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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats omfattar webbutveckling med Microsofts utvecklingsplattform ASP.NET. Det standardiserade 

utvecklingssättet Web Forms ställs mot det nyare ramverket ASP.NET MVC för att undersöka hur 

systemutvecklingsprocessen blir annorlunda därigenom. 

 

Den huvudsakliga undersökningsmetoden var intervjuer och datan som ligger till grund för analysen samlades in 

genom intervjuer med tre webbutvecklare anställda på konsultbolag med erfarenhet inom ASP.NET MVC och 

ASP.NET Web Forms. Tidigt genomfördes en litteraturöversikt för att vi själva skulle skaffa oss en bild av 

området och för att skapa ett underlag för intervjufrågorna. 

 

Det som framförallt framkom var att ASP.NET MVC passar bra för stora, komplexa projekt med hög grad av 

förändringsbenägenhet. Testdriven utveckling, hög testbarhet och välstrukturerad kod är begrepp som är centrala 

när det gäller utveckling med ASP.NET MVC och där de största vinsterna kan göras. 

 

När det gäller utveckling med ASP.NET Web Forms saknar det samma stöd för testning och en tydlig kodstruktur 

saknas (förutsatt att stöd inte tas från något ytterligare designmönster). ASP.NET Web Forms lämpar sig bättre 

för små projekt där kravet snarare ligger på att projektet ska bli färdigt fort än att koden ska vara lätt att 

underhålla. 
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CENTRALA BEGREPP 
Följande begrepp används frekvent inom uppsatsen och är centrala för såväl frågeställning som övriga 

resonemang, därför vill vi visa dess definitioner redan i detta skede. För begrepp som används mindre frekvent 

hänvisar vi till ordlistan, som återfinns under bilaga 3.  

 

 

Designmönster - Ett designmönster kan ses om ett sätt att lösa vanligt förekommande problem enligt en given 

struktur (Riehle 1997; Freeman m.fl 2004). 

 

MVC - MVC är ett designmönster inom systemutveckling som används för att dela in en webbsida eller en 

applikation i tre olika delar: Model, View och Controller, där varje dels funktionalitet och ansvarsområde  är 

tydligt separerad från de andras. (Wikipedia 2010, Model-View-Controller) (Microsoft 2010, Model-View-

Controller) 

 

ASP.NET MVC - ASP.NET MVC är Microsofts ramverk  för webbutveckling för ASP-sidor med stöd av 

designmönstret Model View Controller.  

 

Separation Of Concerns - Separation som bidrar till att olika delar av ett program inte blir beroende av varandra 

för att fungera, vidare är också tanken med Separation of Concerns att system ska bli lättare att designa, 

underhålla och förstå då man ser på dess olika delar som separata enheter med definierade ansvarsområden. 

(Wikipedia 2010 separation of concerns; Greer 2010) 

 

Systemutvecklingsprocess - En systemutvecklingsprocess kan innefatta hela skedet av skapandet av en 

applikation eller webbplats, processen kan beskrivas starta redan från att en beställning från en kund läggs och 

fortgå ända fram tills leverans av slutprodukten. Gemensamt för alla systemutvecklingsprocesser är att de 

involverar någon form av programmering. Definitionen av en systemutvecklingsprocess kan variera beroende 

vilka källor man tar hjälp av. Processen kan beskrivas olika beroende på vilken utvecklingsmetod som projektet 

följer, vanligtvis beskrivs utvecklingsprocesser med hjälp av livscykelmodeller, så som exempelvis 

Vattenfallsmodellen, Spiralmodellen eller med en inkrementell utvecklingsmodell (Lindegren 2003).  

 

 

Web Forms - Web Forms är ett ramverk inom ASP.NET för utveckling av dynamiska Webbsidor.  

Web Forms inom ASP.NET är användargränssnittet och dess element. Web Forms har en del aspekter gemensamt 

med skrivbordsapplikationer för Windows (WinForms). Precis som i WinForms, så finns det properties, events 

och metoder fördefinierade för en Web Form. En Web Form presenterar sitt innehåll med hjälp av HTML, och en 

Web Form är uppbyggd av två filer: En aspx-fil som innehåller det visuella, och även en så kallade “Code-

behind”-fil, som innehåller den logiska kod som ska kopplas till Web Formen. (Microsoft 2010, Web Forms) 
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1 INLEDNING 
Inom systemutveckling idag har begrepp såsom “Separation of Concerns” och designmönster blivit vardagsmat 

för professionella utvecklare. En webbapplikation förväntas idag inte bara uppfylla sina funktionella krav, utan 

den ska även kunna byggas ut, underhållas och förändras utan alltför stora kostnader i tid och pengar. Detta är 

särskilt tydligt då man talar om webbapplikationer, där tekniker snabbt förändras eller föråldras.   

 

Vid användandet av applikationer som nyttjar grafiska gränssnitt är det idag god praxis att separera kod relaterad 

till presentation och kod relaterad till behandling av data (Mahemoff & Johnston 1999). Det finns flera olika sätt 

att uppnå detta, och i denna uppsats läggs fokus på ett av dem; nämligen användandet av designmönstret Model-

View-Controller (som i uppsatsen kommer benämnas med dess förkortning: MVC). Uppsatsen är särskilt inriktad 

mot MVC som ramverk vid webbutveckling inom Microsofts ASP.NET-plattform.  

 

Designmönstret MVC är ingenting nytt utan introducerades 1979 tillsammans med programspråket Smalltalk-80.  

I december 2007 släppte Microsoft en s.k. CTP, Community Technology Preview för ett MVC-ramverk till deras 

ASP.NET-plattform. Den första officiella versionen, ASP.NET MVC 1.0, släpptes i Mars 2009 och ganska precis 

ett år senare släpptes MVC 2.0. Vid skrivandet av denna uppsats fanns en förhandsversion av MVC 3.0 

tillgänglig. (Wikipedia 2011, ASP.NET MVC Framework) 

 

Microsoft har inte marknadsfört ASP.NET MVC som en fullskalig ersättare till det nuvarande dominerande 

ASP.NET-ramverket Web Forms, utan de har snarare beskrivit det som ett alternativ för projekt där utvecklarna 

mer fritt kan kontrollera innehåll och arkitektur. (Microsoft 2011, ASP.NET MVC Overview) 

 

Vi har valt att fokusera vår uppsats kring webbutveckling med MVC då det kan bidra med ytterligare kunskap för 

utvecklare som är intresserade av en övergång från Web Forms till MVC, eller kanske bara undrar hur de förhåller 

sig till varandra. Vi har förhoppningen att frågeställningen och intervjuresultaten ger en bild av fördelar och 

nackdelar med att arbeta efter respektive sätt.  

 

Det huvudsakliga kunskapsbidraget med denna uppsats är att ge en bild av vad yrkesverksamma utvecklare har 

för syn på arbete med ASP.NET MVC. Vidare ställs utvecklarnas uppfattningar i jämförelse med vad som 

framställs inom vetenskapliga artiklar gällande MVC.  Bidraget är tänkt att ge en verksamhetsnära bild av hur den 

praktiska användningen av MVC sker, samt också belysa hur arbete med MVC påverkar olika aspekter av 

programmerings-relaterat utvecklingsarbete.  

 

 



Utveckling med ASP.NET - Hur påverkas utvecklingsprocessen av användandet av ASP.NET MVC istället för Web Forms? 

 

2 

 

1.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att ge en inblick i webbutveckling inom ASP.NET med hjälp av MVC-ramverket och 

hur det står sig i förhållande mot det mer vanligt förekommande sättet att utveckla dynamiska webbsidor med 

ASP.NET-plattformen; Web Forms. ASP.NET MVC-ramverket släpptes i en första version i december 2007 och 

har alltså i skrivande stund tre år på nacken. Det är ständigt under utveckling och då vi i början av uppsatsarbetet 

besökte ett antal bloggar med anknytning till webbutveckling fick vi intrycket av att ASP.NET MVC är något för 

framtiden. Med detta i åtanke finner vi det intressant att ta reda på hur utveckling med hjälp av MVC skiljer sig 

från utveckling med Web Forms.  

 

1.2 Frågeställning 
Vår frågeställning är: På vilket sätt förändras systemutvecklingsprocessen genom användandet av designmönstret 

Model View Controller istället för Web Forms inom ASP.NET? Vilka för- respektive nackdelar medföljer då man 

använder MVC istället för Web Forms? 

 

1.3 Avgränsning och perspektiv 
I denna uppsats talar vi om systemutvecklingsprocessen utifrån de faser där själva kodningsarbetet genomförs. 

Alltså där implementationen av en applikations funktionalitet sker. Vi talar också om systemutvecklingsprocessen 

för återkommande utvecklare, det vill säga utvecklare som utför underhållsprogrammering eller utbyggnad av ett 

redan existerande system. Fokus ligger alltså på programmering, och särskilt programmering efter designmönstret 

MVC. De resonemang som här förs kring påverkan av systemutvecklingsprocessen är således begränsade till att 

behandla programmerings-relaterade aspekter. 

 

Vi har riktat in oss på Web Forms och MVC-ramverket, men dessa båda är långt ifrån de enda sätten att utveckla 

webbapplikationer efter. Det finns många andra utvecklingsplattformar som fungerar med andra 

programmeringsspråk som i sin tur har stöd av andra utvecklingsmiljöer och ramverk. Då vi inom denna uppsats 

talar om Web Forms så talar vi om Web Forms utan stöd från ytterligare designmönster. Vi har också avgränsat 

oss till att enbart tala om systemutvecklingsprocessen och MVC/Web Forms utifrån ett 

programmeringsperspektiv. Detta för att vi är intresserade av hur yrkesverksamma programmerare ser på sitt 

arbete. De frågor vi ställer är relaterade till programmering och design av webbapplikationer. 

 

Vi kommer däremot inte fokusera på hur övriga delar av systemutvecklingsprocessen påverkas av valet mellan 

Web Forms och MVC. En avgränsning görs här från att skriva om systemutvecklingsprocessen utifrån 

systemarkitekters perspektiv och ett driftsättnings-perspektiv.  

 

1.4 Intressenter 
Vi har identifierat webbutvecklare som intressenter. Särskilt sådana som arbetar med Microsofts verktyg. 

Framförallt kan resultatet vara av intresse för personer som är bekanta med ASP.NET och Web Forms men saknar 

kunskap om vad MVC är och vad det innebär för utvecklingsprocessen.  
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2 TEORETISK RAMVERK 
Vi kommer här att redogöra för de kopplingar vi gjort mellan uppsatsen och befintlig kunskap inom området i 

form av en sammanställning av resonemang och påståenden som lyfts främst fram i vetenskapliga artiklar. Detta 

avsnitt kan också ses som ett underlag för att ge en djupare beskrivning av vissa begrepp, särskilt begreppen Web 

Forms, MVC och Separation, som är frekvent förekommande i denna uppsats.  

 

Microsoft själva påstår är att ASP.NET MVC inte är tänkt att ersätta ASP.NETs Web Forms i alla situationer, 

utan det finns för- och nackdelar med respektive arbetssätt som i en specifik situation kan göra ett av alternativen 

mer lämpligt (Microsoft 2010, Model-View-Controller). Liknande resonemang lyfts också fram av Ming-Xia Gu 

och Keming Tang , som i sin artikel Comparative analysis of WebForms MVC and MVP architecture menar att 

valet av ASP.NET MVC eller Web Forms bör avgöras beroende vilka utvecklingsbehov som finns.  

 

2.1 Web Forms 
Web Forms är namnet på den mjukvaruarkitektur som Microsofts ASP.NET-sidor vanligtvis använder.   

Arkitekturen inom Web Forms innefattar en uppdelning mellan presentation och kod genom att varje enskild sida 

på en webbplats skapas med hjälp av två filer. Dels en fil som innehåller markup
1
 för presentation, och en fil som 

benämns som “code-behind”. (Gu & Tang 2010) Microsoft rekommenderar att utvecklare ska skriva majoriteten 

av sin programkod i code-behind-filen för att på så sätt kunna separera grafiskt gränssnitt (det en användare ser 

och kan interagera med på en sida) och affärslogik (den logik som hanterar informationsutbyte mellan databas och 

grafiskt gränssnitt).  Dock kan utvecklaren skriva programmeringskod direkt i markup-filen genom att använda 

sig av speciella kod-taggar, vilket ibland är nödvändigt. (Microsoft 2010, Introduction to ASP.NET and Web 

Forms) 

 

Gu och Tang (2010) menar att Web Forms är tänkta att efterlikna utveckling av s.k. WinForms, vilket enklast kan 

beskrivas som skrivbordsapplikationer för Windowsmiljö.  Web Forms är baserad på Microsofts .NET-plattform, 

vilket möjliggör att programmeringskoden som tillhör respektive sida kan skrivas i de olika språk som stödjs av 

.NET, t.ex. C# och Visual Basic. (Gu & Tang 2010) 

2.1.1 Problem med Web Forms 

Gu och Tang (2010) lyfter fram ett antal tekniska och praktiska problem som ofta uppkommer när det gäller  

utveckling med hjälp av Web Forms: 

 

Web Forms använder sig av ett s.k. View State. Detta View State behövs därför att HTTP-protokoll är 

tillståndslösa (Liberty m. fl, 2009) och innehållet på de olika sidorna behöver skapas på nytt när det skickas 

mellan server och klient. En risk enligt Gu och Tang (2010) är att vid användning av View State så kan den lagra 

                                                 
1
 På svenska märkspråk eller taggspråk, som enligt Svenska datatermsgruppen innebär “[...]standarder för att notera i texter 

och dokument vilka logiska kategorier olika textavsnitt tillhör, t.ex. rubrik, ingress, hypertextlänk.”, men vi väljer i uppsatsen 

att använda engelskans markup då det ordet påträffas i våra intervjuer. 
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onödigt stora mänger data, vilket kan bidra till att webbsidan således blir onödigt stor.  Dessa onödigt stora View 

States bidrar till att webbsidans laddningstid påverkas negativt. Utvecklare har dock möjligheten att komma runt 

detta problem genom att avaktivera View State i de situationer där det inte behövs, men tappar då även den 

funktionalitet som det erbjuder. Utöver detta identifierar Gu och Tang (2010) även ett ytterligare 

prestandarelaterat problem då de lyfter fram hur komponenterna hos en Web Form har en förutbestämd livslängd, 

vilket ibland innebär att de behöver instansieras flera gånger om till ingen egentlig nytta, vilket också kan påverka 

en sidas prestanda negativt (Gu & Tang 2010). 

 

Gu och Tang (2010) menar även att det finns vissa negativa effekter med att Web Forms använder sig av s.k., 

serverkontroller, vilket beskrivs som objekt som körs på en ASP.NET sida och använder sig av requests och 

responds från en server för att rendera markup eller mer komplexa beteenden till en webbläsare (Microsoft 2010, 

ASP.NET Server Controls). Vissa serverkontroller i Web Forms genererar vad de kallar “Kaotisk” HTML-kod 

och det kan vara svårt som utvecklare att ha kontroll över dess utseende, särskilt när man använder flera 

serverkontroller på samma sida (Gu & Tang 2010). 

 

Vidare menar Gu och Tang (2010) att Web Forms är svåra att enhetstesta. Detta då alla komponenter i Web 

Forms-ramverket är så kallat tätt sammankopplade, vilket enligt Gamma (1995) är ett begrepp som innebär att de 

olika komponenterna i hög grad är beroende av varandra för att fungera. På grund av att komponenterna är så pass 

beroende av varandra är det därför svårt att bryta ut enskilda komponenter och testa dem var för sig. Testning har 

blivit en viktig del av många utvecklingsprocesser då det förespråkas av s.k. agila utvecklingsmetoder. (Gu & 

Tang 2010) 

 

2.2 Model View Controller 
Notera: Vi kommer inte översätta orden Model, View eller Controller till svenska i uppsatsen. Detta då våra 

intervjusvar till stor del besvarats med de engelska orden och således vill vi inte blanda svenska och engelska 

begrepp som ändå syftar på samma sak.  

 
Model-View-Controller är ett designmönster som används inom systemutveckling. Det introducerades 1979 av 

den norske professorn Trygve Reenskaug, och populariserades i samband med programmeringsspråket Smalltalk-

80, särskilt genom Steve Burbecks Applications Programming in Smalltalk-80: How to use Model-View-

Controller (MVC).  MVC har blivit ett populärt designmönster och det finns idag tillämpningar för det inom flera 

stora programmeringsspråk.  

 

MVC kan användas för applikationer där man arbetar med grafiska användargränssnitt. Detta innefattar även 

webbutveckling där information presenteras i form av presentationsspråk så som HTML. Tao Peng, Lianyang Sun 

och Hong Bao (2010) menar i sin artikel Design and Implementation of ATM Simulation System based on MVC 

Pattern att en av de vanligaste principerna inom utveckling av applikationer med grafiska användargränssnitt är 

en eftersträvan att separera det yttre gränssnittet från den inre funktionaliteten. I en utvecklingsprocess som följer 

MVC separeras delarna av en applikation in i tre olika typer: Model, View och Controller. (Peng m.fl 2010) 

Denna strävan efter separation mellan olika enheter inom en applikation kallas för separation of concerns. 

Separationen bidrar till att olika delar av ett program inte blir beroende av varandra för att fungera. Vidare är 

också tanken med separation of concerns att system ska bli lättare att designa, underhålla och förstå då man ser på 

dess olika delar som separata enheter med definierade ansvarsområden. (Wikipedia 2010, Separation of 

Concerns) 
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Användandet av ASP.NET MVC kan alltså medföra vad som kallas för Loose Coupling, eller lös 

sammankoppling,  för en webbsida eller webbapplikation. Loose Coupling innebär att varje enhetligt separerad 

del av programmet är så lite som möjligt beroende av andra delar för att fungera. Loose Coupling är ett begrepp 

som vanligtvis förknippas med applikationer som uppnår en hög grad av Separation of Concerns. (Gamma 1995; 

Wikipedia 2010, Coupling). 

MVC - Hur fungerar det? 

Model-delen av en applikation som är utvecklad efter MVC ansvarar för beteende och data. Modellen svarar på 

anrop och informerar eller ändrar sitt tillstånd beroende på hur den anropas.  En Model har ingen direkt kännedom 

om vilka Views den används i, eller vilka Controllers som används. 

View-delen av en MVC-applikation är en visualisering av Model-delens tillstånd och hanterar det grafiska och 

textuella som ska visualiseras. En View har hanterar också de “ytor” (display surfaces) som informationen visas 

på. 

Control-delen av MVC är tänkt att ta emot input från användaren, och anropa metoder som förändrar Model-

delen. Baserat på hur användare interagerar med en Controller så kan en relevant View presenteras för 

användaren. (Peng m.fl 2010) 

 

För att ytterligare demonstrera vad en Model, en View och en Controller är så använder Michael Mahemoff och 

L.J Johnston i sin artikel Handling multiple domain objects with Model-View-Controller följande exempel: 

Model - Modellen står för den grundläggande funktionaliteten, tänk exempelvis ett objekt av typen Bil. Den 

innehåller alltså egenskaper relevanta för abstraktionen av en bil. 

View - Vyn används för att presentera det som finns i Model-delen för användaren. Detta skulle kunna vara en 

presentation av Bil-objektets egenskaper i en tabell. 

Controller - Ett exempel på en kontroll skulle kunna vara en knapp som tillåter oss ändra värden i bil-modellen 

genom att klicka i den ovanstående nämnda tabellen. (Mahemoff & Johnston 1999) 

 

För ytterligare förklaring, se bild nedan.  

 
Figur 1 - Visualisering av MVC 
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2.2.1 Fördelar med MVC 

Både resultatet från de vetenskapliga artiklarna och det som Microsoft själva påstår är att ASP MVC inte är tänkt 

att ersätta ASP’s Web Forms i alla situationer, utan det finns för- och nackdelar med respektive arbetssätt som i 

en specifik situation kan göra ett av alternativen mer lämpligt. (Gu & Tang 2010; Microsoft 2010) 

 

Gu och Tang (2010) menar att ASP.NET MVC förenklar enhetstestning inom utvecklingsprocessen, detta då 

användandet av MVC ger webbapplikationen en ökad separation, då dess enheter delas upp efter olika 

ansvarsområden med hjälp av en uppdelning inom applikationen till Models, Views och Controllers. Vidare 

menar Gu och Tang (2010) att utvecklaren själv får mer kontroll att styra hur rendering av HTML ska ske, och att 

webbsidans livscykel blir mindre komplex än vad den är i Web Forms, där det kan vara svårt att hålla reda på när 

komponenter instansieras. Då de olika delarna av en webbsida inom MVC är tydligt separerade och enklare att 

kontrollera, så kan utvecklaren också testa att de enskilda ansvarsområdena fungerar genom enhetstestning. (Gu & 

Tang 2010) Microsoft beskriver vinsterna med MVC ur ett testperspektiv genom att understryka hur separation of 

concerns bidrar till att ansvarsområden för att lagra, uppdatera data och presentera data separeras, och således kan 

testas individuellt. Genom den ökade separationen ökar alltså möjligheten att testa varje enhet (såsom en Model, 

View eller Controller) var för sig (Microsoft 2010, Model-View-Controller). 

 

Dario Simić och D. Plakalović (2010) argumenterar sin artikel Applying MVC and PAC patterns in mobile 

applications för en annan fördel med att implementera MVC; det tillåter flera Views för varje Model. Detta är 

särskilt användbart inom webbapplikationer, vilket även Microsoft lyfter fram med ett exempel där de menar att 

flera sidor i en webapplikation kan använda sig av samma modellobjekt.  Ett ytterligare exempel skulle också 

kunna vara en webapplikation som tillåter användarna att själva förändra utseendet på sidorna, dessa sidor (Views) 

visar samma data från en delad modell, men visar det på annorlunda sätt. (Microsoft 2010, Model-View-

Controller) 

 

MVC möjliggör även s.k. “View Synchronization”, vilket Simić & Plakalović (2010) menar är välkommet då det 

tillåter alla Views som är beroende av en Model att uppdateras i realtid då varje View notifieras att tillståndet i 

tillhörande Model har förändrats.  Detta innebär alltså att alla Views har större möjlighet att visa korrekt data hela 

tiden. Michael Mahemoff och L.J Johnston (1999) beskriver fördelarna med View Synchronization med att en 

Model inte direkt anropar en View, utan istället registrerar sig varje View mot en Model, och modellen notifierar 

alla registrerade objekt när dess tillstånd förändras. Detta låter utvecklaren lägga till eller ändra olika Views utan 

att behöva ändra i Model-delen. Det försäkrar också att alla Views är synkroniserade, eftersom varje View 

reflekterar samma Model-tillstånd. Då Model-delen av en applikation är separerad från View- och Controller-

delarna kan de sistnämnda delarna förhållandevis enkelt bytas ut och förändras utan större påverkan för 

applikationen i stort. (Mahemoff  & Johnston 1999)  

 

För att View Synchronization ska fungera krävs dock att både designmönstret MVC och designmönstret Observer 

implementeras. Användandet av Observer tillåter att ett objekt “lyssnar” på ett annat objekt efter förändringar, och 

vid förändring uppdateras alla objekt som berörs av just förändringen (Gamma 1995). 



Utveckling med ASP.NET - Hur påverkas utvecklingsprocessen av användandet av ASP.NET MVC istället för Web Forms? 

 

7 

 

2.2.2 Problem med MVC 

Simić och Plakalović (2010) menar att MVC inte alltid är det bästa sättet att bygga en interaktiv applikation efter. 

Eftersom Model, View och Controller separeras som olika komponenter så ökar komplexiteten i en applikation, 

detta då man får fler komponenter att hantera samband mellan. I en förhållandevis liten applikation med ett 

grafiskt användargränssnitt kan detta bidra till att man får en mer komplex uppbyggnad, dock utan någon särskilt 

vinst i form av separation då separation av mycket små applikationer snarare ökar komplexiteten. (Simić & 

Plakalović 2010) Gu och Tang (2010) menar också att MVC är ett ramverk som omfattar mer komplexitet än 

Web Forms. Denna komplexitet kopplar även de till uppdelningen av applikationen till flera komponenter.  

 

Simić och Plakalović menar också att användandet av MVC kan bidra till att alldeles för många onödiga 

uppdateringar av det grafiska användargränssnittet görs. Eftersom en Model notifierar alla Views som ska 

uppdateras då Model-delens tillstånd förändras kan det bidra till att Views som egentligen inte är “intresserade” 

av tillståndsförändringen ändå uppdateras, trots att ingen av förändringarna egentligen kommer att påverka själva 

View:en. Det är upp till utvecklaren att hantera problemen med att en Model gör s.k. onödiga notifieringar till de 

Views som är kopplade till den. (Simić & Plakalović 2010) Även Microsoft (2010, Model-View-Controller) 

understryker samma problem då man använder MVC i samband med deras .NET-plattform. 

 

Simić och Plakalović (2010) menar vidare att eftersom både Views och Controllers är så pass beroende av en 

Model så är det stor risk att förändringar i Model-delen bidrar till att en stor del av applikationen blir oanvändbar. 

Detta är ett problem vars relevans ökar i takt med att applikationen växer, och att fler och fler Views och 

Controllers kopplas mot samma Model. Detta innebär att om själva grundfunktionaliteten hos en applikation 

förändras radikalt behöver man vanligtvis även förändra många Views och Controllers. (Simić & Plakalović 

2010) Dock kan detta ses som ett problem inom all form av programmering, om grundfunktionaliteten och 

applikationens struktur ändras radikalt så kommer vanligtvis flera andra delar av programmet som gjorts beroende 

av de ändrade klasserna också att behöva modifieras.  

 

2.3 Sammanfattning av teoretiskt ramverk  
Enligt de artiklar vi använt i vår litteraturöversikt finns det för- och nackdelar med de båda arbetssätten. Om man 

följer designmönstret MVC inom ASP.NET så bidrar det till en tydlig separation mellan olika enheter, ökad 

kontroll av HTML och möjligheten att skriva test på ett enklare sätt än med Web Forms. (Gu & Tang 2010) Dock 

finns det en risk att applikationen blir onödigt komplex eller prestandakrävande om utvecklaren inte hanterar sin 

kod på rätt sätt. Denna ökade komplexitet i och med separationen kan bli näst intill onödig om utvecklaren bara är 

ute efter att göra en liten och enkel applikation utan många olika vyer. (Simić  & Plakalović 2010) I och med den 

ökade separation mellan applikationens olika ansvarsområden så är det också enklare att uppnå Separation of 

Concerns med hjälp av MVC. Vilket också möjliggör enklare förändringar inom systemet då de olika 

komponenterna inte gjorts beroende av varandra i lika stor utsträckning (Wikipedia 2010, Separation of 

Concerns) 

 

Web Forms erbjuder utvecklaren en möjlighet att jobba efter en arkitektur som liknar utvecklingsprocessen vid en 

skrivbordsapplikation för Windowsmiljö. Möjligheten att separera kod från presentation finns, men utvecklaren är 

inte tvingad till att göra separeringen på samma sätt som inom MVC. Web Forms stödjer “Drag-and-drop”-



Utveckling med ASP.NET - Hur påverkas utvecklingsprocessen av användandet av ASP.NET MVC istället för Web Forms? 

 

8 

 

programmering, där utvecklaren snabbt kan skapa databaskopplingar och presentera data med hjälp av färdiga 

komponenter. Vidare använder sig Web Forms av olika tekniker för att simulera ett State (tillstånd) inom en 

webbapplikation, trots att en webbapplikation egentligen är tillståndslös (Liberty 2009). Sådana tekniker 

innefattar bland annat den kritiserade View State, som lyfts fram som prestandakrävande då webbsidan kan bli 

onödigt stor.  Web Forms komponenter beskrivs dock i det teoretiska ramverket som tätt sammankopplade, vilket 

försvårar testning av Web Forms avsevärt. (Gu & Tang 2010) 

 

Vidare kritiseras Web Forms för att dess serverkontroller genererar “kaotisk” HTML som utvecklaren har mycket 

lite kontroll över, vilket påverkar överblickbarheten hos koden. Dessutom följer komponenterna inom Web Forms 

en livscykelmodell som kan innebära att det behöver instansieras om flera gånger, vilket kan skapa 

prestandaproblem. (Gu & Tang 2010) 

 

Gu och Tang (2010) menar dock inte att MVC alltid är att föredra framför Web Forms eller tvärtom utan sluter 

sig till att vilket man bör välja beror på utvecklingsbehoven. Vilket är ett påstående som också Microsoft själva 

lyfter fram då de talar om MVC i kombination med ASP.NET (Microsoft 2010, Model-View-Controller) 

 MVC är t.ex. att föredra vid testdriven utveckling. Vill man ha bättre kontroll över sitt system och realisera 

tillståndsorienterad händelsedriven utveckling kan man välja Web Forms. MVC-applikationer ställs inför vissa 

tekniska svårigheter och är inte lika enkelt som Web Forms. Genom att stänga av View State kan Web Forms 

uppnå en ”ren” webbsida med liten påverkan på dataöverföringar precis som MVC-modellen. Har man därtill en 

tillfällig sid-cache kan den precis som MVC undkomma komponenternas livscykel och kunna skapas snabbt. (Gu 

& Tang 2010) 

 

Notera: ASP.NET MVC kommer från och med denna punkt att benämnas som “MVC” i uppsatsen. 

 

2.4 Källkritik 
Även om Simić och Plakalović redogör för för- och nackdelar på ett nyanserat och generellt sätt kan det som 

läsare vara bra att vara medveten om att deras fokus för utveckling är primärt fokuserad kring applikationer för 

Mobila enheter såsom smartphones och läsplattor.  

 

Att använda Wikipedia-källor är inte helt oproblematiskt. Ett problem som alltid föreligger då detta görs är att 

olika källor kan redigeras av personer som är ute efter att sprida missvisande information. Detta är något vi är väl 

medvetna om, men vi har här tagit ett medvetet beslut att trots detta använda oss av dessa källor på ett par ställen. 

Vi anser att de påståenden vi stödjer med hjälp av Wikipedia inte är kontroversiella och att det uppväger riskerna. 

Vi har däremot valt att inte stödja några av våra centrala teorier på källor från Wikipedia. 
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3 METOD 
Nedan återfinns en ingående beskrivning för motivering av metoder samt hur själva utförandet av varje moment 

har gått till.   

 

 
Figur 2 - Metodöversikt 

.  
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Vårt första steg inom uppsatsskrivandet var att etablera ett teoretiskt ramverk. Detta gjordes dels som en 

kunskapsfördjupning inom ASP.NET-utveckling, och dels för att kunna identifiera artiklar som var relevanta för 

vår frågeställning. Utifrån de artiklar vår litteratursökning gav upphov till definierade vi vårt teoretiska ramverk 

där vetenskapliga påståenden gällande MVC och Web Forms sammanställts..  

 

Det teoretiska ramverket har sedan legat till grund för utformningen av flertalet av våra intervjufrågor. På så sätt 

försökte vi koppla ihop den vetenskapliga litteraturen med vår egen empiriska undersökning. Utöver dessa frågor 

med grund i det teoretiska ramverket utformade vi även flera frågor som gav oss möjligheten att fånga upp olika 

aspekter av ASP.NET-utveckling som eventuellt inte framkommit i artiklarna. 

 

Under uppsatsens intervjufas använde vi de utformande intervjufrågorna som en utgångspunkt då vi genomförde 

intervjuer med yrkesverksamma utvecklare. Intervjuerna var av en öppen karaktär och det fanns goda möjligheter 

för utsvävningar och fördjupningar inom olika områden om möjligheter till sådana uppstod. Intervjuerna spelades 

in för att vid ett senare skede kunna analyseras grundligt.  

 

Utifrån de analyser som genomfördes på intervjuresultaten har flera olika passager och citat utvunnits ur 

transkripten. Dessa citat och passager har sedan sammanställts till ett antal teman.  Med hjälp av dessa teman så 

har vi gjort tolkningar om hur systemutvecklingsprocessen påverkas av arbete med MVC istället för Web Forms.  

Dessa tolkningar är slutsatsen av vår uppsats, och är således också det kunskapsbidrag som uppsatsen bidrar med. 

Nedan följer mer detaljerade beskrivningar om hur datainsamlingen har gått till.   

 

 

3.1 Datainsamling 

3.1.1 Litteraturöversikt 

Som tidigare nämnts inleddes arbetet med en litteraturöversikt där vi hade för avsikt att skaffa oss information om 

hur olika vetenskapliga källor beskrivit användandet av MVC, och vilka för- och nackdelar som respektive 

författare redogjort för gällande MVC. Detta för att kunna generera relevanta frågor för våra intervjuer med 

utvecklare som bidrar till vår empiriska datainsamling. Vi har även haft för avsikt att fördjupa vår egen kunskap 

om MVC och Web Forms. 

3.1.1.1 Litteratururval 

När det gäller urvalet av litteraturen har vi haft för avsikt att vara restriktiva. Vi har huvudsakligen hämtat 

information för vår litteraturöversikt från vetenskapliga, granskade källor som publicerats i tidsskrifter med 

informatikanknytning eller på konferenser med anknytning till informatik eller mjukvaruutveckling. Alla våra 

huvudsakliga källor för litteraturöversikten är vetenskapligt granskade. För att se granskningsmetod för respektive 

artikel hänvisar vi till Bilaga 4. 

 

Vi har dock valt att komplettera vissa källor med material från Microsoft, särskilt dokumentation gällande 

ASP.NET MVC, detta för att tydliggöra vissa exempel eller ytterligare förstärka vissa påståenden. Dock förs inga 

nya resonemang fram enbart baserade på ASP.NET MVC-dokumentationen, då dessa skulle kunna ses som alltför 

präglade av Microsofts egna intressen. Vi har också använt oss av övrig litteratur utöver de vetenskapliga artiklar 
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vi tagit del av för vissa korta definitioner av begrepp och arbetssätt. Dessa begrepp anser vi vara så pass 

okontroversiella att en definition från icke-granskade publicerade böcker är tillräcklig. Vi vände oss till Örebro 

universitetsbibliotek men vid tiden för uppsatsskrivandet fanns inga böcker som direkt avhandlade MVC. Vi har 

istället vänt oss till litteratur som behandlar arbete med designmönster rent generellt, och utifrån denna hämtat 

information. 

 

Vi har sökt i databasen ELIN@OREBRO med de sökord som finns presenterade nedan. Till en början var 

sökningarna generella för att vi skulle skaffa oss en övergripande bild. Utifrån de relevanta artiklar som 

påträffades tog vi med oss ytterligare sökord som mer specifikt behandlade vårt intresseområde. 

Vår avsikt har inte varit att genomföra någon form av totalundersökning gällande litteraturen inom området, utan 

vi ville snarare kartlägga de mest tongivande och återkommande tankarna kring användning av MVC i en 

utvecklingsprocess. Vi letade specifikt efter artiklar som behandlade för- eller nackdelar med MVC som 

designmönster, detta då vi ansåg att sådana artiklar skulle kunna ge oss input för eventuella intervjufrågor. Många 

av artiklarna handlar inte uteslutande om MVC och Web Forms, utan lyfter snarare fram motiveringar till varför 

man i denna situation valt att använda sig av det ena eller det andra för att genomföra ett projekt, och vilka för- 

och nackdelar som denna användning resulterat i. 

 

Den initiala gallringen baserades på en genomläsning av artiklarnas sammanfattningar. De artiklar som 

uppenbarligen föll utanför vårt ämnesområde eller avgränsning togs inte vidare till nästa steg. Denna gallring av 

artiklar resulterade i att förhållandevis få artiklar slutligen ingick i vår litteraturöversikt. Då vi enbart hittade en 

artikel som direkt talade om både ASP.NET MVC och Web Forms valde vi att behålla artiklar som behandlade 

MVC som ämne, men som saknade kopplingen till .NET-platformen. Detta då vi såg tankar och kritik kring MVC 

som designmönster som relevant och intressant både för vår litteraturöversikt men även som underlag för våra 

intervjuer.  

 

SökID Sökord Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

1 Query: all:"MVC" 2231     1 

2 Query: all:"design pattern" AND all:"model view" 74   2 

3 Query: (ti:"model view control" OR ti:"MVC" OR ti:"model-view-

control") 

144     1 

4 Query: all:MVC AND all:ASP" 15     0 

5 Query: all:"model view controller" AND all:ASP 7     0 

6 Query: all:MVC AND all:"WEB FORMS" 3   0 

7 Query: all:""MVC architecture"" 12   1 

Tabell 1 – Sökningar I ELIN@OREBRO 

 
För att se exakt vilka artiklar som slutgiltigt valdes ut hänvisar vi till Bilaga 4. 
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3.1.2 Intervjuer 

Vi valde att förlita oss på intervjuer som vår huvudsakliga datainsamlingsmetod då vi ansåg att de kan ge mer 

uttömmande svar på våra frågeställningar än vad exempelvis enkäter kan ge. Intervjuer ger oss dessutom 

möjlighet till förtydliganden och fördjupningar under datainsamlingstillfället och denna ökade flexibilitet var 

tilltalande. Under utformningsfasen av intervjuerna har vi tagit hjälp av de riktlinjer som Oates (2006) lyfter fram 

kring intervjuer. Då vi eftersträvat flexibla intervjusituationer med möjlighet för både oss och de intervjuade att 

fördjupa sig i specifika saker som framkommit under intervjun, så har vi valt att utföra vad Oates (2006) kallar för 

semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjuernas flöden styrts av de svar vi fått. Just den semi-

strukturerade intervjuformen gav de intervjuade möjlighet att föra fram åsikter och resonemang som inte direkt 

efterfrågats (Oates 2006). Den semistrukturerade intervjuformen tvingade oss inte att binda upp oss till en specifik 

struktur då vi genomförde intervjuerna, i vilken ordning frågor ställdes och vilka följdfrågor som ställdes var inte 

på förhand bestämt.  

 

Intervjuerna utfördes med yrkesverksamma utvecklare som arbetar på företag som är specialiserade på 

systemutveckling. Vår avsikt med att samla in data med hjälp av intervjuer var just att ta reda på hur 

yrkesverksamma utvecklare använder MVC, vilka för- och nackdelar användandet av MVC medför samt vilka 

skillnader detta får för olika delar av utvecklingsprocessen. 

 

Att använda intervjuer är dock inte helt problemfritt och Oates (2006) lyfter fram ett antal nackdelar med 

intervjubaserad datainsamling vi tog i beaktning inför vårt val. För det första är intervjuer både tidskrävande att 

genomföra och analysera, särskilt om intervjuerna ska transkriberas. Vi ansåg inte detta vara ett alltför betydande 

problem då den tid som krävs för transkribering uppvägs av det innehållsrika analysmaterial den ger upphov till. 

Ett annat problem med intervjuer är att de kan upplevas som konstruerade, de intervjuade säger vad de tror 

förväntas, snarare än vad de egentligen tycker och tänker. Intervjuer kan dessutom tappa validitet då den 

intervjuande parten uppträder på ett dominant eller ledande sätt. Resultatet kan bli annorlunda beroende på hur 

den som utför intervjun uppfattas av den intervjuade.  Enligt Oates (2006) kan respondenterna, även om de gett 

sitt medgivande till intervjun ibland hämmas av det faktum att den spelas in. Vi har försökt att hantera dessa 

problem genom att ställa öppna frågor och försökt att inte agera ledande på något sätt under intervjuerna. 

 

Trots dessa risker med intervjuer som datainsamlingsinstrument anser vi att den semi-strukturerade intervjun kan 

ge oss mest stöd i att finna svaren på vår frågeställning. Särskilt då Oates (2006) menar att intervjuer som 

datainsamlingsinstrument också medför flera positiva aspekter: 

 

 Intervjuer medför en flexibilitet, den intervjuande parten kan anpassa sina frågor efter situation och 

person. 

 Intervjuer är inte materialkrävande, det enda som behövs för att genomföra intervjuer är sociala 

färdigheter och eventuella stöd för dokumentationsformer. Såsom utrustning för ljudinspelning. 

 De intervjuade uppskattar vanligtvis att få tala om sina idéer med någon som lyssnar okritiskt. 

 

Då vi inte har haft särskilt stora resurser eller kontaktnät att tillgå har vi sett intervjuer som en möjlighet att få 

fram relativt stora mängder data på kort tid. Då vi utformat intervjufrågor baserat på vad vi tagit del av i 

litteraturöversikten, så har vi getts möjlighet att få testa vissa påståenden från litteraturen på yrkesverksamma 
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utvecklare. Därav finner vi den semi-strukturerade som den mest lämpade datainsamlingsmetoden för vår 

frågeställning. 

3.1.2.1 Urval av respondenter 

Då vi kontaktade olika företag efterfrågade vi specifikt utvecklare med erfarenhet av ASP.NET-utveckling med 

stöd av framförallt MVC men även Web Forms. Vi kontaktade aldrig utvecklare specifikt, utan gick via 

arbetslagsledare och verksamhetsansvariga för respektive företag. Då vårt intresseområde för uppsatsen varit 

relativt smalt har vi också behövt vara restriktiva med vilka vi kan tänka oss att intervjua. 

 

Att just arbetslagsledare eller chefer har fått bestämma vilka utvecklare vi har kommit i kontakt med kan ha 

påverkat vårt urval av respondenter. Det finns exempelvis en risk att vi inte fått tala med vissa utvecklare på grund 

av att deras chefer inte ansett att det finns resurser till att ”släppa” utvecklaren för den tid som en intervju kräver.  

3.1.2.2 Utformning av intervjufrågor 

Våra frågor har baserats på resultatet av vår litteraturöversikt. Vi har använt oss av det teoretiska ramverket för att 

utforma frågor som skulle kunna stödja eller motsäga de påståenden som getts i den litteratur vi tagit del av. Då vi 

utformat frågorna har vi medvetet försökt att konstruera öppna frågor, detta då vi inte velat riskera att ställa alltför 

ledande frågor och således nästintill “tvinga” fram de svar vi letat efter. De frågor vi ställde gav oss dock 

möjlighet att ställa mer precisa följdfrågor efter att respondenterna svarat. 

 

Vi har valt att ha med flera frågor som behandlar utvecklarens erfarenhet av webbutveckling, samt erfarenheter 

specifikt med Web Forms och MVC. Detta då vi anser det relevant att veta vad för typ av bakgrund våra 

respondenter har, dels för att lära känna våra respondenter och kanske kunna identifiera eller koppla deras 

bakgrund till intresse för MVC. En annan anledning till dessa introducerande frågor var skapa en god stämning 

och ställa frågor som vi varit tämligen säkra på att de kan besvara för att få in ett bra flyt på intervjun.  

Vi har tidigare nämnt att vi haft för avsikt att utforma öppna frågor, detta för att inte leda in våra respondenter i 

resonemang utan själva låta dem lyfta fram vad de anser viktigast med respektive område. Vår huvudsakliga 

motivering till att använda oss av så pass öppna frågor var att vi ville kunna fånga upp aspekter som inte lyfts 

fram i vårt teoretiska ramverk. I tabell 2 beskrivs kortfattat syftet med respektive fråga, och vilka kunskapsbehov 

frågorna har för avsikt att besvara. 

 

Här redogör vi för de frågor vi ställt under intervjuerna. Vi motiverar även frågorna med koppling till 

 

Fråga Kunskapsbehov / Syfte 

Hur länge har du jobbat med 

webbutveckling? 

Lyfta fram erfarenheter, utvecklares bakgrund, skapa flyt i intervjun. 

Hur länge har du arbetat med ASP 

MVC? 

Lyfta fram utvecklarens erfarenhet med MVC, skapa flyt i intervjun. 

Vad har du för erfarenheter av att 

jobba med Web Forms? (Har du 

arbetat mycket med Web Forms?) 

Lyfta fram utvecklarens erfarenhet med Web Forms, skapa flyt i 

intervjun. 
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Är det många på ert företag som 

arbetar eller har arbetat med MVC? 

Undersöka hur vanligt det är med MVC-kunniga utvecklare.  

Använder ni någon speciell variation 

eller vidareutveckling av MVC för 

vissa projekt? 

Undersöka om MVC används med någon ytterligare modifikation. Att 

finna andra eventuella variationer som vi missat i vår litteraturöversikt. 

Är det vanligt att ni genomför projekt 

med MVC? 

Undersöka om MVC är ett vanligt sätt att arbeta efter. 

Följdfråga: Vilken typ av projekt 

brukar det vara? 

Undersöka varför just dessa projekt är lämpade för arbete med MVC, 

enligt utvecklarna. 

Finns det situationer där man är 

begränsad till att bara använda Web 

Forms? 

Undersöka om vissa utvecklingssituationer utesluter användandet av 

MVC och i sådana fall varför? 

Vad upplever du som för- respektive 

nackdelar med ASP MVC i 

jämförelse med Web Forms? 

Undersöka om de för- och nackdelar som litteraturen (Gu & Tang) lyfter 

fram med respektive arbetssätt också anses viktiga av professionella 

utvecklare. Frågan syftar även till att fånga upp för- och nackdelar som 

inte omnämnts i litteraturen. 

Passar sig MVC bättre än Web Forms 

för projekt av någon särskild storlek? 

Undersöka om de situationer som litteraturen (Gu & Tang; Simić & 

Plakalović 2010) och Microsoft pekat ut som bättre för respektive 

arbetssätt också lyfts fram av utvecklarna. 

Om man talar om MVC eller Web 

Forms, finns det specifika situationer 

där det ena är bättre än det andra? 

Undersöka om de situationer som litteraturen (Gu & Tang 2010) och 

Microsoft pekat ut som bättre för respektive arbetssätt också lyfts fram av 

utvecklarna. 

Upplever du att ASP MVC ställer 

högre krav på utvecklaren? 

Undersöka om litteraturens påståenden att MVC är mer komplext och 

svårare att hantera än Web Forms (Simić  & Plakalović 2010) får medhåll 

från utvecklarna. 

Finns det några andra aspekter att 

tänka på som utvecklare om man ska 

gå över från Web Forms till MVC? 

Fånga upp aspekter som litteraturen inte tagit upp. 

Upplever du att MVC etc kommer att 

växa i framtiden? 

Få utvecklaren att resonera kring framtiden. Särskilt kring MVC kontra 

Web Forms, finns det en framtid för de båda? 

Finns det något du ytterligare skulle 

vilja lyfta fram om MVC eller Web 

Forms? 

Fånga upp aspekter som litteraturen inte tagit upp och sådant som 

eventuellt missats tidigare under intervjun. 

Tabell 2 - Intervjufrågor och kunskapsbehov 
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3.1.2.3 Etik 

Vi har i enighet med Oates (2006) riktlinjer informerat de intervjuade redan då vi tillfrågade dem om syftet med 

vår uppsats, vilket universitet vi kommer ifrån och hur mycket tid själva intervjuarbetet förväntas ta. Vi har i 

förväg bett om tillstånd att spela in intervjuerna, men vi har inte satt det som ett måste för att intervjun ska 

genomföras. Vi har också utlovat att vi inte kommer att avslöja uppgifter om vilka de intervjuade är, eller var de 

arbetar. Detta har kanske inte varit helt nödvändigt då inga av våra frågor har varit av särskilt känslig karaktär, 

men vi såg ändå en poäng med att utlova respondenterna anonymitet. Detta därför att de därigenom kunde tala 

öppet utan att behöva oroa sig över att trampa någon på tårna eller på något sätt låta okunnig. 

 

Vi har ställt oss tveksamma till om vi ska inkludera frågor i intervjuerna om de intervjuades bakgrund i form av 

utbildning och yrkeserfarenhet. Det vi sett som positiva följder av sådana frågor är att de intervjuades svar får en 

högre trovärdighet och tyngd. Å andra sidan upplever vi att denna typ av frågor skulle kunna göra att de 

intervjuade kan identifieras, trots att vi utlovat anonymitet. Vi valde att inte inkludera frågor som direkt handlar 

om utbildning, utan vi efterfrågade istället vilken erfarenhet den intervjuade har av webbutveckling, både med 

Web Forms och MVC. Kring resonemangen om respondenternas trovärdighet har vi uppfattningen att då vi 

kontaktat förhållandevis stora och välkända företag kan vi dra slutsatsen att de intervjuade har den kompetens och 

erfarenhet som krävs för att svara på våra frågor. Detta baserat på att de faktiskt arbetar med ASP.NET-utveckling 

på dessa företag.  

 

3.2 Alternativa Datainsamlingsmetoder 

3.2.1 Kvantitativ ansats med enkäter 

Vi hade istället för intervjuer kunna använda oss av en mer kvantitativ ansats, där utvecklare istället fått svara på 

enkätfrågor. Dock anser vi inte att enkätundersökningen skulle ge en lika stor insikt i området som intervjuer. 

Som tidigare nämnt går intervjuer in mer på djupet, och med en mer kvalitativ ansats kan vi vara mer flexibla 

under datainsamlingsfasen, då vi kan tydliggöra våra egna frågor, och få chansen att direkt få förtydliganden av 

respondenterna. Anledningen till varför vi har valt intervjuer framför andra alternativ är att vi upplever det som en 

förhållandevis enkel och flexibel metod för datainsamling, vidare tillåter den oss som intervjuare att korrigera fel 

eller missförstånd på grund av vår egen utformning av intervjun samtidigt som den genomförs. Dessutom är vi 

intresserade av att kunna gå in på djupet på detta område och finner det intressant att låta yrkesverksamma 

utvecklare svara fritt på frågor om MVC (Oates 2006). 

 

3.3 Analysmetod 
I följande avsnitt görs en genomgång av hur vi analyserat vår genererade data. Vi använde oss av kvalitativ analys 

av våra transkriberade intervjuer vilket i vårt fall innebar att vi tolkade det som sagts under intervjuerna och letade 

efter återkommande teman. Analysmaterialet som genererats utifrån intervjuerna bestod av transkript där 

respondenternas svar återgivets ord för ord. Dessa transkript lästes igenom ett flertal gånger. Första gången var 

syftet framförallt att få en uppfattning om vad som egentligen sagts under intervjuerna, men de efterföljande 

gångerna letade vi efter återkommande passager och sådant som var relaterat till vår frågeställning. Dessa 

passager grupperades sedan ihop till övergripande teman som kändes relevanta för vår frågeställning. Denna 
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övergång från identifierade intervjusvar till mer övergripande teman presenteras i samband med respektive temas 

analysdel. 

 

Vi har strukturerat upp vår analys på detta sätt då vi anser att det är ett passande tillvägagångssätt eftersom vi 

arbetat med en semi-strukturerad intervju. På så sätt har vår datainsamling fångat upp respondenternas tankar 

kring ett specifikt område, vilket eventuellt skulle kunna bidra till att svaret på respektive fråga styrs in mot 

specifika teman. Även om frågorna har varit utformade med öppen karaktär har de fortfarande utformats utifrån 

resultatet av vår litteraturöversikt, vilken har identifierat flera för- och nackdelar hos såväl MVC som Web Forms 

och hur de kan påverka utvecklingsprocessen. Det har även i efterhand framkommit andra aspekter som 

litteraturen inte har lyft fram. 

 

I det teoretiska ramverket framkom det inom artiklarna olika påståenden om vilka effekter införande av MVC kan 

ha för utvecklingsarbete: 

 Ökad möjlighet att separera affärslogik med gränssnittslogik (Gu & Tang) och således lättare att uppnå 

tydligare Separation of Concerns (Wikipedia 2010, Separation Of Concerns). 

 Ökad komplexitet på grund av fler antal komponenter (Simić  & Plakalović 2010) 

 Ökad möjlighet för enhetstestning tack vare separation och minskat beroende mellan komponenter (det 

vill säga lösare coupling) (Gu & Tang) 

 Enklare att förändra enskilda delar av en applikation tack vare lösare coupling. (Wikipedia 2010, 

Separation of Concerns) 

 Behovet av den ökade separationen finns inte alltid (Simić  & Plakalović 2010) 

 

För att kunna identifiera teman har vi utgått från de ovanstående påståendena från det teoretiska ramverket. 

Vidare har vi sammanställt citat från flera passager som vi anser behandla samma ämnesområden. Exempelvis så 

har de delar inom intervjuerna som behandlar utvecklares resonemang om enhetstestning och testdriven 

utveckling slagits ihop till temat testning. På så sätt har vi utifrån varje tema kunnat identifiera vilka för- och 

nackdelar för systemutvecklingsprocessen som lyfts fram gällande de specifika områden som behandlas. 

Nedanstående tabell visar vilka teman som innefattar vilka resonemang. 

Tema Innefattar utvecklares resonemang om: 

Separation Separation mellan presentation och affärslogik, separation of concerns. 

Testning Applikationers testbarhet, enhetstestning, testdriven utveckling. 

Inlärning Inlärningstid, svårighet, tid till att lära sig. 

Krav på utvecklaren Tekniskt kunnande, komplexitet 

Projektstorlek Vilket arbetssätt som passar sig för små respektive stora projekt. 

Framtidssäkring Utbyggbarhet, underhållbarhet och återanvändbarhet. 

Tabell 3 – Identifierade teman 
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4 RESULTAT & ANALYS 

4.1 Presentation av resultat 
Då vi har genomfört intervjuer så har dess svar analyserats kvalitativt. Vi har utifrån våra intervjuresultat och dess 

transkript identifierat sex teman som på olika sätt påverkar systemutvecklingsprocessen. Att presentera dessa 

transkript i sin helhet med medföljande motivering under denna del skulle bidra till att en hel del redundant 

information lyfts fram, därför har vi istället valt att lyfta fram de citat vi anser stödja respektive tema. Vi inleder 

med att kortfattat presentera de teman vi identifierat, och för att se hur vi grundat tematiseringen hänvisar vi dels 

till analysmetoden och dels till de olika avsnitten för varje tema.   

 

Detta avsnitt innehåller analyser av varje tema som identifierats. De teman som identifierats är olika aspekter vi 

finner relevanta för att kunna besvara vår frågeställning. Analyserna av våra teman behandlar hur 

utvecklingsprocessen påverkas av att utveckla med hjälp av antingen MVC eller Web Forms. Vi har identifierat 

sex teman, och kommer här att redogöra för vad som sagts angående dem genom att lyfta fram de citat som ligger 

till grund.  

 

4.2 Tema: Separation 
Vi kommer här redogöra för det tema vi valt att kalla separation. Separation i sin tur är starkt relaterat till två av 

våra andra teman: Testning och Framtidssäkring. Vi har även identifierat ett undertema till separation som vi valt 

att kalla MVC hjälper utvecklaren att tänka på separation.  

 

Ett projekt där utvecklingen sker med MVC istället för Web Forms resulterar i en tydligare separation mellan 

webbapplikationens olika ansvarsområden. Detta eftersom att utveckla med MVC innebär att Models, Views och 

Controllers redan från början har definierade ansvarsområden; en View är till för att presentera data, en Controller 

för att manipulera data och rendera Views, och en Model för att lagra de olika objekt som ska kunna visas och 

användas.  

 

Då en webbapplikation delas upp efter MVC-arkitekturen medför det även flera positiva aspekter. Strukturen som 

MVC erbjuder möjliggör att varje Model, View och Controller blir så oberoende som möjligt av andra delar av 

webbapplikationen. De vinster som i det teoretiska ramverket lyfts fram med detta är en ökad möjlighet för 

testning, samt att webbapplikationen enklare kan förändras i framtiden. (Gu & Tang 2010) Med detta i åtanke gör 

vi påståendet att en MVC-applikation således är bättre för både testning och det vi valt att kalla för 

“framtidssäkring”. Begreppet framtidssäkring innefattar en webbapplikations underhållbarhet, utbyggbarhet och 

återanvändbarhet. Vi menar med stöd från nedanstående citat att den ökade separationen direkt kan kopplas till att 

MVC medför ökade möjligheter för att enhetstesta sin webbapplikation, samt även att framtidssäkra den. 

 

Utvecklare 2 - Angående att det blir lättare att skriva separerad kod 

“Mm, ja men just det här att du kan.. du kan separera ut din gränssnittslogik och affärslogik på ett 

mycket enklare sätt. Det blir nästan naturligt skulle jag vilja säga att göra det eftersom du har ditt.. din 

controller då som ska ligga som ett mellanskikt mellan modell och vy, så på det sättet då får man en 

mycket tydligare separation och det gör det lättare att liksom mocka upp data och slippa hålla på å lägga 

upp och tugga mot en databas till exempel för att.. du kan simulera en modell för att du har en 

abstraktion av en modell att jobba med istället för en faktiskt konkret modell. Och när hela ramverket är 

liksom byggt runt den principen så blir det liksom lättare å.. å sätta sin in i hur man ska strukturera sina 
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tester och sin kod.. för att kunna göra.. kunna skriva bra enhetstester.” 

(Utvecklare 2) 

 

Utvecklare 2 - Angående fördelar med MVC 

“[...] det krävs lite mindre tankearbete när man jobbar med MVC tycker jag i alla fall, det känner mer 

naturligt och göra det för man lyckas separera kod och gränssnitt på.. på ett betydligt bättre sätt. [...]” 

(Utvecklare 2) 

 

Ställer vi MVC mot Web Forms då man talar om separation framstår MVC alltså som ett betydligt bättre val. 

Web Forms olika komponenter och hela dess arkitektur bygger på en tätare sammankoppling mellan 

komponenterna vilket minskar möjligheten att separera ut specifika delar. Detta påstående grundar vi på 

intervjuresultaten och särskilt de citat som återfinns nedan, där våra respondenter framställer Web Forms som 

bristfälligt ur separationssynpunkt. Web Forms utan stöd från ytterligare designmönster upplevs som svårare att 

testa och svårare att göra framtidssäkert då det enligt de intervjuade inte kan uppnå en lika tydlig separation som 

MVC. 

 

Utvecklare 3 - Angående att MVC ger utvecklaren stöd att separera kod 

“[...] Och sen är det just.. och separering är ju ganska skönt, jämfört med Web Forms där du har.. där 

saker bara sitter ihop hursomhelst, där du liksom har en baksida och en framsida som.. är 

sammanlänkade på sätt som folk inte riktigt kan förklara, men dom bara är det och fungerar så, och så 

säger man ”ookej”. Men i MVC där har du ju liksom.. där är kontrollerna, där är modellerna.. där är 

vyn. Dom ska inte ha med varandra å göra utan vyn ta en modell och visa upp. Han behöver ju 

naturligtvis inte veta hur den funkar, vad den innehåller på alla sätt liksom osv osv. jag tycker att det 

känns som en helt.. naturligt sätt att tänka. [...]” 

(Utvecklare 3) 

 

Utvecklare 1 - Angående separation och testning 

“[...]Och det hänger ju ihop med att man får en mer uppstyrd arkitektur och hela applikationen, inte bara 

det att man separerar gränssnitt.. även om man inte kör automatiserade tester så är det ju en fördel å 

kunna separera gränssnitt från logik liksom. Så att det.. det är ju både för-.. alltså inbakad fördelen 

jämfört med nackdelen.. fördelen med MVC är ju att man får gratis separation. Hjälp på traven. 

Nackdelen med WebForms är att man blir förhindrad i sitt jobb att försöka..” 

(Utvecklare 1) 

 

Följande citat visar på att även om Web Forms bidrar till viss separation av presentation och affärslogik, så är 

dess Code-behind lösning inte tvingande till separation på samma sätt som en MVC-lösning är.  

 

Utvecklare 2 - Angående nackdelar med Web Forms 

“[...]Risken är ju med Web Forms är man bakar in allting i sin code behind, att man har affärslogik och 

gränssnittslogik och hela braschet liksom. Det är ju den stora nackdelen. Och det är ju där många vänder 

sig mot också. [...]” 

(Utvecklare 2) 

 



Utveckling med ASP.NET - Hur påverkas utvecklingsprocessen av användandet av ASP.NET MVC istället för Web Forms? 

 

19 

 

Det har också lyfts fram att om utvecklare vill uppnå en tydligare separation inom Web Forms, och således 

förenkla testbarhet och framtidssäkring, så bör dessa utvecklare ta hjälp av ett ytterligare designmönster som 

exempelvis MVP (Model-View-Presenter). Nedanstående citat tyder på att MVP i Web Forms inte är tvingande in 

i det arkitekturella mönstret på samma sätt som en utvecklingsprocess med MVC är. Utvecklare 1 beskrev detta 

på följande sätt:  

 

“[...] så vill man använda MVP i Web Forms, då måste man verkligen ha bestämt sig och liksom vara lite 

disciplinerad. För det enkla är att bara skriva koden i code-behinden och skita i allt vad separering 

heter”. 

(Utvecklare 1) 

 

Jämför man de empiriska resultaten från intervjuerna med det som framkommit i vårt teoretiska ramverk då man 

talar om separation finns det många likheter. MVC beskrivs i litteraturen som ett designmönster med syftet att just 

bidra till ökad separation (Peng m.fl 2010), vilket är ett påstående som ytterligare förstärks av intervjuresultatet. 

Separationen i sig innebär en mer komplex uppbyggnad (Simić & Plakalović 2010), men möjliggör också enklare 

underhålls- och förändringsarbete då koden i ett korrekt utfört MVC-projekt förväntas bli mer modulär och 

testbar. (Gu & Tang 2010) Utöver detta är också förhoppningen med separerad kod att koden ska bli mer 

strukturerad, och lättare att sätta sig in i. 

 

Nedanstående citat visar på att MVC bidrar till bättre möjligheter för separation än vad Web Forms gör:  

 

Utvecklare 1 - Angående varför man valt att arbeta med MVC inom vissa projekt 

“Det var framförallt testbarhet fast det var också mycket själva den principiella.. vi försöker jobba så 

gott vi kan och liksom hålla.. separera gränssnitt ifrån logik och liksom skriva testbar kod och modulär 

kod liksom och ha det med oss hela tiden och då var MVC väldigt tilltalande…” 

(Utvecklare 1) 

4.2.1 MVC hjälper utvecklaren att tänka på separation 

Att MVC hjälper utvecklaren har vi utifrån intervjuresultatet identifierat som en underliggande orsak till att MVC 

bidrar till bättre separerad kod. Då MVC är ett så pass styrt sätt att arbeta kom det av intervjuerna fram att 

utvecklarna upplevde att MVC hjälpte dem att skriva mer separerad kod än Web Forms.   

 

Här anser vi det återigen värt att understryka att den jämförelse som gjorts mellan MVC och Web Forms är 

baserad på Web Forms utan stöd från något ytterligare designmönster. Detta demonstrerar alltså att MVC 

fungerar som hjälpmedel för att skriva kod där ansvarsområden är tydligt separerade.  

 

Utvecklare 1 lyfte särskilt fram det som denne kallade för “gratis separation”, det vill säga att genom användandet 

av MVC så delas komponenter upp i tre olika ansvarsområden, vilket också bidrar till en naturlig separation om 

utvecklaren gjort rätt. Vi har tolkat respondenternas svar som att MVC är ett så pass tvingande designmönster att 

det vore högst orimligt att arbeta med MVC utan att faktiskt resonera kring separation då en väldigt stor del av 

arbetat går åt till att just skriva olika MVC-delar som ska fungera med hjälp av varandra. Att följa MVC som 

designmönster innebär att en stor del av den kod man skriver faktiskt skrivs i antingen Models , Views eller 

Controllers. Utvecklare 1 beskrev detta som “hjälp på traven”, vilket vi grundar i bland annat detta citat:  

 

“[...]fördelen med MVC är ju att man får gratis separation. Hjälp på traven.” 

(Utvecklare 1) 
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Utvecklare 3 beskrev hur MVC hjälper utvecklaren att tänka på separation på följande sätt: 

“Jo, absolut. Och just det här med separeringen också gör ju att du.. det finns.. alltså du behöver inte 

oroa dig riktigt för att du ska blanda ihop..jag menar.. att sitter du och skriver koden ute i vyn, då är du 

ju ute och cyklar direkt, därför att MVC.. det är ju i namnet liksom att en vy är en vy, det är ju vad du ser. 

Där vet du ju på nåt sätt att det ska inte vara  en massa kod, utan.. jag menar den mest avancerade koden 

man ska ha där det är ju Javascripten och så.. eller ja, foreach-loopar. Det är liksom sånt som dyker upp. 

När man börjar gå förbi det då vet man att nu.. nu vandrar jag iväg nånstans där jag inte riktigt ska 

vara.” 

(Utvecklare 3) 

 

Intervjuresultatet visar att ASP.NET MVC kan hjälpa utvecklare att tänka på en webbapplikation i formen av 

Models, Views och Controllers. Vilket i sin tur leder till tankar kring hur webbapplikationens olika 

ansvarsområden ska separeras. Ännu en gång kan detta återkopplas till vinsterna med separation of concerns.  

 

Bara för att MVC används som designmönster, hur mycket det än nu uppmuntrar till välseparerad kod och kanske 

även mer välskriven kod, så är det ingen garanti för att så blir fallet i slutänden och det är något vi anser är viktigt 

att nämna avslutningsvis under detta tema. Utvecklare 2 sade följande då frågan dök upp huruvida MVC tvingar 

en utvecklare att skriva “bättre kod”: 

 

“Så tvingad… det går att skriva skitkod i MVC också, det är ju inga problem. Det går absolut. Men det  

 blir nog lite lättare å tänka på det på ett vettigt sätt.. skulle jag tippa. Det är mitt intryck i alla fall. “ 

(Utvecklare 2) 

 

4.3 Tema: Testning 
Temat Testning omfattar testdriven utveckling (utveckling där kodning görs mot relevanta funktionalitetsester där 

syftet hela tiden är att klara testerna för att på så sätt komma vidare) och testbarhet med hjälp av enhetstester (där 

enskilda delar av en webbapplikation kan testas för sig). Inom temat separation så nämnde vi att en ökad 

separation också ökar möjligheterna för att utföra enhetstest på en applikation. Detta lyftes även fram av Gu och 

Tang (2010) och de menar att då de olika komponenterna inom en applikation får mer tydliga ansvarsområden 

och kan köras för sig själva, utan att vara beroende på andra komponenter för att fungera, så ökar också möjligen 

att testa varje enhetlig del inom applikationen var för sig.  

 

 

Våra intervjuresultat visar att MVC är att föredra då testning är en central del av utvecklingsprocessen. MVC ger 

stöd för testning som saknas hos Web Forms. Testning är dock inte alltid önskvärt och kan ibland föra med sig 

omständligt extraarbete snarare än direkta vinster. Detta framkom specifikt vid ett intervjutillfälle: 

 

“Har du ett projekt som är ganska spikat hur det ska se ut och hur det ska fungera, då är ju testdriven 

utveckling jättebra. Men i arbetslivet så är det ju inte alltid att du får så jättetydliga linjer utan det kan 

ske mycket förändring på vägen och då känner man att då kan testning vara ett litet hinder, för att du 

måste också se till att testerna fungerar.” 

(Utvecklare 3) 
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Detta är något vi vill peka på lite extra. Kanske är det så att utvecklarna vill använda testdriven utveckling men 

projektet de hamnat i saknar rätt förutsättningar för att det kunna bedrivas på ett bra sätt. Om testning är något 

som efterfrågas eller är önskvärt i utvecklingsprocessen, och om nödvändiga kravspecifikationer för att stödja 

detta finns, är vår tolkning däremot att MVC alla gånger är att föredra framför Web Forms. Helt enkelt därför att 

MVC hjälper en utvecklare till att skriva och genomföra tester medan samma sak med Web Forms blir betydligt 

mer komplicerat. 

 

Utvecklarna menade att testbarhet och möjlighet till enhetstestning var en av de stora fördelarna som MVC har 

gentemot Web Forms. Utvecklare 1 och utvecklare 2 pratade här om hur MVC-ramverket underlättar testning av 

kod tack vare en tydligare arkitektur och bättre separerad kod: 

 

“Jag är väldigt fokuserad just på att man använder tester så det är största grejen för mig då.. MVC där 

behöver.. man automatiskt inkastad i en arkitektur som tillåter en att testa kod om man inte… ja, man kan 

alltid göra det svårare för sig.. men man blir hjälpt på traven. Och Web Forms är precis tvärtom, där blir 

man hindrad hela tiden, man måste verkligen jobba för att få det testbart. “  

(Utvecklare 1) 

   

“Fördelen, framförallt, med MVC det tycker jag är testbarheten. Jag är sån där nörd som tycker att 

testdriven utveckling är skitkul. Det är jätteroligt att sätta sig å skriva liksom enhetstester i förväg och.. 

Och det krävs lite mindre tankearbete när man jobbar med MVC tycker jag i alla fall, det känner mer 

naturligt och göra det för man lyckas separera kod och gränssnitt på.. på ett betydligt bättre sätt.” 

(Utvecklare 2) 

 

Även utvecklare 3 lyfte i följande citat fram att MVC är att föredra framför Web Forms då det kommer till 

testdriven utveckling:  

“[...] Och där har ju MVC ganska mycket fördel.. Web Forms, vad jag har märkt. Jag har ju testat 

testning, den är ju lite krångligare där. Det är inte lika lätt att kunna testa vyn på samma sätt som man 

kan med MVC, för du kan ju faktiskt emulera allting som ska komma ut på sidan också och göra en 

testning på det.” 

(Utvecklare 3) 

 

Det som här har framkommit angående enhetstestning stämmer väl överens med de tankar om enhetstestning 

gällande MVC kontra Web Forms i vårt teoretiska ramverk som Gu och Tang (2010) lyfter fram.  MVC gör det 

enligt våra respondenter lättare att genomföra testning under ett projekts gång än vad Web Forms gör. Detta tema 

återknyter till våra andra teman Separation (som en anledning till varför testning upplevdes som enklare i MVC) 

och Projektstorlek (i vilka utvecklingssituationer som MVC är att föredra framför Web Forms). 
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4.4 Tema: Inlärning 
Då Simić & Plakalović (2010) framställde att MVC är mer komplext än Web Forms så hade vi en initial 

föreställning att det skulle vara svårare att lära sig MVC. I följande avsnitt kommer vi att redogöra det som 

framkommit om detta ämne i våra intervjuer.  

 

Utifrån intervjuresultatet har det lyfts fram att inlärningssträckan för MVC är längre än vad den är för Web 

Forms, men också att Web Forms varit ett betydligt vanligare sätt att arbeta efter än vad MVC har varit. Web 

Forms beskrivs som en standardlösning för webbutveckling: 

 

“[...]och det kan ju vara ganska lång inkörningssträcka innan man lär sig MVC och känner sig så pass 

bekväm med det på samma sätt som man gör med Web Forms, där dom flesta liksom har jobbat med i 

ganska många år. “  

(Utvecklare 2)  

 

Ur detta citat tonas en lång inkörningssträcka ner betydligt av att utvecklaren fortsätter med att säga att de flesta 

har jobbat med Web Forms i flera år. Ett annat citat som framkom under intervjun med utvecklare 2 när det gällde 

vad som är viktigt att tänka på vid en övergång från Web Forms till MVC var: 

 

“Ja, men det är nog att man får vara beredd på att kanske inte fatta så mycket i början. Att det inte känns 

helt logiskt hur saker och ting hänger ihop att.. jag tyckte det såg väldigt konstigt ut att man bara 

returnerade en view liksom i början när man satte sig ner och tittade på det här, men liksom ”vad är det 

här för nånting”. Men sen när bitarna börjar falla på plats där att hur allting hänger ihop.. då kändes det 

logiskt. Men just i början var det väldigt svårt liksom, hur funkar det här liksom, vad är det som händer i 

bakgrunden egentligen. Och framförallt kanske släppa allt det här som man har tänkt på förut med 

livscykeln liksom i ASP.NET Web Forms.”  

(Utvecklare 2) 

 

Vår tolkning är här att vi återigen får ställa det som framkommer i intervjun mot att man sen tidigare jobbat med 

Web Forms. Det som egentligen sägs är att det kan vara svårt att göra övergången från Web Forms till MVC just 

för att det ligger väldigt olika tankesätt till grund för dem, men samtidigt är det ingenting som säger att det initialt 

(utan förkunskaper inom något av områdena) skulle vara svårare att lära sig MVC än Web Forms. 

 

Något som Gu & Tang (2010) menar är att Web Forms-utveckling i viss mån försöker efterliknade 

skrivbordsapplikationsutveckling, då man simulerar tillstånd och har en på förhand definierad livscykel för många 

av sina serverkomponenter. Detta medan MVC istället liknar mer traditionell tillståndslös webbutveckling som 

finns inom många andra programmeringsspråk. Dessa skillnader i den grundläggande strukturen bidrar även till 

att inlärningsperioden för en Web Forms-kunnig utvecklare kan bli lång då denna måste sätta in sig i helt nya sätt 

att tänka på hur en webbapplikation ska utvecklas. Detta baserat på de intervjusvar vi fått angående 

inlärningstiden för MVC.  

 

Utvecklare 3 pratade om svårigheten att göra denna övergång från Web Forms till MVC: 

[...] Förstår du Web Forms.. att du kanske har erfarenhet av då WinForms från början eller nånting 

liknande… att då släppa allt det där och gå över till ett nytt system som innebär att du måsta ta ansvar 

för allt på ett helt annat sätt och du måste se till att saker liksom.. det ska finnas. Då tror jag liksom.. det 
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är väl som vem som helst.. det är ju svårt att introducera stora förändringar fort istället för små pytsar 

liksom.”  

(Utvecklare 3) 

 

Utvecklare 1 lyfter fram följande som en nackdel hos Web Forms gällande inlärning: 

“[...] WebForms är… en nackdel med WebForms är att dom försöker låtsas som att man är på en 

desktoputveckling, medan fördelen med MVC är dom vet.. webbutveckling funkar såhär så vi gör ett 

ramverk som funkar som andra webbramverk, så kommer man från PHP och nått MVC-ramverk där eller 

Python eller vad som helst så kommer man känna igen sig i ASP.NET MVC, men i WebForms så kommer 

man… då måste man tänka om helt och lära sig deras abstraktion. [...]” 

 (Utvecklare 1) 

 

Utifrån detta har vi kommit fram till att problem med inlärning främst kan relateras till utvecklare som gör 

övergången från Web Forms till MVC. Intervjuerna med utvecklare 1 och utvecklare 3 visar båda att en övergång 

från andra former av programmering till MVC kan framstå som enklare än att gå från Web Forms till MVC, detta 

av anledningen att båda respondenterna anser att MVC påminner mer om den utveckling som bedrivs med andra 

språk och deras utvecklingsmiljöer. Något som däremot är värt att nämna när det kommer till 

inlärningssvårigheter med MVC är att det kan vara svårt att inom arbetslivet få möjlighet till att lära sig MVC och 

hamna i projekt där utvecklingen bedrivs med MVC då det snarare är med Web Forms som standardutveckling 

inom ASP.NET bedrivs. Följande citat från intervjuerna visar på detta: 

 

Utvecklare 2 - angående om det är vanligt att genomföra projekt med MVC: 

“Nej, som sagt det är det ju inte. Det.. det är lite svårt å sälja in det för.. dels måste man ju ha rätt 

kompetens då man sitter och jobbar med det, och det kan ju vara ganska lång inkörningssträcka innan 

man lär sig MVC och känner sig så pass bekväm med det på samma sätt som man gör med Web Forms, 

där dom flesta liksom har jobbat med i ganska många år” 

(Utvecklare 2) 

 

Utvecklare 3 - angående om det är vanligt att genomföra projekt med MVC: 

“Men det är det där med att hitta passande projekt. Du måste ju lära dig någonstans och det är ju oftast 

inte kunden tillåter att du sätter dig och spenderar tid på att lära dig nånting nytt heller.” 

(Utvecklare 3) 

 

Just att inlärning av MVC är viktig aspekt att tänka på för de allra flesta företag anser vi kan styrkas med att det 

vårt intervjuresultat tyder på att det finns så pass få utvecklare med kompetens inom MVC. Följande citat från 

utvecklare 3 belyser detta:  

 

Utvecklare 3 - angående hur många som har arbetar med MVC på just deras kontor: 

“En.” [...]  

[Följdfråga  - Anders] “Är ni många som jobbar här? 

På systemutveckling så är det nog.. 37 tror jag. Eller nåt sånt där.” 

(Utvecklare 3) 
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Vår analys gällande hur utvecklingsprocessen påverkas av MVC är att om ett projekt ska startas upp med MVC 

bör ansvariga se till att det finns tid avsatt för att lära sig MVC för de utvecklare som inte tidigare arbetat med det, 

detta då det skiljer sig så pass mycket från Web Forms-utveckling. Detta blir för många företag en relevant aspekt 

att ta hänsyn till då det utifrån intervjuresultaten framkommit att det finns betydligt fler Web Forms-kunniga 

utvecklare än MVC-kunniga. 

 

Ställer vi dessa analysresultat gällande inlärning emot Simić & Plakalović  (2010) påstående att MVC är mer 

komplext än Web Forms så stämmer påståendet väl. Dock har det primära problemet kring inlärning av MVC 

snarare belysts som tidsåtgången att lära sig något nytt.  

 

Avslutningsvis vill vi här nämna att våra frågor i första hand här handlade om huruvida MVC är svårare än Web 

Forms och inte specifikt rörde inlärningstiden. Vi anser dock att de svar vi mottog på ett bra sätt motsvarar de vi 

hade fått om vi istället hade frågat om det ena är svårare att lära sig än det andra. 

 

4.5 Tema: Krav på utvecklaren 
Det tidigare nämnda påståendet från Simić & Plakalović (2010) där MVC framställdes som mer komplicerat och 

svårare än Web Forms gjorde oss intresserade av att ta reda på hur utvecklarna själva upplevde detta. Är det så att 

MVC ställer högre krav på utvecklaren än vad Web Forms gör? Nedan följer vår analys av det som framkommit 

kring detta under intervjuerna. 

 

Vårt intervjuresultat visar på att MVC kräver att utvecklaren har mer kunskap om den bakomliggande tekniken 

som webbutveckling till stor del bygger på. Web Forms abstraherar bort det behovet genom att få det att mer likna 

skrivbordsapplikationsutveckling, men detta gör inte nödvändigtvis Web Forms varken lättare eller bättre i 

längden. Kunskap om dessa webbtekniker (som webbprotokoll och hur data skickas mellan klient och server) kan 

leda till att utvecklaren kan få bättre kontroll över sin kod och ha mer insikt om vad som egentligen händer. 

Därutöver är det mindre ”dra-och-släppa”-implementering av komponenter i MVC, utvecklaren måste istället 

själv kontrollera när och hur objekt och komponenter ska skapas. Detta bygger vi framförallt på följande citat från 

våra transkript: 

 

 Utvecklare 1 - Angående krav på utvecklaren. 

“MVC blir man nog tvingad och ha bättre koll på… på requests och responds. http mer. Alltså från 

början. Vet man inte hur http funkar, hur webben funkar. Hela det utbytet mellan klient och server med 

data.. hur det funkar. Då tror jag snabbare det blir tydligt att man inte kan det med [MVC]. i Webforms 

kanske man kan klara sig lite längre innan man tvingas veta det. Men jag ser inte det som en fördel utan 

snarare tvärtom, för det måste man förr eller senare komma behöva veta, de där grejerna för att man får 

nåt problem annars. Då är det bättre att man från början.. inte liksom att nån försöker dölja det för en 

utan att man vet.. klickar man på den här länken får man den här requesten till servern liksom. Man vet 

hur det funkar.” 

(Utvecklare 1) 

  

 Utvecklare 3 - Angående krav på utvecklaren. 

“Ja. Det tror jag. Eller jag skulle nog säga att det lite högre krav. Du måste ju ändå vara mer tydligt med 

vad du vill ha och därför måste du veta vad det är du vill osv osv. [...] 
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[...] Det finns ju inget peka-klicka överhuvudtaget, det finns inga.. inget sätt för en control att existera på 

det sättet utan du får ju skapa allting oftast från grunden och allt sånt där.” 

(Utvecklare 3) 

 

Detta resultat stämmer delvis överens med det som beskrivs angående MVC’s komplexitet i det teoretiska 

ramverket. Dock talar resonemangen från Simić & Plakalović (2010)  mer om en ökad komplexitet på grund av 

uppdelningen av ansvarsområden, inom deras resonemang så framställs inte MVC som mer krävande när det 

gäller övriga tekniska aspekter. 

 

4.6 Tema: Projektstorlek 
Här följer en redogörelse för vad de olika intervjurespondenterna har sagt när det gäller projekt av olika storlek, 

omfattning och komplexitet. Passar MVC bättre till någon viss sorts projekt och Web Forms till något annat? Vi 

ville med ett par av våra intervjufrågor få svar på om det finns utvecklingssituationer där MVC är att föredra över 

Web Forms, eller vice versa. Det som särskilt lyftes fram av respondenterna var hur projekt av olika storlekar 

passade sig för respektive arbetssätt och utifrån det har vi valt att prata om små och stora projekt. 

4.6.1 Små projekt 

Web Forms kan vara att föredra då det rör sig om små projekt som behöver utvecklas fort, och kraven på koden 

inte är särskilt stora. Utvecklarna menar att om situationen tillåter det så kan det gå väldigt snabbt att bara dra och 

släppa de komponenter som krävs för att få jobbet gjort. Vidare kan Web Forms vara att föredra om det finns 

möjlighet att köpa in tredjepartskomponenter för att spara tid och pengar för ett utvecklingsprojekt. Då Web 

Forms beskrivits som en standard för webbutveckling inom .NET-utveckling i många år, så finns det också ett 

stort antal tredjepartskomponenter tillgängliga för just Web Forms som inte finns för MVC.  Vidare har det 

framkommit att den separation som MVC bidrar med, inte nödvändigtvis behövs för mindre projekt. Vilket också 

utvecklare 2 lyfte fram i ett av sina intervjusvar. Utvecklare 3 lyfte dock fram att även om Web Forms går 

snabbare kan MVC ändå vara att föredra om man i framtiden skulle behöva underhålla eller förändra koden, vilket 

beskrivs mer ingående under temat framtidssäkring.  

 

Utvecklare 1 och utvecklare 2 svarade här att Web Forms kan vara att föredra då det rör sig om små projekt som 

behöver utvecklas fort och där kraven på koden inte är särskilt stora. 

  

Utvecklare 1 - Angående situationer när Web Forms kan vara att föredra:  

“Det finns ju vissa scenarier.. det klassiska exemplet är väl så att man ska göra en intranätsapplikation 

som ska gå fort, allt ska bara.. det behöver inte vara snyggt, eller det behöver inte vara några snygga 

URL:er, det behöver inte vara nånting det behöver bara funka, då kan man dra och släppa lite Datagrids 

och så funkar det bara. Det kan säkert vara lämpligt.. om man har folk i ett projekt som kan Webforms 

från början och man har.. dom trivs med att jobba med det, då kanske det är ett val liksom.” 

(Utvecklare 1) 

 

Utvecklare 1 - Angående Web Forms och tredjepartskomponenter  
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“[...]alltså tredjeparts komponenter och sånt där. Det är ju också en typisk vinkel på det hela. Har man 

nåt sånt.. specifika.. vi skulle kunna köpa den här komponenten som nåt företag utvecklat, och det skulle 

spara oss två månaders jobb liksom. Då kanske.. ja, då kanske det är rätt beslut också.[...] “ 

(Utvecklare 1) 

  

Utvecklare 2 - Angående situationer när Web Forms kan vara att föredra:  

“[...] Jag menar vill du snabbt få upp en webbapplikation som bara ska skjuta ut data i ett gränssnitt så 

visst, då funkar ju Web Forms ganska bra för då tar du bara en sån där DataSource-kontroll och drar ut 

liksom. Det ska du ju naturligtvis inte göra om du har lite mer komplexa applikationer för då kan det 

ställa till problem. Men.. Web Forms lämpar sig nog bättre för dom här snabba quick-and-dirty-

lösningarna. Liksom att få ut.. få ut nåt helt enkelt.” 

(Utvecklare 2) 

 

Utvecklare 3 angående små projekt med kort tidsram:  

“[...] Men ja.. nej, personligen så skulle jag, även om det är quick-and-dirty, så skulle jag säga MVC 

därför att.. du har ju ändå fördelen av att även om det är quick-and-dirty så vill du ju inte komma tillbaka 

till quick-and-dirty-projekt där du inte har haft kontrollen överhuvudtaget från start. För vad händer när 

nånting går fel. [...]” 

(Utvecklare 3) 

4.6.2 Stora projekt 

Då utvecklarna talade om större utvecklingsprojekt framställde de MVC som något att föredra över Web Forms. 

MVC är lämpligt att arbeta med i stora projekt då det möjliggör att koden enkelt kan delas upp mellan olika 

utvecklare, detta då MVC bidrar till en tydlig separation där komponenterna i liten utsträckning behöver förlita sig 

på andra komponenter för att fungera. Vidare så kommer den tidigare nämnda testbarheten också till sin rätt inom 

de större projekten, där automatiserade tester kan vara till hjälp för de involverade utvecklarna. Vår tolkning är att 

MVC’s tydliga separation är som mest hjälpsam för utvecklaren inom större projekt. Dels på grund av testbarhet, 

och möjligheten att dela upp kod mellan fler utvecklare, men också för att det framställs som enklare att förändra 

koden i framtiden.  

 

Vi har också gjort analysen att trots att projektet är av större omfattning, så kan Web Forms även vara ett bra 

alternativ ifall användandet av tredjepartskomponenter skulle kunna spara tid eller pengar, likaså skulle utvecklare 

på så sätt undvika att behöva “återuppfinna hjulet” bara för att anpassa det för MVC.   

 

Utvecklare 2 menade att MVC är att föredra vid stora, mer komplexa projekt i och med att det är tacksamt att dela 

välseparerad kod mellan utvecklare. Utvecklare 1 menade istället att storleken på teamet inte är det som spelar roll 

utan snarare vilka utvecklingsbehov som finns. Som exempel på när MVC är att föredra tog utvecklare 2 upp 

projekt där fokus ligger på testbarhet och att skriva modulär kod. 

 

 Utvecklare 2 - Angående projektstorlek 

“Alltså som jag förstår det så dom flesta förespråkar väl att MVC ska användas i lite större projekt.. för 

att.. just på grund av att man får inte sådär våldsamt mycket gratis. Så har man korta små projekt som 

behöver bli klara väldigt snart.. så då har Web Forms en liten fördel för där har man mycket med sig 
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gratis liksom, grundläggande. Som man inte har i MVC då. Så jag skulle nog säga att det är lite större 

projekt lämpar sig MVC bättre.. är mitt intryck, för då har man också den där separeringen av koden och 

då kan man lättare liksom dela in i mindre bitar och portionera ut på ett större antal utvecklare också.. 

[...]” 

(Utvecklare 2) 

  

 Utvecklare 2 -  Angående vilka situationer som lämpar sig för MVC 

“Ja, men jag skulle tror att MVC lämpar sig ganska bra i, det här som vi sa då, lite större projekt och 

även.. där man har lite mer komplicerad affärslogik. Har du.. sitter du i ett projekt där affärslogiken 

kanske inte är sådär jättekomplex eller det finns inte särskilt mycket affärslogik överhuvudtaget så är ju 

vinsten ganska liten av att du separerar ut den från resten av din applikation. Så där finns det ju absolut 

en vinst å göra i MVC om man tittar på den biten för där har du ju..separerar du ut din affärslogik på ett 

bra sätt och abstraherar den på ett bra sätt precis som liksom mönstret säger att man ska, så blir det ju 

lättare att ändra, naturligtvis, i affärslogiken och så där.. så det är en stor vinst med MVC. Och ett 

område där.. där den kommer till sin rätt helt enkelt…” 

(Utvecklare 2) 

 

 Utvecklare 1 - Angående projektstorlek 

“[...] Jag tror inte team-storleken är nån större faktor egentligen. Utan det är nog hur man bedriver 

projektet liksom. Det jag kan tänka mig är att… om jag själv skulle driva.. vara delaktig och driva ett 

större projekt med de målsättningar vi har att med att skriva testbar och modulär kod då skulle jag 

föredra MVC just därför att eftersom om man tar in nya som kanske inte har så mycket erfarenhet av att 

skriva den typen av kod så skulle dom lättare komma in i.. i arkitekturen.[...]” 

(Utvecklare 1) 

 

Utvecklare 3 menade att det framförallt handlar om personliga preferenser och att man bör hålla sig till det man 

kan. Utvecklaren nämnde att denne själv i alla situationer föredrar MVC men här är det viktigt att påpeka att detta 

speglar utvecklarens personliga preferenser. 

“[...]det är ju det att det [MVC] är mer naturligt för vissa människor och Web Forms är mer naturligt  

 för andra. Det är ju erfarenhet och tänk osv.” 

(Utvecklare 3) 

 

4.6.3 Projektstorlek: Empiri kontra Teori 

Microsoft talar om att MVC inte är tänkt att ersätta Web Forms utan att det finns specifika situationer där det ena 

är att föredra före det andra (Microsoft 2010, Model-View-Controller)  medan Gu & Tang (2010) understryker att 

valet mellan MVC och Web Forms ska göras med utvecklingsbehoven i åtanke.  Interjvuresulteten visar 

visserligen att Web Forms kan vara att föredra om utvecklaren enbart är ute efter att producera något väldigt 

snabbt, utan särskilt stor fokus på framtidssäkring eller liknande. Dock understyrker analysresultatet att även om 

Web Forms i uppstartsfasen går snabbare, kan man ändå tjäna på att arbeta efter MVC då koden i och med den 

ökade separationen också blir mer utbyggbar och lättare att underhålla. Detta resonemang har inte direkt 

beskrivits i litteraturen, men den ökade möjligheten att framtidssäkra en applikation är en del av fördelarna med 

att uppnå Separation of Concerns (Wikipedia 2010, Separation of Concerns).  
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Kopplar vi detta till projektstorlek så kan vi alltså se en viss skillnad, nämligen att mindre projekt med 

förändringsbenägen affärslogik trots ökad en initialt utvecklingstid ändå kan passa sig väl för MVC.  

 
 

4.7 Tema: Framtidssäkring 
Alla utvecklare lyfte under intervjuerna fram utbyggbarhet, underhållbarhet och återanvändbarhet som stora 

fördelar MVC har i jämförelse med Web Forms. Vi har valt att låta dessa termer gå under temat framtidssäkring. 

Framtidssäkring är något som direkt kan relateras till separationen som MVC erbjuder, då de olika delarna inom 

en MVC-applikation naturligt separeras blir det också lättare att byta ut en enskild Control eller View utan att för 

den skull behöva ändra något annat i koden. Att det är enklare att underhållsprogrammera en applikation med 

separerade ansvarsområden är också något som lyfts fram då man talar om  vinster med att uppnå Separation of 

Concerns (Wikipedia 2010, Separation of Concerns).  

 

Utifrån nedanstående citat har vi gjort analysen att med hjälp av den separation som MVC erbjuder innebär det 

också att webbapplikationen blir lättare att underhålla, bygga ut och dess delar lättare att återanvända. Vinsterna 

för en utvecklingsprocess där utvecklarna arbetar med MVC blir alltså en webbapplikation vars kod är lättare att 

komma tillbaka till och göra ändringar eller tillägg i och även att förändra efter att webbapplikationen satts i drift 

hos en kund. Således är utvecklingsprocessen med MVC mer framtidssäker än vad den är med traditionell Web 

Forms-utveckling utan stöd av ytterligare designmönster. Här ska man förstås redan nu peka på att MVC inte på 

något sätt garanterar bättre kod än Web Forms, men enligt våra respondenter är möjligheten att skriva bättre kod 

godare när man talar om MVC. 

 

Under intervjun med utvecklare 1 ställdes frågan huruvida något av MVC eller Web Forms var snabbare att 

utveckla med. Vi fick då svaret att Web Forms initialt kan gå snabbare, men utvecklaren ansåg MVC som ett mer 

framtidssäkert alternativ, detta då utvecklaren upplevde det som enklare att underhålla och bygga ut. 

 

“[...] Men jag tror att på sikt så.. så tror jag inte man tjänar tid utan då tror jag man tjänar på MVC där 

man får kod som är lättare att underhålla i längden. För det kommer.. det är ju sällan man gör nånting 

som.. som är färdigt från början [...] “ 

(Utvecklare 1) 

 

Även utvecklare 2 lyfte fram resonemang kring framtidssäkring genom att beskriva situationer som 

innefattar förändringsbenägen affärslogik: 

“[... ]när det är lite mer komplicerad och förändringsbenägen affärslogik så är MVC bättre.” 

(Utvecklare 2) 

 

Under intervjun med utvecklare 3 användes begreppet “Quick-and-dirty”, vilket i denna kontext syftar på ett 

snabbt utvecklat projekt där utvecklingen kretsat kring att få fram en funktionsduglig produkt utan att lägga 

särskilt mycket tid på medveten separering eller design. Inom ramen för sådana projekt lyfte utvecklaren fram att 

MVC kanske ändå är att föredra då det är mer framtidssäkert, ifall någon trots allt skulle behöva bygga ut eller 

bygga om produkten i framtiden. 
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“[...] Men ja.. nej, personligen så skulle jag, även om det är quick-and-dirty, så skulle jag säga MVC 

därför att.. du har ju ändå fördelen av att även om det är quick-and-dirty så vill du ju inte komma tillbaka 

till quick-and-dirty-projekt där du inte har haft kontrollen överhuvudtaget från start. För vad händer när 

nånting går fel. [...]” 

(Utvecklare 3) 

 

Utvecklare 3 - angående förändringsarbete:  

“om kunden skulle komma till mig nu […] och säger att ”vi vill ha en ny sån här och den ska fungera si 

och så och se ut såhär si och så” då behöver jag inte säga ”nej, men det kan jag inte göra” eller ”det 

kommer ta såhär mycket tid” utan jag kan säga ”ja visst, det är redan förberett [...] så du kan säga till 

kunden från start ”ja men då bygger jag den så att det finns en möjlighet för dig i framtiden att kunna 

göra en förändring utan större bekymmer”. Man behöver ju inte utveckla det mer än så men man kan 

säga att dynamik det funkar bra, förändring det fungerar bra.” 

(Utvecklare 3) 

 

Gemensamt för samtliga intervjuer var att respondenterna lyfte fram att det finns bra möjligheter för att 

framtidssäkra projekt med hjälp av MVC-ramverket. Utifrån intervjuresultatet kan vi alltså göra tolkningen att 

Web Forms kan användas för att snabbt konstruera en webbsida, men MVC är att föredra om man gjort 

bedömningen att sidan ska kunna förändras genom att byggas ut eller byggas om. 
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5 SLUTSATSER 
Vi besvarar här vår frågeställning.  Detta genom att redogöra för de vinster och problem som uppstår då en 

utvecklingsprocess genomförs med MVC istället för Web Forms. 

 

5.1 Vinster med MVC över Web Forms 

Separation 

MVC möjliggör en tydligare separation mellan olika komponenter i en webbapplikation. Genom att arbeta med 

MVC blir utvecklaren hjälpt i ett skapa en separation mellan en webbapplikations olika komponenter. Att uppnå 

en tydlig separation av ansvarsområden inom Web Forms upplevs som svårt, och för att uppnå detta förespråkas 

användande av ytterligare designmönster. Det krävs då att utvecklaren är disciplinerad att följa mönstret, då Web 

Forms inte har en lika tvingande arkitektur som MVC har.  

Testbarhet 

En webbapplikation utvecklad och strukturerad efter MVC blir tack vare sin separation även enklare att testa 

jämfört med en Web Forms-applikation. Detta då komponenterna inte gjorts beroende av varandra i lika stor 

uträckning som med Web Forms. Separeringen av ansvarsområden inom en webbapplikation har visat sig 

innebära att enhetstestning blir enklare, då varje enhet som ska testas kan testas för sig själv.  

Det har dock framkommit att inte alla utvecklare alltid ser testning som ett måste, utan att finns situationer då det 

kan upplevas mer som ett tidskrävande moment än en faktisk fördel.  

Framtidssäkring 

MVC’s separation bidrar till webbapplikationens ansvarsområden delas upp  i Models, Views, och Controllers. 

Detta bidrar till att de olika View- och Controller-komponenterna enklare kan förändras i framtiden, då varje del 

har sitt specifika ansvarsområde blir de mindre beroende av varandra för att fungera. Detta medför även att en 

eller flera delar kan skrivas om utan att hela webbapplikationen behöver förändras. Inom Web Forms är de olika 

komponenterna tätare sammankopplade, vilket gör att en förändring i en komponent kan medföra att andra 

komponenter slutar att fungera.  

Lämpligt för större projekt 

MVC bidrar som tidigare nämnt med en tydlig separation av olika ansvarsområden inom en webbapplikation. 

Detta medför att utveckling av olika delar av en webbapplikation kan portioneras ut på fler utvecklare på ett 

enklare sätt. Separationen bidrar även till ökad testbarhet, vilket särskilt kommer till sin rätt inom större projekt. 

Därutöver kommer den struktur som följer med MVC till sin fulla rätt i större projekt då inte lika mycket 

tankearbete behöver läggas på var koden ska skrivas. 
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5.2 Problem med MVC i jämförelse med Web Forms 

Inlärningstid 

Inlärningstiden varierar beroende på vilken bakgrund utvecklaren kommer ifrån. Om utvecklaren har erfarenhet 

inom utveckling med WinForms eller Web Forms blir inlärningstiden ofta lång, detta då MVC bygger på ett annat 

sätt att tänka. Utvecklare med erfarenhet från andra mer webbliknande utvecklingsmiljöer kan eventuellt ha en 

kortare inlärningssträcka. Hur som helst är inlärningstiden kring MVC ett relevant problem då det framkommit att 

det i dagsläget finns relativt få MVC-kunniga utvecklare i jämförelse med utvecklare med kunskap inom Web 

Forms.   

Komplexitet 

MVC ställer högre tekniska krav på utvecklaren, man får mindre “gratis” och det finns inte lika mycket stöd för 

s.k. “dra-och-släpp”-programmering som det gör inom Web Forms. 

Mindre projekt 

När det gäller mindre applikationer är det inte säkert att den ökade separation och testbarhet som MVC erbjuder 

ens är behövliga. Det kanske snarare gör applikationen onödigt komplex. Detta är särskilt aktuellt för projekt där 

förändringsbehoven inte förväntas vara särskilt påtagliga där fokus kanske snarare ligger på att mycket snabbt 

sätta en applikation i drift. 

Utvecklingshastighet 

Web Forms stödjer s.k “dra-och-släpp”-programmering, vilket medför att utvecklaren får en hel del kod gratis 

genom att kunna dra och släppa en stor del av de komponenter som behövs. Detta bidrar till att 

utvecklingsprocessen med Web Forms går snabbare. Dock är Web Forms svårare att underhålla och förändra, så 

den initiala tidsvinsten kan gå förlorad om webapplikationen förväntas vara förändringsbenägen i framtiden.  

Tredjepartskomponenter 

Då Web Forms har varit en standardlösning för webbutveckling med ASP.NET inom många år, så finns det därför 

också ett stort antal utvecklade komponenter som kan kan köpas in för att lösa specifika problem. Detta kan spara 

utvecklingstid och pengar. Inom MVC finns det tredjepartskomponenter att tillgå, men inte i lika stor 

utsträckning. 

 

 

5.3 Systemutvecklingsprocessens påverkan 
 

Genom att arbeta med MVC kan vi utifrån resultatet dra slutsatsen att utvecklingsprocessen kan påverkas 

positivt då man arbetar inom större projekt, där utveckling av separerade komponenter medför att flera 

utvecklare kan arbeta med olika delar av en applikation utan att behöva oroa sig för att enskilda 

komponenter kommer att inkräkta på andra komponenters ansvarsområden. På så sätt blir 

utvecklingsprocessen enklare. Inom mindre projekt kan vinsterna för utvecklingsprocessen minska då 

MVC innebär ett mer tidskrävande sätt att utveckla, samt att en ökad separation egentligen inte bidrar till 

något annat än ökad komplexitet. 
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Utvecklingsprocessen och dess slutprodukt blir också lättare att kvalitetssäkra genom det ökade stödet för 

enhetstestning. Resultatet från analysen har också visat att själva programmeringsdelen av 

utvecklingsprocessen kan förväntas ta längre tid, då det är fler separata komponenter som ska skapas och 

koda, samt att utvecklare får mindre kod “gratis” av MVC-ramverket än med Web Forms. I kontrast till den 

initiala ökade utvecklingstiden blir dock systemutvecklingsprocessen för återvändande utvecklare med 

syfte att vidareutveckla eller underhållsprogrammera en webbapplikation kortare, då MVC visat sig vara 

väl lämpat för webbapplikationer med förändringsbenägen affärslogik. 

 

I dagsläget kan Utvecklingsprocessen med MVC dock bli längre än med Web Forms av en ytterligare 

anledning, nämligen bristen av tredjepartskomponenter som kan bidra till att utvecklingsprocessens 

tidsåtgång inte kan kortas ner genom användande av redan existerande lösningar.  
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6 DISKUSSION 
Det har under våra intervjuer framkommit att de utvecklare vi intervjuat anser att Model-View-Controller är bättre 

än Web Forms i de allra flesta situationer. Det har även framkommit att de intervjuade utvecklarna även har haft 

MVC som ett fritidsintresse, och specifikt sökt sig till detta ramverk då det erbjuder vissa särskilda fördelar över 

Web Forms. Många av dessa fördelar har varit aspekter som just dessa utvecklare kanske sett som extra viktiga 

eller intressanta, såsom en tydligare separation och testbarhet. Med detta i åtanke vill vi särskilt lyfta fram att det 

finns en risk för att våra respondenters personliga intressen också gjort att de framhäver MVC som det bästa 

alternativet för ASP.NET-baserad webbutveckling. Precis som en av utvecklarna själva framförde så bygger de 

olika sätten att arbeta på olika tänk, och personliga preferenser kan därför skilja sig.  

 

I det teoretiska ramverket lyftes specifika tekniska detaljer fram då resonemang fördes om problem med Web 

Forms. Vi upplevede att utvecklarna svarade på en mer generell nivå på de öppna frågorna, vilket gjorde att en hel 

del rent tekniska aspekter med Web Forms inte nämndes i stor utsträckning. Vissa av de tekniska aspekterna, 

såsom problem med View State nämndes, men inte i så pass stor utsträckning att det skulle kunna gå att grunda en 

analys på de få resonemang som utvecklarna förde fram. Även efter våra följdfrågor upplevde vi inte som att 

svaren hade tillräckligt teknisk inriktad karaktär för att vi skulle kunna koppla ihop teori med empiri på den 

punkten. 

 

Vidare vill vi även understryka ännu en gång att jämförelsen mellan ASP.NET MVC och ASP.NET Web Forms i 

denna uppsats gjorts med förutsättningen att vi talat om Web Forms utan stöd av ytterligare designmönster. 

Anledningen till att vi inte involverat Web Forms med stöd av exempelvis designmönstret MVP (Model-View-

Presenter) är att vi vid uppsatsen inledande fas inte hade tillräcklig kunskap om hur det fungerade, och hur det 

används inom professionell utveckling. Hade vi istället involverat Web Forms med MVP kanske resultatet av vår 

analys hade visat att det går att uppnå en mer tydlig separation inom Web Forms också, men om så är verkligen är 

fallet lämnar vi inom denna uppsats osagt.  
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