsspråk, under de senaste decennierna, gradvis har 

utvecklats till allt högre abstraktionsnivåer. Detta innebär att de har utvecklats från den lägsta 

nivån av binärt språk, som består av långa strängar av ’0’:or och ’1’:or, till mer sofistikerade 

språk som är lättare att förstå för människor. Införandet av low code och MDE verkar vara 

ytterligare ett steg i denna riktning. Enligt Selic, ligger MDE på en ännu högre 

abstraktionsnivå än de nuvarande mycket populära språken Java och C#. 

  

Den högre abstraktionsnivån bör göra det ännu lättare för människor att förstå hur man skapar 

programvara och förhoppningsvis kunna lösa den IT kris vi har. Författarna till en bok om 

datoranvändning, som kallas för “Digital planet: tomorrow’s technology and you”, förutspår 

att höjningar av abstraktionsnivån är en trend som kommer att fortsätta, vilket kommer att 

leda till att programmering blir enklare i framtiden. De skriver “when computer historians 

look back, they’ll marvel at how difficult it was for us to instruct computers to perform even 

the simplest actions” (Beekman & Beekman, 2014). 

  

Low code plattformar höjer abstraktionsnivån genom att tillåta användaren använda visuella 

gränssnitt istället för att använda ett programmeringsspråk (Visual programing language, 

2017, 28 december). Detta är även känt som visuell programmering. Enligt Nan C. Shu 

(2012), författaren till en bok om visuell programmering (VPLs), så finns det två 

huvuddimensioner till VPLs. Först och främst så finns abstraktionsnivån, som vi redan har 

diskuterat. Och för det andra så har vi själva omfattningen, som innebär vad själva språket 

egentligen kan göra. En plattform kan exempelvis ha en hög abstraktionsnivå, som gör den 

enkel att använda, men den kan även ha en låg typ av omfattning, vilket innebär att den har 

färre funktioner och möjligheter än manuell kodning. Det är viktigt att beakta båda aspekterna 

när man utvärderar en plattform.   

           

Bara för att VPLs verkar vara enklare än manuell kodning så krävs det fortfarande att man har 

lite erfarenhet inom VPL för att kunna skapa bra programvara med VPL. Det franska 

mjukvaruföretaget ’Craft Al’ driver en blogg där de skriver att man fortfarande måste ha en 

del kunskaper inom programmering. De skriver även ”to be able to write a program with a 

VPL, you still need to think like a programmer” (Dehouck, 2015, 29 september) 
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Genom att arbeta på en högre abstraktionsnivå så tror vissa experter att det kan leda till att det 

skapas bättre programvara. Selic (2008) påstår att utvecklare som kodar manuellt ofta 

experimenterar samt prövar sig fram för att hitta sina lösningar, istället för att lägga ner tid 

och energi att ordentligt analysera och förstå problemet. Denna lata vana kan resultera i dålig 

programvara. Denna ide stöds av ett team brittiska forskare under ledning av Jon Whittle, som 

analyserade data från enkäter baserade på MDE användning på arbetsplatser. Ett 

utvecklingsföretag i deras undersökning rapporterade att när de försökte införa MDE så var de 

tvungna att omskola många av sina kodare, de var nämligen inte så vana vid att tänka abstrakt 

(Whittle et al, 2014). Whittle’s team påstår även att när utvecklare är tvingade till att utveckla 

sin mentala disciplin för att förbättra och få sina konceptuella modeller rätt, som de gör när de 

använder MDE och low code, då kan det förbättra kvaliteten på slutresultatet (Whittle et al, 

2014). 

2. Automatisk källkodsgenerering 

Den andra viktiga processen inom MDE som Selic identifierade är användningen av 

automatisk källkodsgenerering (Selic, 2008). Det är när ett programmeringsverktyg som 

exempelvis low code plattformar automatiskt skapar källkod från instruktioner som kommer 

från användaren genom en högre abstraktionsnivå. Detta bör teoretiskt leda till att program 

kan skapas mycket snabbare än vid vanlig manuell kodning. Men enligt Whittle’s 

forskargrupp så kan tyvärr koden som skapas vara bristfällig samt väldigt svår att läsa. De 

fann exempelvis att de tidsbesparingar man fick genom att använda en automatisk 

kodgenerator ofta förlorades senare i utvecklingsprocessen. Detta berodde på att det ofta tog 

lång tid för koden att bli testad och godkänd eftersom personer hade det mycket svårt för att 

förstå den automatiskt genererade koden (Whittle et al, 2014).  

  

Så hur mycket utvecklingstid tenderar man att spara genom att använda sig utav automatisk 

källkodsgenererad kod? Enligt undersökningen från Whittle kan automatisk genererad kod ge 

blandade resultat. Medan vissa av de tillfrågade visade produktivitetsökningar på upp till 

800%, visade andra tillfrågade förluster på upp till 27% i produktivitet. Men enligt Whittle’s 

team upplevde de flesta företag produktivitetsökningar på mellan 20-30% (Whittle et al, 

2014). 

  

En annan fördel med att använda automatisk genererad kod är att det får bort mänskliga 

misstag, vilket innebär att den slutgiltiga koden har mindre buggar i sig. Enligt en grupp 

grekiska forskare ledda av Christoforos Zolotas, kan automatisk kodgenerering därför leda till 

“improved quality and reduced defects, which are detected earlier in the lifecycle of the 

project, hence they can be fixed at a lower cost” (Zolotas, Diamantopoulos, Chatzidimitriou & 

Symeonidis, 2016). 

3. Skapa en helhetslösning 

En ‘applikationsplattform’ är en mjukvara som man kan använda för att bygga andra program. 

Många applikationsplattformar tillhandahålls över nätet (cloud lösningar). Detta är även känt 

som ‘Application Platform as a Service’ (aPaaS) (duCharme, 2016). Low code plattformarna 

som vi fokuserar på är alla aPaaS plattformar. Low code plattformar använder MDD för att 

utveckla program. MDD har tidigare använts i vissa aspekter inom programutveckling, 

exempelvis i GUI utveckling, och databashantering, där källkod automatiskt genereras från 

visuella modeller (Whittle et al, 2014).  

  

Men en av nyheterna i low code plattformar är att de nu fått med MDD i varje aspekt av 

utvecklingsprocessen. På så sätt tillåter low code plattformar en att hantera hela processen 



13 
 

med att bygga och underhålla program, från början till slut, allt inom plattformen, och till stor 

del genom att bara använda visuell programmering genom hela processen. 

4. Kvalitetskontroll 

När man ska bestämma sig för att införa low code plattformar, eller någon annan typ av 

verksamhetskritiska system, så är det viktigt att försäkra sig om att mjukvaran är av hög 

kvalitet. Men hur kan man göra det? Vi hittade en vetenskaplig artikel skriven av några 

spanska forskare som jämförde olika typer av programmeringsverktyg med varandra 

(Rosales-Morales, Alor-Hernández, García-Alcaráz, Zatarain-Cabada & Barrón-Estrada, 

2015). För att upprätthålla en hög nivå under bedömningen använde sig forskarna av en 

modell från International Standards Organisation kallad ISO/IEC 9126 (ISO/IEC 9126, 2016, 

18 december). Denna modell fokuserar på de 6 viktigaste egenskaperna i en programvara – 

Funktionalitet, Tillförlitlighet, Användbarhet, Effektivitet, Underhållsmässighet och 

Bärbarhet. Denna ram är ett bra sätt för oss att organisera de delar av vår data som relaterar 

till sig till den tekniska kvaliteten på low code plattformar. 

  

  

2.2 Antagandet och diffusionen av ny teknik 

Low code är en innovativ ny teknik. Vi är intresserade av de frågor som uppkommer inför 

beslutet av att använda low code. Det kan därför vara bra att undersöka tidigare forskning 

över hur människor ser på beslutet av att använda sig utav ny innovativ teknik. 

E.M. Rogers teorier 

Gudfadern inom detta forskningsområde är Everett M. Rogers, vars uppdaterade upplaga av 

hans bok från 1962 ’diffusions of innovations’ fortfarande är mycket inflytelserik (Rogers, 

2003). Rogers definierar 2 viktiga begrepp: 

  

·     Antagande – Processen som sker när en person bestämmer sig för att använda en ny 

teknik (Rogers, 2003). 

·     Diffusion – Processen som sker när en ny teknik sprider sig i ett samhälle (Rogers, 

2003). 

  

Rogers mest kända modell är hans modell av diffusion. Han säger att det finns fem olika typer 

av människor som kommer att anta en ny teknik vid olika tidpunkter. De första att anta är 

’innovators’, följda av ’early adopters’, ’early majority’, ’late majority’, och slutligen 

’laggards’ (Rogers, 2003). Rogers modell är formad som en klockkurva, som visar att det 

endast finns ett fåtal ’innovators’ och ’laggards’ men många människor i ’majority’ 

kategorierna. 

  

Rogers hävdar att det finns fem attribut i en innovation som kommer att påverka dess 

diffusionshastighet (Rogers, 2003): 

●     Relative advantage - “The degree to which an innovation is perceived as being better 

than the idea it supersedes” (Rogers, 2003). 

●     Compatibility - “The degree to which an innovation is perceived as consistent with the 

existing values, past experiences, and needs of potential adopters” (Rogers, 2003). 

●     Complexity - “The degree to which an innovation is perceived as relatively difficult to 

understand and use” (Rogers, 2003). 

●     Trialability - “The degree to which an innovation may be experimented with on a 

limited basis” (Rogers, 2003).  
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●     Observability - “The degree to which the results of an innovation are visible to others” 

(Rogers, 2003). 

  

  

Andra teorier om antagande och diffusion 

Många forskare har byggt vidare på Rogers ideer, och skapat sina egna modeller och teorier 

om spridning av innovationer. Exempelvis fann vi en artikel som presenterade en metastudie 

av 8 olika diffusionsteorier (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003). Vi har valt att endast 

fokusera på ett fåtal sådana teorier eftersom vi tror att det kan hjälpa oss att förstå vår data 

bättre. 

  

En grupp forskare i Malaysia ledda av Mehwish Waheed studerade människors attityder till e-

bok plattformar som exempelvis Amazons ’Kindle’. Forskarna ansåg att en viktig aspekt som 

Rogers hade missat var det känslomässiga tillståndet hos individen. De fokuserade specifikt 

mot den känslomässiga kopplingen, baserad på forskningen från den kända brittiska 

psykologen John Bowlby under 1950-talet (Attachment theory, 2017, 16 Mars). Forskningen 

visade att många människor inte vill använda e-böcker för att de var för känslomässigt knutna 

till fysiska böcker (Waheed, Kaur, Ain & Sanni, 2015). 

  

Ingenjören Bran Selic, vars arbete vi refererade till tidigare när vi pratade om 

abstraktionsnivåer, trodde att känslomässiga kopplingar också kan spela en roll för utvecklare 

vid valet av utvecklingsverktyg. Han menade att många utvecklare förälskar sig i den 

manuella kodningsprocessen och främst identifierar sig själva med de 

programmeringskunskaper de främst behärskar. (En programmerare kan exempelvis 

identifiera sig själv mer som en ’C# utvecklare, än en ’mjukvaruingenjör’). Detta kan 

resultera i att de blir mer intresserade av ett visst sätt att programmera än i själva 

slutprodukten de bygger. Enligt Selic kan sådana programmerare därför vara väldigt 

motståndskraftiga till att anta sig nya metoder för att skapa programvara. Detta eftersom det 

inte bara skulle innebära att de skulle behöva sluta med den typ av arbete de älskar, utan även 

att de tappar en del av sin identitet (Selic, 2008). Med tanke på det skriver han “it seems 

rather ironic that it is these individuals, who work with the most advanced technology ever 

devised, who are prone to be so highly conservative” (Selic, 2008). 

  

En annan forskare som för Rogers ideer framåt är den amerikanska forskaren Jun Sun. Sun 

undersökte de olika aspekterna i människors val att använda särskilda verktyg för att göra 

särskilda uppgifter. Sun hävdar att en användare måste vara i ett tillstånd av beredskap innan 

de börjar att använda ett verktyg, och att denna typ av beredskap beror på tre faktorer (Sun, 

2016): 

·         De psykologiska egenskaperna hos användaren 

·         Användarens erfarenhet av att använda verktyget 

·         Användarens erfarenhet av att genomföra uppgiften 

Om exempelvis användaren är psykologiskt öppen för nya ideer, om de har en god förståelse 

för verktyget, och om de gillar uppgiften, då kommer de sannolikt vara i en hög beredskap för 

att använda verktyget. 

Suns forskning visar dock bara antaganden av ny teknik för enskilda personer. Men som vi 

redan har sett, eftersom vi är intresserade av low code i ett professionellt sammanhang så 

måste vi också beakta sammanhanget till företagsorganisationerna som är involverade. Andra 
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amerikanska forskare, Gina Green och Alan Hevner byggde vidare på Rogers ideer men 

genom att bara fokusera på hur utvecklare tog till sig ny teknik. De hävdar att en viktig aspekt 

för att utvecklare ska använda en ny teknik beror på hur nöjda de känner sig när de väl 

använder verktyget (Green & Hevner, 2000). 

Deras forskning tyder på att utvecklare känner sig mer nöjda med sina verktyg om de får ha 

kvar känslan av att ha kontroll under arbetet. Enligt Green och Hevner är det därför viktigt för 

ledningen på mjukvaruföretag att se till att utvecklarna känner sig nöjda med den teknik de 

använder. Detta kan de göra genom att involvera utvecklarna i beslut som rör ny teknik, och 

att låta utvecklarna själva bestämma om de vill börja använda ny teknik (Green & Hevner, 

2000). Denna forskning stöds av Whittles team som kom fram till att “MDE efforts imposed 

by high-level management typically struggle” (Whittle et al, 2014). 

  

  

2.3 Antagandet och spridningen av low code plattformar 

  

Låt oss nu undersöka spridningen av low code plattformar. Vi vill inte gå in i detalj då det inte 

är spridningen av low code plattformar vi vill fokusera på här i uppsatsen, men det skulle ändå 

vara bra att få en liten uppfattning om hur populärt low code är när man ska besluta om att 

börja använda en ny teknik.  

  

  

Hur populärt är Low code plattformar  

  

Om low code plattformar verkligen är så bra som de marknadsförs, då kan man nästan 

förvänta sig att de snabbt skulle spridas i IT-branschen och att fler utvecklare går över från 

manuell kodning till low coding istället. Men är det verkligen vad som sker? 

  

En vetenskaplig artikel från 2014 konstaterade att “MDE is arguably still a niche technology. 

It has not been adopted as widely as popular programming languages such as Java and C#” 

(Mussbacher, 2014). 2015 skrev det franska IT-företaget Craft Al i sin blogg att visuell 

programmering ännu inte använts särskilt professionellt, och att den har “an aura of 

unfulfilled promises” (Dehouck, 2015, 29 september). En global studie från 2015 gjord av 

Gartner visade att endast 34% av mobila apputvecklare som svarade på deras studie sa att de 

använder någon typ av aPaaS utvecklingsverktyg i deras arbete, oavsett om det är low code 

eller inte (Wong et al., 2016). 2016 undersökte några forskare i Italien användandet av MDD i 

den mobila apputvecklingen. De fastslog att även om många utvecklare använder MDD under 

olika stadier av utvecklingsarbetet, är det endast 11% av utvecklarna som svarade att de 

använder MDD, som exempelvis low code plattformar, i hela utvecklingsarbetet (Umuhoza & 

Brambilla, 2016). 

  

Allt detta visar att användningen av MDD, visuell programmering och low code fortfarande är 

ganska ovanligt för tillfället. Även om en bloggsajt som inriktar sig mot cloud plattformar 

titulerade low code som en “a must-have innovation in 2016” (Cooke, 2016, 28 juni), så 

verkar det fortfarande som att low code befinner sig i “early adopters” stadiet i Roger’s 

diffusionsmodell, vilket innebär att endast ett fåtal personer för tillfället använder det och att 

majoriteten ännu inte har börjat använda tekniken.  

  

Men, även om spridningen av low code fortfarande befinner sig i ett tidigt skede så verkar det 

som att spridningen nu börjar ta fart. Vissa stora företag börjar använda low code. I många 
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low code leverantörers hemsidor (exempelvis ‘Mendix’ (Mendix, 2017) och ‘Outsystems’ 

(Outsystems, 2017)) kan man hitta långa listor av nöjda kunder, däribland många kända 

företag såsom E-On, Warner Brothers, Siemens och Mercedes-Benz. När det gäller framtiden, 

hävdar Forrester att low code marknaden växer och de förutspår att intäkterna kommer att 

komma upp i 15.4 miljarder dollar år 2020 (Rubinstein, 2016, 31 augusti). Men eftersom 

Forresters affärsmodell bygger på att sälja exklusiv information om low code, skulle man 

kunna hävda att det kan finnas en risk för att de överhypar fenomenet.  

  

  

Kritik mot low code plattformar 

  

Om nu low code plattformar börjar bli tillräckligt bra för att konkurrera med manuell kodning, 

varför är de då inte mer populära än vad de är just nu? Whittle’s forskningsteam fann bevis på 

att det finns någon typ av motstånd mot MDE bland utvecklare. De fann även att olika 

personer i en organisation kan vara emot MDE utav olika skäl. 

  

Erfarna utvecklare kan känna att deras betydelse för organisationen kan bli hotad utav low 

code (Whittle et al, 2014). Samtidigt kan mellanchefer vara kritiska mot low code därför att 

övergången till low code i utvecklingsteamet kan leda till störningar i arbetsflödet, och skulle 

sannolikt sänka deras produktivitet, åtminstone på kort sikt. Som Green och Hevner sa, "when 

groups must change their norms and routines while simultaneously performing the routine, the 

effect is, at best, distracting and unhelpful" (Green & Hevner, 2000). Enligt Gartner kan det 

även bli väldigt dyrt att byta utvecklingsverktyg, “depending on the amount of custom 

integration to proprietary mobile middleware and custom client-side logic and UI work on the 

platform” (Wong et al., 2016). Whittles forskarteam anser därför att eftersom mellanchefer 

ofta belönas för att få fram goda kortsiktiga resultat, så istället för att offra det kortsiktiga 

resultatet för goda långsiktiga resultat, kan detta göra dem “naturally risk-averse and resistant 

to new technologies” (Whittle et al, 2014) 

  

En annan av de främsta orsakerna till motståndet mot low code verkar vara att många 

människor tycks vara väldigt skeptiska till att low code verkligen fungerar lika bra så som det 

annonseras ut. Battery Ventures (Battery, 2015) är ett investmentbolag som inriktar sig mot 

teknik, i en artikel skrev de: 

  

 “Perhaps low-code’s biggest hurdle among businesspeople is its game-changing 

quality: To many, it literally seems too good to be true. But businesses that opt to believe are 

reaping numerous benefits, faster than they may have imagined.” 

  

Att vara emot low code kan därför bli en stor kostnad. Enligt en forskargrupp kan motstånd 

mot ny teknik bli ett stort problem, eftersom det kan leda till “high opportunity costs to 

modern organizations and societies due to reduced efficiency, increased errors and wasted 

resources” (Fisher & Wesolkowski, 1999). 
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3. METOD 

3.1 Vår process 

För att kunna svara på vår forskningsfråga behöver vi en metod att följa. Vi började med lite 

litteraturforskning för att ta reda på vilka svar som redan finns. Med hjälp av vad vi lärde oss 

under vår litteraturforskning tog vi fram intervjufrågor för att därefter genomföra 

gruppintervjuer. Därefter analyserade vi vår data och jämförde den med de svar vi hittade i 

vår litteraturforskning. Därifrån genererade vi vår egen hypotes som svar på vår 

forskningsfråga. Låt oss undersöka varje steg mer detaljerat. 

  

Litteraturforskning 

Vår forskning syftar till att undersöka problemen kring införandet av low code bland professionella 

utvecklare.  

1. Införande av low code till professionella mjukvaru organisationer. Vi utvidgade också 

denna sökning till att inkludera all litteratur vi kunde hitta om införande av ny 

teknologi in till organisationer i allmänhet, för att se om sådana resultat kan vara 

relevanta till vår forskning. 

2. En ganska grundläggande introduktion av de tekniska aspekterna av low code 

plattformar. Denna forskning gjorde vi för att vi bättre ska förstå alla tekniska problem 

som våra gruppdiskussionsdeltagare kan höja under våra intervjuer. 

3. Expertutlåtanden om den nuvarande och framtida inverkan low code kan ha på 

utvecklarebranschen. Denna undersökning gjorde vi för att få en uppfattning om 

huruvida det är rimligt att föreslå att low code faktiskt är ett fenomen som 

mjukvaruutvecklare bör förbereda sig för, eller inte.  

Vi tittade i Örebro Universitets databas Primo. Men uttrycket ’low code’ är en informell term 

som först skapades av analytiker på undersökningsföretaget Forrester (Marvin, 2016, juni), 

och eftersom begreppet är så pass nytt och informellt så finns det ingen vetenskaplig 

forskning alls tillgängligt på termen ’low code’. För att kunna hitta information om tidigare 

forskning har vi varit tvungna att använda oss utav olika men liknande termer som täcker 

ungefär ett liknande område som ’low coding’. 

Ett ämne som är nära relaterat till low code är ’model-driven engineering’ (MDE). MDE är en 

metod där det finns ett starkt fokus på att bygga konceptuella modeller av verkliga problem, 

för att se till att mjukvaran på bästa sätt löser de problem som den är avsedd att lösa (Model-

driven engineering, 2017, januari). ‘Model-driven development (MDD) är en del av MDE och 

den är mer relaterad till low code utveckling. När man arbetar med MDD, så arbetar man med 

att bygga MDE modeller. Man kodar nämligen ingenting manuellt för att från dessa modeller 

så genereras automatisk kod (Whittle et al, 2014). Eftersom low code fungerar på samma sätt, 

är det bra att titta närmre på MDE och MDD.   

För att hitta information om införandet av ny teknologi i allmänhet, sökte vi i databasen Primo 

med hjälp av termer som -  ‘innovation’, ‘business’, ‘organisation’, ‘technology’, och 
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‘adoption’. Vi hittade flera artiklar som undersökte införandet av olika typer av teknologier i 

affärssammanhang. Flera av dem hänvisade till en bok som heter “The diffusions of 

innovations’ av Everett Rogers. Detta ledde till att vi lånade denna bok från biblioteket och 

den var till stor hjälp. Vi hittade ingen vetenskaplig forskning som specifikt tog upp införande 

av low code in i organisationer. Men vi hittade några artiklar som handlar om användningen 

av MDD eller MDE skrivna av professionella utvecklare.  

För att hitta vetenskaplig forskning om den tekniska aspekten av low code, sökte vi efter 

några andra tekniska termer relaterade till low code, nämligen ‘auto-generated code’, Platform 

as a service (PAAS)’ och ‘visual programming’. Vi lyckade hitta några användbara artiklar. 

Men i själva verket, så kom en av våra bästa informationskällor om low code från de officiella 

webbplatserna för vissa av dessa plattformar (särskilt Outsystems, Salesforce och Appian). 

Även om det naturligtvis finns en risk att dessa webbplatser kan vara partiska för dessa 

plattformar, så såg de ut att vara en bra källa för att få bra tillförlitlig teknisk information. 

 Vi ville också få några expertprognoser om vilken typ av inverkan low code nu har i 

utvecklarebranschen, och vad dess framtida inverkan kan vara. Den bästa källan för denna 

information visade sig vara journalistiska artiklar som vi hittade på google, med hjälp av 

söktermer som - ‘low code’, ‘future’ och ‘prediction’. Genom dessa sökningar hittade vi även 

några väl underbyggda vetenskapliga artiklar om vilken effekt low code har av två mycket 

respekterade företag i sin bransch, Forrester och Gartner. Vi tittade även i biblioteket och 

hittade några allmänna böcker om datavetenskap för att hitta några framtida prognoser om hur 

framtiden ser ut för mjukvaruutveckling.  

Insamling av data 

Vi ville lära oss mer om professionella utvecklares tankar och funderingar. Men hur gör vi det 

på bästa sätt? Vi kunde ha gjort en enkät. Som Oates poängterar, passar enkäter bäst för 

kvantitativ, mätbar data. Men hon tror inte att det är så bra när man verkligen vill gräva sig 

djupt in i ett ämne och hitta orsaker och effekter (Oates, 2006). Vi bestämde oss därför för att 

personligen prata med utvecklare. Även om detta innebar att vi skulle samla in data från färre 

personer än vad vi hade fått med enkäter, skulle kvaliteten på denna data vara mer detaljerad 

och nyanserad än enkätdata. Det skulle därför vara mer användbart för oss eftersom vårt syfte 

är att undersöka relevanta frågor, och det skulle vara bra att få göra det så detaljerat som 

möjligt.  

Istället för att göra individuella intervjuer, valde vi att göra fokusgruppsintervjuer, vilket 

innebär att en grupp personer intervjuas tillsammans för att prata om ett specifikt ämne. Enligt 

sociologerna Ahrne och Svensson, är en av de största fördelarna med fokusgruppsintervjuer 

att de diskussioner som uppstår när deltagarna får sina ideer utmanade av andra deltagare kan 

leda till en mer nyanserad bild av ett ämne än med enskilda intervjuer (Ahrne & Svensson, 

2015). 

Det slutade med att vi gjorde fokusgruppsdiskussioner hos fyra olika utvecklingsföretag i 

Örebro - Flex Applications, Wombit, E-man och Precio Fishbone. Vi skulle vilja ha gjort fler, 

men tiden tillät det inte. Antalet deltagare i varje diskussion varierade från 2 till 5 personer 

(exklusive forskarna), och berodde på hur många personer från varje företag som var 

intresserade av att delta. Varje diskussion varade mellan 30 och 50 minuter. Vi avslutade 

varje diskussion när vi kände att vi hade fått tillräckligt detaljerade svar på vart och ett av våra 

frågor. Vi började varje diskussion genom att gå igenom en 10 minuter lång powerpoint 
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presentation som introducerade och förklarade begreppet low code och som även visade 

skärmdumpar från plattformarna samt några av de viktigaste marknadsförda fördelarna med 

low code.  

Därefter ställde vi våra frågor. För att få svar på vår forskningsfråga valde vi frågor som 

skulle undersöka logiska argument, känslomässiga reaktioner, framtidssyn, 

rekommendationer och åsikter från deltagarna, på temat low code.   

Specifikt, så ställde vi dessa frågor; 

• Hur mycket vet du om low code? 

• Vilka nackdelar och fördelar tror du att det finns med low code? 

• Vad tycker du om low code? 

• Om du var helt säker på att low code kunde få fram hög kvalitativ programvara, skulle 

du då vilja använda det? 

• Om du inte använder det nu i arbetet, varför gör du det inte? 

• Hur tror du framtiden ser ut för low code? Tror du att det en dag kommer att ersätta 

manuell kodning? 

• Om du var tvingad till att gå över till low code, och sluta med manuell kodning, vad 

skulle du tycka om det? 

Eftersom en av de forskningsartiklarna vi hittade (Selic, 2008) nämnde att programmerare kan 

ha en tendens att bli kära i manuell kodning, och att de ofta identifierar sig själva som kodare i 

ett visst programmeringsspråk, frågade vi deltagarna hur mycket de älskade att skriva kod 

manuellt. Och eftersom en annan artikel (Whittle, 2014) fokuserade på frågan om ledningen i 

ett företag tvingade på sina anställda att använda MDE, frågade vi också våra deltagare ifall 

de kände att de själva hade något att säga till om när det gäller val av verktyg i deras arbete. 

Vi beslutade att våra diskussioner skulle ske i form av “semi-strukturerade intervjuer”. Det 

innebär att de som intervjuar ser till att en viss lista över ämnen gås igenom, men att man inte 

bestämmer i förväg vilka frågor man börjar ställa (Oates, 2006).  Våra frågor var därför i hög 

grad improviserade, men fortfarande baserade på ämnen som vi ville täcka. Vi valde detta 

tillvägagångssätt för att deltagarna skulle kunna känna att de kunde tala fritt.  

  

Dataanalys 

Vi hade nu inspelningar från våra fyra olika intervjuer. Nästa steg var att analysera datan. Vi 

följde ett råd som gavs av en författare i tidskriften ‘Grounded Theory Review’, som sade att 

det är OK att “capture the essence of the participant’s main concern” i notiser, utan att behöva 

transkribera varenda ord i en intervju (Holton, 2010). Efter att ha lyssnat igenom våra 

inspelningar flera gånger, sammanställde vi en lista över 131 olika punkter som hade tagits 

upp under de fyra intervjuerna. 

I vår dataanalys bestämde vi oss för att använda den dataanalysmetod som används i 

Grounded Theory (GT). I GT finns det 3 huvudtyper av kodning, som var och en tar analysen 

ett steg längre än det föregående stadiet (Böhm, 2004). Det första steget är ‘öppen’ kodning. 

Under det öppna stadiet skapade vi kategorier och underkategorier. Varje underkategori hade 

sedan en egenskap. Var och en av våra 131 punkter kategoriserade vi sedan in i kategori, 
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underkategori och egenskap. Exempelvis, vid en punkt i diskussionerna, tog någon upp frågan 

om att det fanns en oro om att det kan bli mycket dyrt att få teknisk support från en low code 

leverantör om det skulle behövas. I det här fallet är huvudkategori ‘affärssammanhang’, 

underkategori är ‘teknisk support’, och egenskap är ‘kostnad’. 

Nästa steg är ‘Axial’ kodning. I detta stadie kollar man hur kategorierna förhåller sig till 

varandra, med särskilt fokus på orsakssamband (Böhm, 2004). För så många som möjligt av 

våra 131 punkter, gjorde vi anteckningar om vad vi trodde skulle ha orsakat den situation som 

nämns i punkten, eller vad denna situation i sig kan vara en orsak till. Exempelvis, en av 

punkterna som deltagarna tog upp i diskussionerna var rädslan för att göra sina kunder 

missnöjda. Detta kan till exempel bero på att low code plattformar gör det svårare för 

utvecklare att lösa buggar, vilket i sin tur kan orsakas av svårigheten att förstå automatiskt 

genererad kod. Om kunderna inte blir nöjda så kan det leda till en affärsförlust. Genom att 

analysera orsakssamband som denna, ser man hur de olika punkterna förhåller sig till 

varandra. Vi organiserade vår GT kodning på ett Excel-ark. Här är en skärmdump som visar 

en del av Excel-arket. 

 
  

Under den ‘selektiva kodningen’, som är det sista stadiet av kodning, organiserade vi våra 

kategorier i hierarkier, och försökte hitta en röd tråd i vår data, baserat på våra resultat från det 

axiala stadiet. I exempelvis detta skede, insåg vi att rädslan för att göra kunden besviken var 

en mycket viktig punkt som många andra punkter i vår data var relaterade till, medan 

svårigheten att förstå automatiskt genererad kod var en snävare, mindre viktig punkt.  

  

Generating our hypothesis 

Vi fortsatte att använda Grounded Theory-metoden för att generera fram en hypotes från vår 

analyserade data. Efter kodningsstadiet i GT processen, är nästa steg ‘memo’ stadiet, där 

skriver man ‘memos’. Enligt en vetenskaplig artikel om GT, är ‘memos’ “theoretical notes 

about the data and the conceptual connections between categories” (Holton, 2010). I detta 

skede skrev vi några meningar om var och en av de viktigaste punkterna som hade utvecklats 

under kodningsprocessen. De sista stegen var att ‘sortera’ och ‘skriva’ (Aral, 2014), där 

sorterade vi ut våra memos i logisk ordning och skrev sedan ut de som prosa, i den form som 

de slutligen dök upp i under våra ‘Resultat’ och ‘Diskussion’ sektioner av vår uppsats. 
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3.2 Problem med vår forskning 

  

Det är viktigt att notera att det finns några eventuella problem med vår forskning, som kan ha 

påverkat slutresultatet.  

  

Ett problem finns i våra urvalskriterier. För att försöka få till intervjuer tillfrågade vi flera 

företag, men ganska många av dem tackade nej. Anledningen till att flera tackade nej var för 

att de inte kunde hitta några personer inom deras företag som var tillräckligt intresserade av 

ämnet low code för att vilja prata med oss. Således, om våra urvalskriterier endast vinklades 

mot personer som var intresserade av ämnet, finns det en risk att vårt resultat inte kommer att 

återspegla yttrandena från de utvecklare i Örebro som inte blev intervjuade och som var 

mindre intresserade av low code. Detta kan medföra att vår data får mer positiva yttranden än 

vad som egentligen är representativt för utvecklare branschen i helhet. Denna effekt är känd 

som ‘urvalsfel’ (Urvalsfel, 2015, 28 september).  

  

Ett annat relaterat problem vi fann var att när vi valde personer att intervjua, hade vi inte varit 

tillräckligt noga med att kolla upp om low code skulle vara ett relevant ämne för dom. Medan 

vissa av dom vi talade med ansåg att low code var relevant för deras arbete, så jobbade flera 

andra med projekt där low code inte skulle vara användbart för dem. Till exempel jobbade en 

utvecklare med att skapa väldigt avancerade matematiska algoritmer för att försöka optimera 

planeringen av arbetskalendrar för ett företags anställda, där hade low code inte varit 

användbart. Dessa deltagare hade sannolikt varit mindre engagerade i diskussionen än de vars 

dagliga arbete skulle kunna påverkas av low code, och detta kan ha påverkat data vi samlat in.  

  

Det är också möjligt att det faktum att vi började varje diskussion genom att presentera de 

marknadsförda fördelarna, istället för en lista av nackdelar, kan ha påverkat data vi samlat in. 

Det kan ha varit så att personer med en lite mer rebellisk personlighet kan ha varit mer 

fokuserade på att hitta argument mot low code än om vi inte hade börjat med vår delvis 

positiva partiska introduktion. Å andra sidan, så kan personer som tenderar att vara måna om 

att göra oss nöjda trott från vår introduktion att vi som forskare personligen var för low code, 

och därmed varit mer positiva än normalt till low code i diskussionerna, för att de trodde att 

detta var något som de trodde att vi ville höra och de ville tillfredsställa oss. Denna effekt 

kallas ibland för ‘observer-expectancy effect’ (Observer-expectancy effect, 2016, 16 

december).   
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 4. Resultat & Analys 

  

Här är en sammanfattning av de viktigaste punkterna som togs upp i våra diskussioner. De är 

organiserade i kategorier och underkategorier som valdes under vår ‘open coding’ 

analysprocess. Vårt val av kategorier påverkades utav forskning av Jun Sun (2016), som vi 

undersökt tidigare. Vi tyckte att det var till stor hjälp att titta på de tre viktigaste aspekterna 

som Jun Sun fokuserade på, nämligen verktyget, uppgiften och psykologin hos användaren. 

En skillnad mellan våra arbeten är att Sun la stor vikt på att undersöka användarens erfarenhet 

av verktyget och uppgiften, vi undersöker endast själva verktyget och uppgiften. Vi har även 

undersökt detta genom ett affärssammanhang, detta gjorde inte Sun för han var bara 

intresserad av att undersöka användarna. 

  

  

4.1 Verktygets kännetecken (Low code plattformar) 

  

Visuell programmering 

• En deltagare i diskussionerna sa att en fördel med att använda visuell programmering i 

low code plattformar var att man “får en lättare överblick på strukturen över ett 

program.” Flera andra höll med honom. Detta stödjer Selic (2008) och Whittles (2014) 

forskning som visade att MDE kan vara bra eftersom det tvingar utvecklare att tänka 

mer strukturellt.  

• En annan hävdade att, även om visuell kodning är bra för enkla problem, så finns det 

en risk att “det bara blir ett stort spindelnät av det hela” när man använder det för att 

skapa komplicerade system. Han tillade även att detta beror på att man “kan beskriva 

ett problem i text med väldigt lite kod, men gör man det i ett grafiskt diagram så skalar 

det inte lika bra komplexitetsmässigt.”  

• Två deltagare uttryckte också en oro över att det kan vara svårt att växla mellan visuell 

kodning och manuell kodning på low code plattformar eftersom det kan vara svårt att 

se hur de två förhåller sig till varandra.  

  

Automatisk genererad kod 

• Flera deltagare uttryckte oro över att den automatiskt genererade koden kan bli svår att 

läsa och förstå, särskilt när variabelnamn genereras automatiskt. 

  

Helhetslösning 

• Vissa deltagare tyckte att iden om low codes helhetslösning var “skrämmande”. Detta 

beror på att de skulle föredra att jobba med de bästa verktygen som finns för varje 

separat jobb (till exempel att få använda det bästa analysprogrammet), istället för att 

vara bunden till att använda de med mindre kvalite som kommer inbyggda i en low 

code plattform.  

  

  

  

Kvalitetskontroll 

• Några av de mer tekniska frågorna som deltagarna hade kan organiseras kategoriskt 

enligt ISO/IEC 9126 modellen, som vi nämnde tidigare.  
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Funktionalitet 

• Flera deltagare sa att de skulle gilla det om man kan skapa program snabbare med low 

code än med manuell kodning. 

• Men många vara oroliga över att low code plattformar kan ha begränsad funktionalitet. 

(Med andra ord, i enlighet med Nan C.Shus teorier, kan low code plattformar ha en 

hög abstraktionsnivå, men begränsad spridning). Som en deltagare sa, “problemet 

kanske inte löses fullt ut med dom komponenterna du har tillgängligt.” Detta kan då 

innebära att “vi kommer behöva anpassa oss till en plattform snarare än tvärtom.” På 

grund av detta, kände han att det kan vara lättare bara bygga allt med manuell kodning 

istället.  

  

Tillförlitlighet 

• 2 deltagare gillade iden att automatisk genererad kod skulle minska risken för 

mänskliga fel i kodning. En påpekade att “det är ju så att minst 50 -90 procent av 

buggrättning är orsakat av den mänskliga faktorn.”  

• En deltagare var orolig över att ‘one-click deployment’ funktionen som finns 

tillgänglig på Outsystems plattform är oproffesionellt, därför att “man inte vill deploya 

saker från workbenchen.”  

• En annan deltagare undrade över vad som skulle hända om det var en bugg i själva 

low code plattformen, som sedan förstörde deras programvara men som de inte skulle 

kunna fixa. 

  

Användbarhet 

• Som vi har sett, förutspådde E.M. Rogers att komplexiteten av en ny teknik kan hindra 

teknikens genombrott. Ingen av våra deltagare i diskussionerna var oroliga över att 

low code skulle vara komplicerat eller svårt att använda. 

• Istället uttryckte några deltagare en motsatt oro, nämligen att problem kan uppstå med 

low code plattformar eftersom de är så lätta att använda. Detta beror på att oerfarna 

nybörjare som ännu inte har kunskapen att kunna designa bra program, och som 

kanske inte förstår viktiga arkitekturella koncept som normalisering i databaser, skulle 

kunna använda low code plattformar för att bygga och släppa program som kanske har 

allvarliga buggar i sig. 

  

Effektivitet 

• En deltagare var orolig över att low code plattformar kan ha en massa extra onödiga 

funktioner som man inte kan ta bort. Detta kan innebära att en app som bara skulle ta 

upp 10MB i minne om den var kodad för hand, istället skulle kunna ta upp 150MB om 

den byggdes på en low code plattform, pga all extra oanvänd funktionalitet. 

  

Underhållsmässighet 

• Vissa deltagare var oroliga över att program skapade med low code plattformar kanske 

var snabba att bygga, men svåra att underhålla, eftersom utvecklare skulle få det svårt 

att förstå den automatiskt genererade koden. Några oroade sig även över att det kan bli 

svårt att genomföra tester på program som är gjorda på low code plattformar.  

  

Portabilitet  

• Många deltagare uttryckte en oro över att om de börjar använda någon low code 

plattform så skulle de bli låsta i den, och inte kunna byta till en annan plattform eller 

ens tillbaka till manuell kodning. Detta beror på att de är rädda för att den automatiskt 

genererade koden inte skulle förstås utan plattformen. 
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• De medgav dock att de för tillfället redan är starkt låsta till andra programverktyg, så 

det är inte ett problem som är specifikt för low code plattformar.  

  

  

4.2 Uppgiftens Kännetecken 

  

Att använda low code till olika typer av uppgifter 

• Den generella åsikten under diskussionerna var att low code kan vara för att skapa 

enkla program, men att ”så fort det börjar bli komplext så kanske det blir svårt.” Som 

en deltagare sa, ”jag tror inte low code kan lösa alla problem genom bara flöden och 

scheman. Vi har inte ens algoritmer som kan lösa alla problem matematiskt.” 

• Men, vi har sett att low code används för komplicerade professionella projekt. Så det 

verkar som att de flesta av våra deltagare är omedvetna om vad low code är kapabelt 

till just nu.  

  

  

4.3 Användarens kännetecken 

  

Kognitiv överbelastning 

• Kognitiv överbelastning är när någon kan känna sig överbelastad av allt för mycket 

information på en gång. Flera deltagare sa att de kände sig allt för upptagna med deras 

vanliga jobb för att kunna titta närmare på low code, för att “man kanske inte har tid 

att uppdatera sig hela tiden”. Kognitiv överbelastning verkar alltså vara ett hinder för 

spridningen av low code teknologin. 

• Å andra sidan, gillade en deltagare iden att low code plattformar automatiserar många 

av de tekniska aspekterna av programmeringen. Han sa att ifall de “tar bort onödig 

information och bara behåller den information som är intressant och som man 

verkligen jobbar med, då har man ju fått ut en vinst av det.” 

• Kognitiv överbelastning kan därmed vara ett hinder för personer att börja använda low 

code, men när de väl börjar, kan det bidra till att minska deras kognitiva 

överbelastning 

  

Önskan om att ha kontroll över koden 

• De flesta av deltagarna sa att det var mycket viktigt för dem att känna att de förstår 

och känner sig bekväma med den kod som deras program är byggd på. Flera av dem 

var oroliga över att de inte skulle kunna fixa en bugg om de använde low code, detta 

eftersom de kanske inte skulle förstå den automatiskt genererade koden. Som en 

deltagare sa, det är därför väldigt viktigt att inte “hamna i en situation som leverantör 

där vi inte har full kontroll på vår kod.” 

• Detta är så pass viktigt för dem att en deltagare t.o.m. sa att det här är “lite av en 

avgörande faktor för mig,” medans en annan sa “att inte ha full kontroll över koden, ja 

i dagsläget är det en tillräckligt starkt argument för att vi inte ska våga för att köra en 

sån här plattform” 
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Preferenser för manuell kodning 

• Som vi sett tidigare, förutspådde mjukvaru ingenjören Selic att många programmerare 

skulle vara allt för kära i manuell kodning för att vilja gå över visuell programmering. 

Detta stämde in på flera av våra deltagare. En av dem sa att han programmerar för 

hand för att han tycker att det är roligt, och om hans arbetsgivare sa till han att gå över 

till low code istället, “då skulle jag söka nytt jobb.” En annan deltagare sa att han 

“hellre sitter och kodar än att sitta och drag and dropa saker.” Enligt Waheed’s team 

liknar den känslomässiga kopplingen till manuell kodning här kopplingen som många 

e-bok läsare har till fysiska böcker.  

• Å andra sidan sa flera andra i diskussionen att de tror att low code kan vara lika roligt 

som manuell kodning. Som en av deltagarna sa, “för mig är det inte koden i sig, utan 

att lösa det logiska problemet som är det roliga och det som jag tycker är intressant. 

Om jag gör det genom att skriva en kod eller rita en graf spelar inte så stor roll 

egentligen.” 

  

Tidigare erfarenhet av low code 

• Ingen av deltagarna i våra diskussioner hade mycket kunskap eller erfarenhet av low 

code plattformar tidigare.  

• Vissa deltagare hade viss erfarenhet av automatiskt genererad källkod för 5 -10 år 

sedan, och de var mindre imponerade av den erfarenheten. En deltagare medgav att 

han var skeptisk till low code eftersom “man har blivit bränd tidigare” från plattformar 

såsom Dreamweaver och Frontpage, som inte fungerade särskilt bra. En annan 

deltagare mindes också att han tidigare haft dålig erfarenhet av automatiskt genererad 

kod från när han byggde hemsidor för ett antal år sedan. Då innehöll den automatiskt 

genererade koden “hur mycket gamla taggar som helst som satt och skräpade.” 

  

Skepsis till nya innovationer 

• Tidigare såg vi att ingenjören Bran Selic trodde på att programmerare kan vara lite 

försiktiga. Vi hittade lite bevis för detta i diskussionerna. En deltagare sa “man är ju 

alltid skeptisk till nya saker och det tar alltid emot lite att göra något på ett nytt sätt. 

Det får man erkänna.”  

• En annan sa “branschen är så pass mogen nu att man hoppar inte på tåget hur som 

helst, utan att man måste vara väldigt övertygad på ett sånt sätt att man måste tro på 

det oerhört mycket och vet att det kommer att funka.” 

  

Attityder gentemot low code 

• Vissa deltagare var ganska negativt inställda till low code. En sa exempelvis, “det låter 

ju inte så kul. Det låter ju lite som att vara en fabriksarbetare där man skaffar en 

maskin som gör ditt jobb. Och det tror jag är många som skulle bli väldigt upprörda 

över.” En annan sa “rent spontant så tror jag att det inte är någonting för mig.” 

• Andra var ganska positiva till iden. En av deltagarna sa “jag tycker att i teorin så låter 

det fantastiskt.” En annan sa “rätt verktyg, rätt jobb. Så visst är det rätt verktyg, då tror 

inte jag med att jag skulle ha några problem med att göra det här.” En deltagare 

medgav att han slutade tycka om att koda för ett antal år sedan, men eftersom low 

code lät kul, så kanske det kan hjälpa han att hitta glädje i att systemutveckla igen.  
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• Även de som var positiva till iden i teorin var skeptiska i praktiken. En deltagare 

yttrade sig om att han tycker att “det låter lite för bra för att vara sant.” En annan 

deltagare sa att han endast skulle vara intresserad av det “om man förutsätter att det 

verkligen funkar riktigt bra.” 

• Innan våra fokusgruppsintervjuer hade några deltagare förberett sig och kollat upp vad 

low code är för något, och de sa att de hade svårt att hitta någon kritik om det online. 

En deltagare sa, att de var oroliga över “att man hypade och sa att det här är bara bra. 

Och då blir folk restriktiva och misstänksamma… Det finns ingen universell lösning 

som är helt problemfri.”  

• För att känna sig säkra med low code, sa vissa deltagare att de vill ha en demo version 

av ett program som är byggt på en low code plattform som de kan studera igenom. 

Detta stöder Roger’s forskning som säger att det är viktigt att kunna få testa 

programvaran för att förbättra spridningen av den, speciellt när en ny teknik befinner 

sig i ett så pass tidigt stadie.  

• En deltagare poängterade även att det kan vara riskfyllt att som utvecklare bli en low 

code specialist, detta eftersom det senare kan bli svårt att få jobb om man inte också är 

bra på att programmera för hand, och ifall low code aldrig blir populärt.   

  

Förväntningar på hur low code kommer utvecklas 

• En deltagare sa att medans det verkar finnas någon typ av hype runt low code för 

tillfället, så kan det bara vara en fluga. Om MDE sa han “det kommer upp med några 

års mellanrum. Nu är det hett igen.” 

• Å andra sidan, sa många deltagare att de tror att low code kommer att bli mer populärt 

i framtiden. Som en deltagare sa “Jag skulle bli förvånad om det inte, om tre- fyra år 

se mycket mer utveckling via såna här plattformar.”  Och en annan fortsatte “jag tror 

att det kommer att fortsätta mot en högre och högre nivå samt att det blir mer 

abstrakt.” 

• Det blev några diskussioner där det diskuterades hur low code skulle kunna påverka 

utvecklares karriärer. Vissa var oroliga eftersom low code automatiserar stora delar av 

mjukvaruutvecklingen och underhållsprocessen. Många jobb som servertekniker och 

designers kommer snart bli överflödiga. Som en deltagare sa, “jag tror att det skulle 

leda till att färre blir anställda.” 

• Å andra sidan, sa vissa deltagare att en talangfull utvecklare alltid kommer att vara 

eftertraktad, detta eftersom det alltid kommer att finnas en efterfrågan för 

komplicerade system som low code inte kommer kunna skapa. Som en deltagare sa, 

“även om 10 år så tror jag inte att en sånt här verktyg ersätter den kompetens som en 

utvecklare besitter.” 

• Andra menade att, även om färre utvecklare kommer att behövas för att göra 

mjukvara, kommer den ökande efterfrågan för allt mer mjukvara göra så att bra 

utvecklare alltid kommer att kunna hitta ett arbete. Som en deltagare sa, “vi har ju 

redan upplevt under lång tid att verktygen blir bättre och bättre hela tiden. Och det 

betyder bara att man kan göra mer och mer saker.” 

• En deltagare sade, att även om low code snart blir den dominerande formen av 

utveckling, kommer det fortfarande att finnas så pass mycket manuell kodad mjukvara 

kvar i världen, att manuella kodare som inte vill jobba med low code skulle kunna 

tillbringa resten av sin karriär med att underhålla gammal kvarvarande mjukvara.  

• Några deltagare ansåg att low code kan vara ett hot mot webbutvecklare samt 

utvecklingsverktyg som Wordpress, men att det är osannolikt att det kommer att 

ersätta manuell kodning för mer avancerad mjukvara.  
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• En deltagare tror att kunderna snart kommer att börja välja low code lösningar istället 

för manuella, eftersom det blir billigare. Men ha varnade även att det kanske inte blir 

den bästa lösningen för dem. Han hävdade att manuell kodad mjukvara förmodligen 

skulle vara av bättre kvalite, och varnade att billigare mjukvara, av lägre kvalite ofta 

kan leda till att kostnaden i det långa loppet blir högre eftersom det kan bli fler 

problem och buggar att lösa under produktens livscykel. 

  

  

4.4 Affärssammanhang 

  

Kunden 

• Många deltagare sa att en av de viktigaste målsättningarna de har var att kunden ska 

vara nöjd. De sade att de inte vill riskera att använda low code tills de kunde vara helt 

säkra på att allting verkligen fungerar korrekt, så att de kan vara helt säkra på att de 

levererar en bra produkt till kunden. Som en deltagare sa, “vi kanske har SLA:er 

(Service Level Agreements) skrivna som säger att om vi inte räddar buggen inom en 

given tid så kan vi åka på vite.” 

  

  

  

  

Konkurrenter 

• Flera deltagare erkände att de snart kan bli tvingade till att börja low code ifall deras 

konkurrenter började göra det, detta eftersom low code utvecklingen skulle vara så 

pass billigare, och de behöver förbli konkurrenskraftiga. 

• En deltagare som arbetade på ett litet mjukvaruföretag sa att de inte hade resurserna 

för att börja experimentera med low code för att det skulle innebär en för stor risk. De 

skulle föredra att någon av deras konkurrenter tar risken med att använda low code 

först, innan de allvarligt började överväga att använda det själva.  

  

Affärspartners 

• En deltagare sa att det finns en viktig politisk aspekt i valet av deras verktyg. Deras 

företag har ett nära samarbete med Microsoft. Ibland gav Microsoft dem kunder också. 

Att bibehålla detta samarbete är väldigt viktigt. De skulle därmed inte välja någon low 

code plattform som är en konkurrent till Microsoft, eftersom de inte vill riskera att 

göra denna viktiga affärspartner missnöjd.  

  

Low code plattformsleverantörer 

• Flera deltagare sa att de var oroliga för de finansiella kostnaderna som en 

plattformsleverantör skulle kräva från dem. En av deltagarna var också oroad över att, 

eftersom det förmodligen kostar en hel del pengar att utveckla en low code plattform, 

“så förväntar jag mig att licensen är dyra för de har mycket pengar att försöka hämta 

hem på det här.”  

• Flera var också bekymrade, eftersom de kan vara låsta till att använda en specifik 

plattform, för det kan finnas en risk att plattformens leverantör regelbundet kan höja 

priserna och att man skulle behöva acceptera det på grund av svårigheten med att byta 
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till en konkurrent. Ett exempel på detta gavs där en IT-leverantör hade gjort detta till 

svenska postverket (Posten). 

• En deltagare var orolig över vad som skulle hända ifall man var låst till en plattform 

och sedan går leverantören i konkurs. 

• På grund av dessa rädslor, sa vissa deltagare att de inte gillade att vara så beroende av 

leverantörerna. En deltagare sa, “att skaffa ett beroende är någonting som skrämmer 

en tjänsteleverantör som oss. Man vill ju vara så lite låst som möjligt.”   

• Flera deltagare var oroliga över att de aldrig har hört talas om low code leverantörer 

som Appian och Outsystems. För dem, är det väldigt viktigt att en leverantör har ett 

bra rykte. Som en sa, “jag skulle inte våga hoppa på någon liten spelare, även om 

deras tjänst kanske är bättre än de andra mer välkända företagens produkter.” Flera sa 

därför att de skulle vara mer benägna att använda Microsofts eller Googles plattformar 

än någons okänd, eftersom de litade på deras rykte.  

• Å andra sidan, poängterade en deltagare att när paradigmskiften inträffar, är det ofta 

nya okända företag som tar ledningen. Exempelvis så är det det tidigare okända 

företaget Tesla som nu håller på att bli ledande på elbilsmarknaden, och inte tidigare 

etablerade jättar såsom BMW eller Audi. På samma sätt, kanske det blir nykomlingar 

som Outsystems som kommer att leda low code revolutionen, och inte Microsoft.  

  

Teknisk support 

• Några deltagare var bekymrade över vissa praktiska detaljer kring den tekniska 

supporten för low code plattformar. Teknisk support kan bli mycket dyrt. Som en 

deltagare sa “om man tar Oracle som exempel så kostar det 1000 kr att ens skicka 

frågan och typ 5000 kr att få ett svar.” En annan deltagare var oroad över att det skulle 

kunna ta månader att få ett svar från teknisk personal.  

• En deltagare oroade sig över att det kan bli svårt att få hjälp med tanke på att low code 

inte är särskilt populärt ännu. Det beror på att “det är en väldig skillnad ifall man stöter 

på ett problem och ska googla fram det, för ju fler som använder det, desto större är 

chansen att jag stöter på någon med samma problem.”  

  

Implementationsproblem 

• Flera deltagare uttryckte oro över de tekniska svårigheterna att få in low code i deras 

arbetsflöde. De har redan lagt ner så mycket tid på manuell kodning, och det stora 

arbetet med att gå över till ett helt nytt system verkar ganska överväldigande. Särskilt 

om det innebär att de behöver ersätta många av deras nuvarande system med low code. 
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5. Diskussion 

  

Vi har nu presenterat vår data, som har organiserats i kategorier. Nästa steg är att utveckla en 

teori med hjälp av axial och selektiv kodning, vilket innebär att vi tittar efter orsakssamband 

och försöker hitta en röd tråd mellan dem. Genom att analysera vår data på detta sätt har vi 

kommit fram till följande slutsatser. 

  

Baserat på Selic iakttagelser om att utvecklare tenderar att vara försiktiga gentemot ny teknik, 

förväntade vi oss att få en hel del kritik mot low code, men vi blev överraskade över att 

många deltagare var positiva till low code, åtminstone i teorin. De två viktigaste skälen vi 

kunde hitta till att personer var negativa till low code var:  

  

• Vissa utvecklare vi talade med jobbade med så pass komplexa projekt att low code 

inte tilltalade dem. I detta fall, var de allmänt ointresserade av fenomenet eftersom det 

verkade irrelevant för dem. 

• Vissa (men inte alla) av utvecklarna gav intrycket att vara känslomässigt fästa till 

manuell kodning, och därför ovilliga till en ändring, precis som Selic förutspådde. 

  

Men, av de återstående utvecklarna vi talade med som var positiva till low code, hade ingen 

av dem nått Jun Suns tillstånd av ‘beredskap’ för att använda low code ännu. Vår egna 

forskning bekräftade därmed den tidigare forskningen vi fann som visade att low code ännu 

inte uppnått en acceptans hos majoriteten bland utvecklare. 

  

I E.M. Rogers klassiska bok “Diffusion of innovations”, presenterade han en fem stegs 

process som organisationer måste vidta för att anta en innovation (Rogers, 2003). Det första 

steget i denna process kallas ‘agenda-setting’, vilket innebär att en organisation officiellt 

börjar processen med att försöka besluta om en ny innovation ska antas. Inget av de företag 

som vi besökte hade ännu nått ‘agenda-setting’ stadiet med low code. De hade inte ens 

allvarligt övervägt iden ännu. Hur kommer det sig? 

  

För att hitta ett svaren kan vi titta på Rogers fem attribut för innovationer. Som en 

påminnelse, är de - Relative advantage, Compatibility, Complexity, Trialability och 

Observability. Vi har redan gått igenom Complexity och Trialability i Resultatavsnittet. Såvitt 

vi kan säga, höll många av utvecklarna vi pratade med, med om att low code är mer effektivt i 

teorin än vad manuell kodning är, och därmed fanns ett ‘relative advantage’. Men 

kompatibiliteten verkade vara ett problem för dem. Rogers skrev “old ideas are the main 

mental tools that individuals utilize to assess new ideas and give them meaning” (Rogers, 

2003) Eftersom low code är en paradigmskiftande teknik, verkar den inte vara kompatibel 

med deras nuvarande paradigm som är manuell kodning. Rogers påstår att ifall nya ideer är 

oförenliga med gamla ideer som de är avsedda att ersätta, kan detta bromsa spridningen av 

low code tekniken. Således kan den revolutionära kvaliten i low code i själva verket bromsa 

dess spridning, precis som artikeln av Battery Ventures förutspådde.  

  

En annan fråga som kan orsaka problem med Rogers 5 attribut är ‘Observability’, vilket 

innebär att fördelarna med innovationen måste vara klart identifierade. Som vi har sett, 

konstaterar Rogers att det är svårare att identifiera fördelarna med mjukvara, jämfört med 

fördelarna av hårdvara. Vår data visar att detta verkar vara ett problem för low code, eftersom 

våra deltagare i diskussionerna hade massor av allvarliga tekniska bekymmer och frågor som 

är svåra att få snabba svar på.  
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Men vad visade vår egna grounded theory dataanalys? Efter att ha analyserat vår data, har vi 

utvecklat en hypotes som visar att det verkar finnas tre stora hinder som stoppar många 

mjukvaruutvecklingsföretag från att börja använda low code plattformar.  

  

  

5.1 De tre hindren 

  

1. Rädslan över att göra kunden missnöjd 

Mjukvaruutvecklingsföretag skriver mjukvara till kunder. Och om kunden inte är nöjd med 

slutresultatet, då riskerar mjukvaruutvecklare att förlora kunder. Och om det finns en risk att 

gör en kund missnöjd, då är mjukvaruutvecklare mycket ovilliga att ta en sådan risk. Det 

verkade finnas 2 huvudsakliga sätt som våra diskussionsdeltagare var oroliga över att low 

code plattformar på något sätt kan leda till att de göra sina kunder missnöjda:  

  

a) Tekniska problem 

Som vi tagit upp tidigare, fanns det många olika bekymmer av tekniska problem som våra 

deltagare diskuterat. Som en påminnelse, inkluderar dessa rädslan för att det ska bli svårt att 

lösa buggar i automatiskt genererad kod, liksom oron över tillförlitligheten och underhållet av 

low code plattformar. Det är värt att notera att det fanns en del tekniska frågor, såsom 

skalbarhet och säkerhet, som inte togs upp i diskussionerna. Vi kan spekulera i att dessa 

frågor sannolikt också är viktiga, men att de förmodligen glömdes att tas upp i de intensiva 

diskussionerna.  

  

Den främsta anledningen till att dessa frågor var problematiska för våra diskussionsdeltagare 

var nämligen att ifall dessa problem var bortom deras förmåga att lösa, då skulle det finnas en 

risk att de gör sina kunder missnöjda. Och ingen av våra deltagare var villiga att ta en sådan 

risk.  

  

Det är viktigt att komma ihåg att low code är ett väldigt nytt fenomen. Det kan vara så att 

utvecklare som nyligen inte aktivt har undersökt low code har någon aning om hur bra 

tekniken nu har blivit. Det kan vara så att de hålls tillbaka av fördomar som är baserade på 

gamla erfarenheter som skett för många år sedan. I detta fall, kan kanske lite utbildning om 

low codes nuvarande kapacitet räcka för att vinna över dem. Men för att vara rättvis, påminde 

många deltagare oss under diskussionerna om att de hade lite erfarenhet av low code, och att 

de insåg att deras åsikter inte var baserade på fakta.  

  

b) Leverantörsberoende 

Bortsett från tekniska risker, är ett annat sätt att göra en kund missnöjd genom att vara 

beroende av en extern leverantör som sedan kan göra så att du hamnar i allvarliga problem, 

kanske genom att höja deras priser eller genom att gå i konkurs. På grund av detta, var våra 

deltagare oroliga över att välja en specifik plattform, som de sedan skulle låsas in i. De skulle 

därmed bli beroende av plattformens leverantör, och kan då göra sina kunder missnöjda ifall 

denna leverantör orsakar dem allvarliga problem. Å andra sidan, lät inte våra 

diskussionsdeltagare rädslan för leverantörsberoende stoppa dem från att låsa sig själva till 

andra kritiska program. Forrester rapporten vi citerade tidigare graderade dessutom low code 

leverantörer affärsplaner (Richardsson & Rymer, 2016), så man hoppas att de som graderades 

högt ska vara ganska tillförlitliga. Om man fortfarande inte vill riskera att använda en relativt 

okänd plattform som Outsystems, kan man alltid använda plattformarna från antingen Google 

eller Microsoft, som båda har starka rykten. Även om low code plattformar är dyra att 
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använda, så är det troligt att man kommer spara så mycket pengar på att använda dem istället 

för manuell kodning, att det är värt att betala dessa dyra kostnader. Så kanske är denna rädsla 

för beroende inte ett tillräckligt legitimt skäl för att inte använda low code.  

  

2. Andra politiska orsaker 

Beslutet att börja använda low code kan störa vissa berörda partners, exempelvis din 

affärspartner eller några av utvecklarna i ditt team som är känslomässigt knutna till manuell 

kodning. Utifrån vår forskning, kan vi presentera några rekommendationer till strategiska 

beslutsfattare på mjukvaruutvecklingsföretag som överväger att börja använda low code: 

• Forskningen av Green och Hevner som vi presenterade tidigare tyder på att det är bäst 

för organisationer att inte försöka påtvinga sina anställda till att börja använda nya 

tekniker om de inte vill det, detta eftersom anställda som inte är nöjda med sitt arbete 

inte kommer att vara produktiva.  

• Om du ber dina anställda att börja använda low code plattformar, försök då att se till 

att deras arbete fortfarande innehåller en hel del problemlösning. Flera av våra 

deltagare sa att de inte skulle tycka det var roligt om deras arbete inte innefatta någon 

form av problemlösning.  

• Olika low code plattformar erbjuder olika nivåer av både abstraktion och räckvidd. 

Det kan vara bra att jobba tillsammans med era utvecklare för att hitta den lämpligaste 

räckvidds- och abstraktionsnivån som matchar både kraven för uppgiften samt 

användarens preferenser. I vissa fall kan det vara bäst att använda en plattform som 

tillåter en att arbeta mycket snabbt men med begränsad funktionalitet, medan i andra 

fall kan det vara bäst att göra det motsatta.  

• Trots att low code kan göra er mer benägna att anställa oerfarna utvecklare, ska man 

vara försiktig med att göra det. Det finns en risk med att de skapar dåligt designad 

mjukvara med många buggar, vilket är dyrt att rätta till senare. Se till att de får en bra 

utbildning i mjukvarudesign, även om de inte behöver veta hur man skriver källkoden.  

• Precis som Whittles forskning visar, är det bra att se till att mellanchefer är ordentligt 

incentiverade för att använda low code plattformar, och att de inte straffas om deras 

avdelningar på kort sikt inte levererar som önskat på grund av svårigheter med 

implementation. 

  

3. Kognitiv överbelastning 

Det tredje stora hindret vi har hittat som kan bromsa spridningen av low code är kognitiv 

överbelastning. Detta visar sig främst i två huvudsakliga sätt. 

  

a. Ansträngningarna som krävs för att lära sig en ny teknik (särskilt när det handlar 

om paradigmskiftande teknik) 

b. Komplexiteten med att implementera nya tekniker i ett befintligt arbetsflöde.  

  

Low code plattformar är lätta att använda, men den forskning som man oftast är tvungen att 

göra innan man känner sig bekväm med beslutet att anta en ny teknik kan ibland kännas stort 

för många högt arbetsbelastade utvecklare. Low code är självklart bara en bland många 

innovativa tekniker som man kan välja att börja använda. Först skulle man behöva välja low 

code framför andra potentiella innovationer. Nästa steg är att välja en specifik plattform bland 

alla tillgängliga alternativ. Samtidigt, måste man separera sanning från hype, försöka att 

bedöma okända företag genom deras begränsade rykten, och försöka balansera många olika 

fördelar och nackdelar. Allt detta innebär att följande citat, som skrevs i en bok om fenomenet 
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‘cloud computing’, verkar vara mycket relevant för low code också: “opposition will continue 

to come from those who can’t take the time to wrestle with the implications of what it means” 

(Babcock, 2010) 

  

Vi har redan kunnat se att det kan bli dyrt att motstå ny teknik. Men å andra sidan, kan man 

förstå att den extrema tid och ansträngning som krävs för att börja med en ny teknik kan vara 

avskräckande, särskilt för ett litet företag med begränsade resurser. På grund av detta, kan det 

många gånger väl vara så att skepsis och konservatism är den vettigaste reaktionen mot denna 

invecklade komplexitet. 

  

  

5.2 Valet att börja använda något nytt 

  

Både från vår litteraturforskning, samt från data ur våra diskussioner, har vi sett att det finns 

en hel del motstånd mot low code hos professionella utvecklare i IT-branschen. Vår tre hinder 

modell hjälper till att förklara varför detta motstånd finns. Den visar att beslutet att börja 

använda low code kommer med en hög risk. Detta kommer från de tekniska problem som kan 

uppkomma och som kan leda till att dem gör sina kunder missnöjda, samt från politiska 

orsaker som kan leda till att de rubbar förhållandet mellan deras affärspartners och deras egna 

utvecklare. Genom att allvarligt överväga iden och att sätta upp den på agendan kan också 

visa sig vara dyrt enligt modellen, detta på grund av den tid och ansträngning det skulle ta att 

nå ett beslut.  

  

Det är värt att poängtera att dessa tre hinder är mycket större för etablerade företag än för nya, 

som börjar deras affärsrelationer från början, och som inte har flera år gamla system att 

försöka integrera low code med. Man kan därför göra en gissning att de företag som blir först 

med att börja använda den nya tekniken är företag med lite att förlora, eller etablerade företag 

som är proaktivt entreprenöriska, och som har tillräckliga resurser för att kunna ta på sig de 

risker som finns med nya innovationer. 

  

Även om dessa tre hinder gör det kostsamt att ens överväga att införa low code, verkar det 

finnas en liten kostnad för att upprätthålla status quo. Ingen i våra diskussioner nämnde att de 

såg någon fara i att vänta med att fatta ett beslut om low code. Därmed, eftersom low code är 

förknippat med att det är ansträngande jämfört med status quo, väljer de flesta företag att 

fortsätta med status quo. 

  

Men kan det i själva verket finnas en dold fara utav tvekan som ingen av våra 

diskussionsdeltagare var medvetna om. Om du väntar för länge, skulle du kunna hamna på 

efterkälken av en revolution som du inte var förberedd på för att du helt enkelt var för 

upptagen för att tänka på det. Om du är reaktiv istället för proaktiv, och om du väntar tills du 

inte längre kan konkurrera med andra företag som har blivit low code specialister, kommer 

det då vara för sent att komma ikapp igen? Dessa är inte frågor som man kan svara på 

förhand. Men man skulle kunna hävda att de är frågor som mjukvaruutvecklingsföretag bör 

ställa sig själva nu. 

Om de gör det, och om de sedan beslutar att på allvar överväga att börja med low code, finns 

det någonting som de kan göra för att övervinna de tre hindren? En diskussionsdeltagare 

föreslog en möjlig lösning på det första hindret. Han föreslog att om någon är rädd att börja 

med low code på grund av att de inte vill göra kunden missnöjd, kan man helt enkelt vara helt 

öppen och förklara alla fördelar liksom riskerna med low code till kunden. Kunden kan då 
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välja mellan att acceptera riskerna med low code i utbyte mot lägre utvecklingskostnader, 

eller om de istället vill betala mer för en säkrare manuell kodning.  

  

När det gäller den kognitiva överbelastningen, kanske detta inte behöver vara ett så stort 

hinder som det först verkar vara. Kanske skulle man kunna börja med ett litet, lågrisk 

experiment med low code i ett icke kritiskt projekt. Om det lyckas, skulle man gradvis kunna 

bygga vidare på det därifrån. Att gå över till low code behöver nödvändigtvis inte vara ett 

stort allt-eller-inget beslut. Flera av våra diskussionsdeltagare pratade om behovet av bevis. 

Kanske skulle man kunna prata med personer som med framgång har använt low code, och 

fråga dem frågor om deras erfarenhet, samt fråga ifall det går bra att få titta igenom 

mjukvaran de byggt.  

  

Det finns otvivelaktigt många sätt att övervinna dessa hinder om man bara anstränger sig för 

att vara lite kreativ. Men det behöver tas initiativ först. Och för att det ska ske, måste man 

själv vakna upp och se till att vara proaktiv med utvecklingen innan man hamnar på 

efterkälken. Man måste vara öppen för tanken att low code i själva verket är tillräckligt bra för 

att vara sant. 
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6. Slutsats 
 

I vår forskning, har vi försökt besvara följande fråga: 

  

“Hur ställer sig professionella utvecklare till att använda low code plattformar i sitt 

arbete?” 

  

Vi kom fram till att följande frågor var viktiga för våra forskningsdeltagare: 

• De tekniska egenskaperna hos low code plattformar, och om de är av tillräckligt hög 

standard för att kunna bygga program av bra kvalitet. 

• Beroende på arbetet som ska slutföras, skulle low code funka bra att användas för det 

arbetet eller inte. 

• De psykologiska egenskaperna hos användaren, och ifall användaren känslomässigt 

skulle vara emot att använda low code eller inte. 

• Affärssammanhanget, att se till att alla parter är lika motiverade och att de litar på 

varandra när de använder low code. 

  

Vi har också tittat efter orsakssamband inom vår data, och använt det för att dels minska vår 

data samt bygga en röd tråd av det. I den röda tråden kunde vi se att vissa utvecklare är starkt 

känslomässigt knutna till manuell kodning, och inte gillar iden med low code eftersom de inte 

vill sluta med manuell kodning. Resten av utvecklarna verkade gilla iden med low code i 

teorin. Men det finns tre huvudsakliga hinder som gör att de inte börjar använda det i 

praktiken.  

  

Det första hindret är att de är oroliga över att det kan finnas tekniska problem med low code 

plattformar som de själva inte kan lösa, vilket skulle leda till att de gör sina kunder missnöjda. 

Detta förvärras av rädslan över att när de väl binder sig till en specifik plattform, skulle de bli 

mycket beroende av plattformens leverantör, eftersom det skulle vara tekniskt svårt att byta 

till en annan plattform.  

  

Det andra hindret är att det finns en massa politiska problem att ta hänsyn till. De kan 

nämligen möta på motstånd från deras affärspartners eller deras egna utvecklare. Det tredje 

hindret är att en hel del tid och energi skulle behöva spenderas på att undersöka hur man kan 

implementera low code i deras arbetsflöde, och de flesta utvecklare känner att de inte har 

någon tid över för detta.  

  

  

  

6.1 Möjligheter för framtida forskning 

  

För att bygga vidare på vår forskning, skulle framtida forskning kunna göras för att försöka 

validera om den oro som våra diskussionsdeltagare uttryckte faktiskt är berättigad eller inte. 

Man skulle exempelvis kunna intervjua representanter från low code plattformsleverantörer 

för att se om de kan svara på dessa bekymmer. För en mindre vinklad vy, kan man också 

intervjua personer som har använt low code i ett professionellt sammanhang, och se vad för 

svar de har på den oro som vi hittat. Nu när vi har hittat några viktiga frågor från våra 

diskussioner, kan man också skapa en enkätundersökning för att nå en bredare grupp av 

utvecklare för att se om de samtycker eller inte med dessa frågor, och om de vill lägga till 

några andra frågor som kan ha glömts bort i våra diskussioner. På detta sätt skulle man kunna 

bygga vidare på startpunkten som vi har skapat i denna forskning. 
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