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Sammanfattning 
Användning av mjukvaruverktyg när reverse engineering utförs är ett måste för att få 
ett användbart resultat enligt Hainaut (2002). Kudrass m fl (1997) visar på brister som 
kan uppstå när mjukvaruverktyg används. Gemensamt för de forskare som har 
studerats i detta arbete är att de hävdar att företag saknar kunskap för att utföra 
reverse engineering med mjukvaruverktyg. Har forskarna rätt i att det saknas kunskap 
eller har företagen mer kunskap än vad forskarna tror? Då dessa forskare har en klar 
koppling till tillverkning av mjukvaruverktyg så är eventuellt inte deras påstående 
opartiska och därför är det intressant att se om deras påstående stämmer med 
verkligheten. För att undersöka hur mycket kunskap olika företag har om utförande av 
reverse engineering har intervjuer utförts för att få fram information som sedan 
jämfördes med forskarnas påstående. Av de företag som deltog i denna undersökning 
blev resultatet att forskarnas påstående inte kunde styrkas, det finns ingen 
kunskapsbrist på svenska företag idag inom reverse engineering. Och den naturliga 
kopplingen mellan mjukvaruverktyg och reverse engineering är mer framtvingad av 
leverantörer än naturlig för företagen, enligt några av de företag som deltog. Eftersom 
detta arbete är begränsat i tid så kan inte resultatet som har framkommit ses som att 
forskarna har rätt eller fel utan bara visa en liten del av vad företagen har för kunskap 
inom reverse engineering. 

Nyckelord: Reverse engineering, Kunskapsbrist, Mjukvaruverktyg. 
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 1 Inledning 
Reverse engineering, designtransformation från kod till modell, har gjorts på data i 
tjugofem år och nyttan med att använda det upptäcks efterhand som utvecklingen av 
databasers kapacitet ökar. I dagsläget hävdar flera forskare att det är nödvändigt för 
att spara pengar och få med all information att använda re-engineering, 
omkonstruktion av databaser, och att detta inte kan göras utan verktyg. Samtidigt 
hävdar forskare att re-engineering är komplext och svårt att utföra. Utvecklare av 
Open source-verktyg hävdar att deras verktyg är lätta att implementera och använda. 
Vinsten som finns i att kunna använda befintlig kod i databas och genom användning 
av verktyg kunna dokumentera, modellera och omstrukturera den till en ny databas 
som då kan byggas ut och göras effektivare är uppenbar enligt forskare, men inte lika 
uppenbar för företag (Davis, 2002).  

Enligt Hainaut (2002) använder företag inte reverse engineering på sina databaser 
eftersom de saknar kunskap inom området och reverse engineering utförs mest i 
forskningssyfte eller av forskare och experter inom området reverse engineering. 
Davis (2002) hävdar i sin undersökning att kunskap finns men även kunskap om de 
brister som finns med verktygen som finns på marknaden. I en undersökning som 
gjordes av Kudrass m.fl. (1997) visades vilka problem som fanns med 
mjukvaruverktyg när de implementeras på ett stort företag som har en komplex och 
svårtydig databas. Har forskarna rätt i att reverse engineering kommer att krävas i 
framtiden och har företag i dag samma åsikt eller har de bildat en egen åsikt baserad 
på kunskapen som finns om fördelar respektive nackdelar med mjukvaruverktygen 
inom reverse engineering? Ser forskarna behov på teknik som behövs som företagen 
missar eller ser forskarna behov som inte finns (ännu)? Forskarnas påstående som 
använts i detta arbete har inte på något vis styrkts i deras rapporter vilket leder till 
frågan: är deras påstående ogrundade eller har de verkligen fog för sina påstående om 
att det är kunskapsbrist på företag inom reverse engineering? 

Forskarna verkar vara överens om att reverse engineering är nödvändig idag och 
kommer att vara stor i framtiden men åsikterna om varför reverse engineering enligt 
dem inte används idag går isär och därför kan en undersökning som grundar sig på 
företagens åsikt i detta sammanhang vara relevant då det inte gått att finna någon 
undersökning om vad svenska företag anser om deras behov och kunskap om reverse 
engineering. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel kommer att beskriva viktiga begrepp och problem som ligger till grund 
för problemområdet. Vidare beskrivs även CASE-verktyg och Open Source-verktyg 
för att förstå skillnaden mellan de båda eftersom det endast finns dessa typer av 
mjukvaruverktyg att tillgå på marknaden. 

 

2.1 Re-engineering 
Re-engineering kan beskrivas som designtransformation från kod till modell, 
exempelvis SQL-schema till UML-modell.     

Re-engineering består av tre steg: i) reverse engineering som beskrivs som 
omkonstruktion, ii) hänsynstagande till nya behov och iii) forward engineering som 
beskrivs som konstruktion.  

Bilden nedan visar hur reverse engineering fungerar enligt en muntlig presentation av 
Björn Lundell (2003). 

 

 

 

 

 

Steg i) Reverse Engineering  

 

 

 

 

 

Blaha och Premerlani (1998) beskriver reverse engineering på följande vis: Reverse 
engineering är processen att ta en redan existerande design och finna den logiska 
underliggande tanken. Målet för re-engineering är att återanvända tidigare 
utvecklingar för att minska underhållskostnader och förbättra mjukvarans flexibilitet. 
Re-engineering kan användas på olika mjukvaror såsom programmeringskod och 
databaser. Reverse engineerings-modeller bör ses som en källa av önskemål för ett 
nytt mjukvarusystem. Reverse engineering flyttar över information från en 
existerande databas till en ny databas och skyndar på så vis på utvecklingen. Reverse 
engineering garanterar att funktionaliteten hos det existerande systemet inte förbises 
eller glöms bort (Blaha & Premerlani, 1998). Reverse engineering kräver mer 
kunskap än forward engineering. Det krävs kunskap och förståelse både i modeller 
och i databaser om ett stort schema skapas och då krävs att kunskap och förståelse 
finns för att se vilken data och kopplingar som är viktiga för att för det fortsatta 
arbetet och hur ny data kan anpassas till den gamla. På grund av bristen som anses 
finnas med verktygen idag så är det viktigt att utifrån schemat som skapas kunna se 
om det är någonting som saknas. Av informationen som fås fram hävdar Blaha och 
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Premerlani (1998) att 80-90 % är viktig att få med i den nya databasen och 10-20 % 
anses inte behövas ha med. Därför hävdar Blaha och Premerlani (1998) att det är 
viktigt med kunskap för att kunna ta fram de 80-90 % som skall vara med så att inget 
viktigt förloras på vägen. 

Re-engineering är tänkt att användas för att omdokumentera, bygga om, 
omstrukturera, bibehålla eller bygga ut arvsapplikationer. Reverse engineering på 
databaser används enligt Hainaut (2002) ofta till: 

• Samla in information från olika källor för att sedan samlas till en ny databas.  

• Korrigera fel och ändra funktioner vilket kräver förståelse av databasens 
struktur för att undvika semantikproblem. 

•  Utföra ändringar i vissa objekt utan att påverka hela databasen. 

•  Lägga till nya funktioner eller ändra i gamla funktioner utan att påverka hela 
databasen. 

•  Ändra delar av databasen exempelvis från COBOL till C. 

•  Integrera två eller fler system till en unik databas.  

•  Se brister i kvalitén och åtgärda dem. 

•  Konvertera om data så att den passar in i en annan databas. 

 

Enligt Blaha och Premerlani (1998) finns det följande fördelar med att använda 
databas-reverse engineering: 

• Tar fram all data och dess kopplingar i databasen och presenterar dem i en 
överskådlig modell, detta anser de inte möjligt att göra inom överskådlig tid 
med mänsklig kraft 

• Ger en förståelse för hur databasen ser ut och fungerar vilket medverkar till att 
beslut om utbyggnad och ändringar kan göras med en överblick på helheten 

• Tidsbesparande eftersom databasen kan återanvändas 

• Ekonomisk fördel med återanvändning 

Eftersom reverse engineering bland annat handlar att återvinna ett schema från kod, är 
det rimligt att tro att denna process är motsatsen till forward engineering. Re-
engineering utförs i tre viktiga steg: 

• Återvinna det fysiska schemat från kod, beskrivs i 2.1.1 som Extraction 

• Återvinna det logiska schemat  från det fysiska schemat 

• Återvinna det konceptuella schemat från det logiska schemat 

Varje steg delas in i olika faser. 
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2.1.1 Faserna i database reverse engineering 

Hainaut (2002) beskriver faserna i re-engineering på databaser som uppdelade i två 
viktiga delar: 

1. Data structure extraction bygger ett komplett logiskt schema där alla 
explicita och implicita strukturer och tillhörigheter dokumenteras. 

• DDL-code-Extraction: Producerar ett första logiskt schema med fysiska 
specifikationer från systemets datahandbok, exempelvis SQL systemkatalog 

� Fysisk integrering: När mer än en källkod processas, analyseras flera 
olika schema 

• Schema refinement: En komplex fas som söker efter bevis på implicit eller 
förlorade konstruktioner på flera sätt 

• Schema cleaning: Tekniska konstruktioner som exempelvis index och kluster 
läggs in som en del för att få det kompletta logiska schemat 

2. Data structure conceptualization: försöker specificera den semantiska 
strukturen på det logiska schemat för att nå det konceptuella schemat. 

• Preparation: Död datastruktur tas bort för att inte komplicera arbetet. Teknisk 
datastruktur sorteras och onödiga delar tas bort, exempelvis namn på den 
användare som senast var inloggad 

• Schema untranslation: Det logiska schemat är den tekniska översättningen 
till begreppsmässig konstruktion. Identifierar spår från tidigare översättningar 
och byter ut dem. 

• Schema de-optimization: Identifierar spår från tidigare optimeringar. Tre av 
de vanligaste optimeringsteknikerna söks då efter, denormalisering, 
strukturellt överflöd och omstruktureringar 

• Conceptual normalization: Omstrukturerar till ett schema med så hög 
kvalitet som möjligt 
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Bild 1. Faserna i reverse engineering. ( Efter Hainaut, 2002) 

 

Davis (2002) hänvisar till Chikofskys uttalande i försättsbladet på Aiken (1996): Som 
en process kan reverse engineering tillämpas på alla tre principiella aspekter av ett 
system: data, process och kontroll. Davis (2002) beskriver data reverse engineering  
på följande sätt: Det är en process som återvinner information om en applikation från 
data och dess schema inom ett existerande mjukvarusystem. 

Ny teknologi introduceras idag allt snabbare vilket gör att data reverse engineering 
blir använt i större utsträckning och forskarna hävdar att det idag är nödvändigt att 
använda. Reverse engineering kan avslöja fel som kan lamslå en applikation. Data 
reverse engineering beskrivs ofta inte som ett mål utan det första steget i ett bredare 
engineering projekt (Davis, 2002). Blaha och  Premerlani (1998) hävdar att reverse 
engineering kommer att bli nödvändigt i framtiden eftersom databasers prestanda 
ökar, vilket ställer högre krav på databasutvecklarna än de krav som finns 1998. 

2.1.2 Problem inom reverse engineering 

År 2002 är många av problemen som kan uppstå inom reverse engineering 
identifierade men målet att lösa dem är långt ifrån uppnått. Många problem bearbetas 
konstant för att finna en lösning. Några av dessa problem är: 
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• Reverse engineering betyder olika saker i databas och mjukvarusammanhang 
vilket leder till problem med att skapa verktyg som kan klara hela 
utvecklingsprocessens applikationer. År 2002 existerar inga klara regler över 
kostnader vilket leder till problem med att kunna beräkna om ett projekt blir 
för dyrt. 

• När databas reverse engineering skapades var målet att definiera generella 
procedurer och algoritmer automatiskt, idag står det klart att det målet inte är 
aktuellt längre men en del utvecklare av CASE-verktyg fokuserar fortfarande 
på det målet (Hainaut, 2002). 

Ett annat problem som Davis (2002) upptäckte var att en del verktyg inte klarar av det 
som bör klaras i forward engineering och detta leder då till att inga verktyg fungerar 
som de bör i reverse engineering. Data reverse engineering är svårt att använda men 
information om applikationerna går att utvinna under användandet av data reverse 
engineering och inte bara när arbetet är klart. Viktigt är dock att inte påverka 
verktyget under arbetet, vilket kan leda till att människan styr resultatet och det då 
inte stämmer med det resultat som skulle ha framkommit utan inblandning av 
människan. En svårighet med en del av de verktyg som finns idag är att de inte är 
anpassade till verklighetens storlek på databaser. Att utveckla ett verktyg idag är en 
lång process utan några garantier på att användarna kommer att använda det (Davis, 
2002).  

 

2.2 Case-verktyg 
Computer aided software engineering (CASE) är en term som oftast används för att 
beskriva mjukvaruverktyg som kan användas i hela re-engineerings processen. Avison 
och Fitzgerald (1995) hänvisar till Iivari (1993) när de anser att ett verktyg räknas 
som integrerat när det stödjer tre eller fler delar i utvecklingsprocessen. 1995 fanns 
det mer än 1000 olika CASE-verktyg och idag är nog inte någon säker på hur många 
som existerar runt om i världen. Det vanligaste sättet att bygga kod är att gå från 
krav/dokumentation till en modell och sedan bygga kod utifrån modellen, till detta 
används olika typer av verktyg. De flesta Case-verktyg stödjer en del av utvecklingen, 
övre eller lägre. Det finns även Case-verktyg som stödjer hela utvecklingsprocessen 
(Kudrass, 1997).  

CASE-verktyg i finns i tre olika kategorier (Connolly & Begg 2002): 

Övre CASE-verktyg stödjer de första stegen i livscykeln, från planering till databas 
design. 

Lägre CASE-verktyg stödjer de sista stegen i livscykeln, från implementation till 
underhåll. 

Intergraderade CASE-verktyg stödjer alla steg i livscykeln och har funktionalitet från 
både övre och lägre CASE i ett verktyg. 
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Bild 2: Case-verktygens uppdelning. (Efter Connolly & Begg, 2002) 

Denna uppdelning av CASE-verktyg har gjorts för att direkt se en koppling från 
verktyget till var i livscykeln verktyget kan användas. Det normala användandet av 
CASE-verktyg är i forward engineering, vissa CASE-verktyg är dock skapade till att 
stödja reverse engineering också. Ett sådant verktyg kan genom reverse engineering 
omstrukturera det gamla systemet för att sedan användas till forward engineering och 
skapa det nya systemet (Avison & Fitzgerald, 1995). 

De flesta av de mer vanliga CASE-verktygen är idag anpassade att stödja re-
engineering på ett eller annat sätt. Round-trip engineering är en av de senaste 
utvecklingarna av skapandet av mjukvarumetodologier. Round-trip innebär att ett 
verktyg som stödjer detta skall kunna användas i reverse engineering och även i 
forward engineerings processen som följer efter, detta för att kunna skapa ett nytt 
system av ett gammalt. CASE-verktyg brukar generellt inte klara av att jämföra olika 
UML-modeller med varandra (Kollmann m.fl. 2002). Reverse engineering bör 
användas som en del av utvecklingen fram till nya system och inte som en separat del 
som inte hör ihop med de andra delarna. Därför hävdar Kollmann m.fl. (2002) att 
verktyg bör skapas så att de stödjer round-trip och inte bara re-engineering eller 
forward engineering. 

I början av 1990-talet utvecklades ett stort antal databas reverse engineering verktyg, 
nästan alla standard CASE-verktyg berikades för att kunna användas i re-engineerings 
processer. I de senare utvecklade CASE-verktygen planeras detta in redan från början 
vilket gör verktygen mer anpassade till att användas i re-engineering (Hainaut, 2002). 

 CASE-verktyg är de verktyg som flest undersökningar verkar ha gjorts med, 
framförallt kommersiella CASE-verktyg. Men idag växer marknaden alltmer och det 
öppnar för andra typer av verktyg inom databaser som oftast specialanpassas till en 
viss typ av användning. DB-MAIN är en medveten CASE och meta CASE-miljö som 
inkluderar reverse engineering- och programförståelseverktyg. Målet är att stödja alla 
databasapplikationers processer. Denna miljö är skapad av Database Engineering 
Application (LIBD) på universitetet i Namur som en del i DB-MAIN projekt. Här 
utvecklas metoder och verktyg som ska stödja olika projekt. Idag finns inga verktyg 
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som kan lösa framtidens problem därför försöker DB-MAIN förstå framtida miljöer 
och utveckla lösningar inom dem (Hainaut, 2002). En av de drivande forskarna 
bakom DB-MAIN är Hainaut, tyvärr har det inte gått att finna någon utomstående 
forskare som undersökt DB-MAIN och därför används Hainauts påstående om 
verktyget ifråga i detta arbete. 

2.3 Open source  
Den grundläggande idén bakom Open source är väldigt enkel: När programmerare 
kan läsa, omdistrubiera och modifiera källkod för en mjukvarudel, utvecklas 
mjukvaran. Människor förbättrar, fixar buggar och omarbetar mjukvaran, detta kan 
ske med en hastighet som, om du arbetar med en långsam del av mjukvaran, kan 
verka häpnadsväckande. Det har visat sig att genom att använda open source 
produceras bättre mjukvara än vad den traditionella stängda modellen kan göra, där 
endast ett fåtal programmerare kan se källkoden och alla andra måste lita blint på 
dessa personer (OSI, 2003a). Open source innebär inte bara att tillgång finns till 
källkoden, det finns andra kriterier som måste följas för att systemet skall anses vara 
ett open source system. Några av dessa kriterier innebär att licensen inte får säljas 
eller på annat sätt ge förmåner till den som ger ut den, programmet måste innehålla 
källkod både i distrubierad och kompilerad form, licensen måste tillåta modifiering 
och fortsatt arbete och den får inte innehålla restriktioner mot annan typ av mjukvara 
(OSI, 2003b). 

Människor över hela världen använder olika möjligheter till open source eller deltar i 
den generella rörelsen genom att bidra med sina egna modifikationer. Utvecklingen av 
open source tillåter alla att medverka i processen. En vanlig open source license 
modell är Netscape Public License som tillåter Netscape att använda den kod som 
bidras med även i deras patentskyddade versioner av program. Open source mjukvara 
kostar inte mycket, inte ens om den inskaffas genom en tredje part (Wu & Lin, 2001). 
Wu och Lin (2001) anser att open source mjukvara är pålitliga. 1998 lanserade 
Netscape sin källkod inom open source marknaden och vann genast marknadsandelar, 
de var det främsta alternativet av Linuxdistrubitörerna. 

Under tiden arbetar Microsoft med att patentera så mycket som möjligt, ett hot mot 
open source. År 2000 ökade Microsoft patenterna på sin mjukvara med 25 % jämfört 
med året innan. Ändå har företaget gett en vink om att de vill använda sig av open 
source modellen, något som blir intressant att se i framtiden (Wu & Lin, 2001). 

2.4 Open source-verktyg 
OSS-verktyg anses idag passa utvecklingen bättre än de gamla verktygen (Robbins, 
2002). Open source verktyg står i en stark kontrast till svårigheterna som finns med 
att använda Case-verktyg. Anledningen till att inte använda Case-verktyg är att de 
oftast inte passar in i det dagliga arbetet för utvecklarna, de är svåra att använda och 
dyra. Istället framhävs fördelarna med Open source-verktyg: de är öppna för alla och 
stödjer många former av användande (Robbins, 2002). 

Några av de mer vanliga Open source-verktyg inom design och generering av kod 
enligt Robbins (2002) är Argo/UML och Torque. Argo/UML beskrivs som ett rent 
java, UML-design verktyg och kan även hjälpa vanliga användare att i användandet 
av UML. Torque beskriva av Robbins (2002) som ett java verktyg som kan generera 
SQL- och javakod för att bygga en databas definierad av XML specifikationer. 
Torque verkar mest användas i forward engineering och beskrivs inte ha någon 
koppling alls till UML. 
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Enligt Robbins (2002) saknas det bland annat verktyg som klarar av beräkning och 
fastställning av tidsplaner. 

2.5 Tidigare undersökningar om reverse engineering  
Nedan kommer tidigare undersökningar visas för att ge en inblick i de resultaten 
eftersom dessa undersökningar och forskarnas egna påstående i rapporter ligger till 
grund för denna undersökning. 

2.5.1 Davis undersökning 2002 

Davis (2002) gjorde en undersökning där hon skickade ut frågor via mail till olika 
forskare, databas designer och skapare av mjukvaruverktyg. Där fick de själva 
beskriva de problem som uppstår vid reverse engineering och vad de lärt sig genom 
sitt arbete med reverse engineering. I denna undersökning deltog inget företag vilket 
leder till att vad företagen anser inte kommer fram. Ändå hävdar Davis (2002) sig ha 
kunskap att uttala sig om kunskapsbrist inom reverse engineering på företag. Davis 
hänvisar till en rapport som gjorts av Hainaut (2000) där reverse engineering beskrivs 
som det första steget i ett bredare, djupare engineering projekt och reverse 
engineering väldigt sällan är det enda som görs för att nå det uppsatta målet. Det som 
undersökningen visar att de har lärt sig delades upp i fyra delar: 

Datan och dess design: Även fast kunskap finns om hur bra databasdesign skall 
utformas så görs det inte. Frågan som väcks är, varför inte? Davis (2002) hänvisar till 
en rapport av Blaha som gjordes 1999 där han beskriver att alla designar databaser på 
olika sätt och frågar sig varför det inte finns någon standard för databasdesign. Under 
Davis (2002) undersökning har det dock visat sig att även om företagen har en 
standard att följa finns det inga garantier för att designern följer dessa vilket leder till 
att de som senare skall använda databasen utgår ifrån standarden med resultatet att 
databasen inte fungerar efter den ursprungliga idén. Davis (2002) ställer sig här frågan 
om det finns standarder inom företaget, varför används de inte?  

Reverse engineerings-processen: Reverse engineering anses vara krångligt men de 
utfrågade i Davis (2002) undersökning ansåg sig ändå lärt sig att genom reverse 
engineering får de en möjlighet att se skaparens sätt att tänka när han utformat 
databasen vilket ger goda möjligheter för utbyggnad av den ursprungliga databasen 
utifrån det schema som tas fram. Några av deltagarna i undersökningen ställde frågan 
vid vilken del av processen blir den för dyr i jämförelse med fördelarna som utvinns? 
En annan fråga som kom upp i detta sammanhang handlade om mjukvaruverktygen 
och tillgängligheten till dem, vilka verktyg som är tillgängliga på marknaden är värda 
att använda sig av för att åstadkomma ett användbart resultat. Viktigt att ta hänsyn till 
i detta fall är också att om en automatisk reverse engineerings process utförs så får 
inga ändringar göras i resultatet, i så fall kunde en manuell process lika väl ha utförts.  

Reverse engineering forskning vs applikationer i verkligheten: De flesta 
undersökningar som utförs med reverse engineering sker med små exempel och 
endast med ett litet antal objekt/tabeller. Men de problem som finns inom reverse 
engineeringsprocessen sker på stora företag där databaserna är mycket större och mer 
komplicerade än de som undersökningarna görs på. En av deltagarna i Davis (2002) 
undersökning säger att undersökningar som inte utförs på exempel ifrån verkligheten 
inte borde rapporteras eller få kallas forskning.  

Uppfattningen om reverse engineering: Företagen antas inte ha en riktig 
uppfattning om vad reverse engineering på databaser är och vad det kan användas till. 
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Det är väldigt viktigt att få fram information till företagen om vad reverse engineering 
är, vad det kan användas till och vilka förväntade resultat som kan utvinnas av 
processen. Eftersom reverse engineering kan vara dyrt och krångligt att förstå är det 
väldigt viktigt att företagen får en klar förståelse om vad de investerar sina pengar i 
och att de är involverade i processen från början till slut för att öka deras kunskap och 
förståelse om fördelarna som utvinns i att använda sig av denna teknik. 

2.5.2 Undersökningar på mjukvaruverktyg  

Undersökningen som gjordes av Kudrass m.fl. (1997) handlade om att undersöka tre 
olika CASE-verktyg inom re-engineering. De utförde denna undersökning på ett 
franskt företag som hade en stor och väldigt komplicerad databas. Verktygen som 
valdes ut fick representera tre olika modelleringstekniker för att se vilka skillnader 
som fanns mellan de olika modelleringarna och också vad de klarade att få fram för 
resultat. Den slutsats de drog efter detta arbete var att det saknas bra verktyg inom re-
engineering området. Såvitt de visste då så fanns det inte något verktyg tillgängligt 
som klarade av re-engineerings processen på ett tillfredsställande sätt. Verktyg som 
tar med relationerna så att de inte behöver implementeras manuellt i efterhand, som 
klart och tydligt visar kopplingar mellan olika delar i systemet och vilka som påverkar 
varandra efterlystes. Även det faktum att många CASE-verktyg så tydligt stödjer top-
down vilket inte fungerar i re-engineering vilket är svårt att ändra på i verktyget, 
därför efterlyste de också verktyg som från början anpassas till re-engineering. 

Även Damm m.fl. (2000) använde sig av verktyg för att se om problemen som fanns 
kunde lösas genom att konstruera ett eget verktyg. Deras undersökning visade ett bra 
resultat men efter deras undersökning var avslutad så slutade företagen använda detta 
verktyg utan att det finns någonting i denna rapport som kan hänvisa till orsaken till 
det. 

Flera forskare och undersökningar hänvisar till att reverse engineering är svårt, 
komplicerat och dyrt. Hainaut (2002) hävdar att det inte kan göras utan verktyg för att 
uppnå ett tillfredsställande resultat. Blaha och Premerlani (1998) använder sig av ett 
liknande påstående som Hainaut om att reverse engineering bör utföras med verktyg 
för att få ett tillfredsställande resultat. Till skillnad från Hainaut så framhäver Blaha 
och Premerlani (1998) att det stora problemet med reverse engineering är verktygens 
brist på kapacitet. Eftersom Hainaut är delaktig i ett arbete i Belgien med att 
konstruera ett verktyg (DB-Main) som skall klara reverse engineering så antas i detta 
arbete att han delar Blaha och Premerlani (1998) åsikt om verktygens problem även 
om han inte framställer det lika tydligt. Davis (2002) hänvisar till sin undersökning 
och menar att företagen inte har kunskapen för att se alla fördelar men tillstår dock att 
företagen kan ha kunskap om fördelarna men även se bristerna som finns med 
verktygen som är tillgängliga. Kudrass m.fl. (1997) och Damm m. fl (2000) visar att 
det finns stora brister med verktygen på marknaden och några undersökningar efter 
deras har inte gått att finna som visar att problemen är lösta och att verktygen klarar 
det som krävs för att reverse engineerings processen skall fungera på företag år 2004. 
Vilka kunskaper och åsikter företagen i Sverige har idag om att utföra reverse 
engineering på deras databas återstår att se.  
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3 Problem 
I följande kapitel beskrivs de frågeställningar som tas upp i rapporten, vilka 
förväntningar som finns på arbetet och de avgränsningar som gjorts. 

3.1 Problembeskrivning 
Ny teknologi introduceras idag i en snabbare takt än vad det gjort tidigare, detta 
medverkar till att reverse engineering av databassystem har blivit vanligare och 
alltmer nödvändig (Davis, 2002). Reverse engineering, designtransformation från kod 
till modell, det första steget av tre inom re-engineering har gjorts på data i tjugofem år 
och nyttan med att använda det upptäcks efterhand som utvecklingen av 
databassystemens kapacitet ökar. År 2002 hävdar flera forskare bland annat Hainaut 
(2002), Davis (2002) och Blaha och Premerlani (1998) att det är nödvändigt att 
använda re-engineering av databaser och att detta inte kan göras utan verktyg. Hainaut 
(2002) hävdar att det inte är möjligt att få ett resultat som är användbart vid utförande 
av re-engineering utan verktyg. Samtidigt hävdar Davis (2002) att re-engineering är 
komplext och svårt att utföra. Vinsten som finns i att kunna använda befintlig kod i ett 
databassystem och genom användning av verktyg kunna dokumentera, modellera och 
omstrukturera den till en ny databas som då kan byggas ut och göras effektivare är 
uppenbar enligt Hainaut (2002). Enligt Davis (2002) är dock vinsten i att utföra re-
engineering inte lika uppenbar för företag och organisationer. Dessa påstående styrks 
inte någonstans i Hainaut (2002), Davis (2002) eller Blaha och Premerlani (1998) 
rapporter vilket föder frågan om deras påstående är ogrundade eller har de fog för 
sådana åsikter? Hainaut (2002) hävdar att företagen sparar tid och pengar på att utföra 
reverse engineering och att misstag undviks genom att all gammal kod återanvänds 
och ingenting tappas bort i hanteringen. Hainaut (2002) hävdar att det är uppenbart att 
se vinsten i att utföra reverse engineering men tror inte att företagen förstår vinsten 
och ser reverse engineering som det enda alternativet när databaser skall konstrueras. 
Davis (2002) hävdar också att det är viktigt att inte tappa någon kod när gammalt byts 
ut mot nytt i databassammanhang. Att verktyg och re-engineering uppfattas som 
komplext och svårt gör enligt Hainaut (2002) och Davis (2002) att många undviker att 
utföra detta. Vad Hainaut (2002) och Davis (2002) grundar sina påstående om hur 
företag och organisationer uppfattar användningen av reverse engineering 
framkommer inte alls i deras arbeten. Inte heller har det gått att finna några andra 
forskningsresultat om reverse engineering på företag där användaren är inblandad 
överhuvudtaget. Är det så att forskarna drar sina egna slutsatser om vad företagen 
borde anse eller finns det fog för deras påstående att företagen saknar kunskap?  

Tidigare undersökningar som utförts av Kudrass m.fl. (1997) för att se om verktygen 
klarar av det som utlovats och krävs av företagen har visat att verktygen har klara 
brister. Några undersökningar för att se om företagen använder reverse engineering 
har inte hittats inför detta arbete. Davis undersökning som gjordes 2002 visar att det 
ofta uppstår problem när reverse engineering skall utföras. Denna undersökning 
gjordes genom intervjuer med experter inom området re-engineering och visar 
ingenting om hur denna teknologi används på företagen utan experter. Använder 
företag som anlitar konsulter denna teknologi eller utför de reverse engineering utan 
hjälp utifrån? Om det anses vara för krångligt att använda verktyg vid reverse 
engineering anlitas eventuellt konsulter för detta arbete? Detta kan vara intressant att 
se om det utförs på detta vis eller om företagen har kapacitet och kunskap att utföra 
det utan konsulter. Har Davis (2002) rätt när hon hävdar att företagen saknar kunskap 
om reverse engineering eller är det så att kunskapen finns men även kunskap om 
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problemen som kan uppstå? Hur kunskapsläget ser ut på företag finns inget 
välgrundat påstående om alls ifrån några forskare vilket leder till frågan om 
forskarnas påstående är ogrundade om kunskapsläget på företagen om reverse 
engineering? Inför detta arbete har det inte gått att finna några utländska 
undersökningar där företagens kunskaper och åsikter visats. Eftersom inga tidigare 
undersökningar hittats om svenska företags kunskaper eller användande av reverse 
engineering och inte heller några rapporter av svenska forskare så väcktes 
nyfikenheten om hur upplysta svenskarna är i detta område. Finns det kunskap om 
reverse engineering på de svenska företagen och använder de reverse engineering?  

Hainaut (2002) hävdar att reverse engineering inte kan utföras utan verktyg om ett 
användbart resultat skall framställas. Har han rätt i detta argument eller utför företag 
reverse engineering utan verktyg om databasen av företaget anses vara liten och 
lättarbetad? Kudrass m.fl. (1997) visar att verktyg har brister som kan vara svåra att 
ha överseende med och påverkar detta i så fall företagens val att inte använda sig av 
mjukvaruverktyg? De forskare som tydligast hävdar att verktyg är nödvändigt vid 
reverse engineering anses inför detta arbete inte vara riktigt opartiska då exempelvis 
Hainaut medverkar till att skapa mjukvaruverktyg till reverse engineering och hela 
Davis (2002) undersökning bygger på mjukvaruutvecklares påstående. Är forskarnas 
påstående om företagens kunskapsläge ogrundat och deras påstående om verktygen 
till egen vinning? 

Intresset har väckts att se om företagens kunskapsläge stämmer med forskarnas 
påstående inom reverse engineering och om forskarna har fog för sina påstående om 
mjukvaruverktyg och reverse engineering. 

3.2 Examensarbetets problemställning 
Utifrån denna problembeskrivning blir examensarbetets fokus  

Reverse engineering- En jämförelse mellan företag och forskare  

Detta kommer att göras utifrån följande delfrågor 

� Hur är kunskapsläget inom reverse engineering på företag i verkligheten, 
delar de Hainaut (2002) och Davis (2002) påstående om fördelarna? 

Med fördelar syftas här på Hainauts (2002) och Davis (2002) påstående om att 
gammal kod kan tappas bort i hanteringen när nya databaser byggs om inte 
reverse engineering utförs. Även den tidsbesparande och ekonomiska fördelen 
som Hainaut hävdar finns med reverse engineering kommer i detta arbete att 
ses som en fördel. Denna fråga är av intresse för att se om forskarnas 
påstående om fördelar och nödvändigheten att utföra reverse engineering delas 
av företagen. 

� Anser företagen att kopplingen reverse engineering och mjukvaruverktyg 
är naturlig och nödvändig? 

Denna fråga har en direkt koppling till Hainaut (2002) och Blahas (1998) 
påstående om att reverse engineering inte kan utföras utan mjukvaruverktyg, 
håller företagen med forskarna eller har de bildat sig en annorlunda åsikt? 

3.3 Avgränsningar 
Detta arbete skulle kunna göras enormt stort men för att genomföra det på ett bra sätt 
så kommer inte hela re-engineering jämföras utan fokus kommer att bli på reverse 
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engineering, det första steget i re-engineeringsprocessen. Att ta fram alla företags 
åsikter och jämföra med alla forskare skulle inte vara möjligt att utföra i detta arbete 
därför har det valts att ett rimligt antal svenska företag kommer få göra sin åsikt hörd 
och detta kommer att jämföras med tre framstående forskare inom området reverse 
engineering; Hainaut, Davis och Blaha. Valet att använda svenska företag beror på att 
undersökningen kommer att utföras i Sverige. Eftersom inga svenska forskares åsikter 
har gått att finna så blir det de utländska forskarnas åsikter som används vid 
jämförelsen. Även reverse engineeringsbiten är stor vilket har medfört att 
jämförelsens fokus blir på de fördelar som forskarna beskriver och den naturliga 
kopplingen mellan reverse engineering och mjukvaruverktyg som de hävdar finns. 

3.4 Förväntat resultat 
Arbetet är tänkt att visa om företag ser de fördelar med att utföra reverse engineering 
för att spara tid och pengar som Hainaut och Davis hävdar finns. Och om de anser att 
det finns en naturlig koppling mellan reverse engineering och mjukvaruverktyg. 
Forskarna verkar tämligen säkra på sin sak. Det förväntade resultaten är att företagen 
troligtvis har mer kunskap än vad forskarna tror och att de inte bara har upptäckt 
fördelarna utan även bristerna med mjukvaruverktygen. Och då kommer frågan är 
kopplingen reverse engineering och mjukvaruverktyg så naturlig att företagen på 
grund av bristerna i verktygen avstår från att utföra reverse engineering eller har de 
funnit ett annat alternativ som forskarna har förbisett? Alternativet att företagen har 
insett fördelarna men även har upptäckt brister med de alternativ som finns vid 
utförandet av reverse engineering är troligtvis svaret ifrån de flesta företag. Det 
förväntade resultatet beror på att inga uppgifter har hittats inför detta arbete om att 
forskarnas åsikter grundar sig på information från företag. 
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4 Metoder och metodval 
Kapitlet ger en beskrivning och utvärdering av möjliga metoder för detta arbete med 
tanke på den aktuella frågeställningen. Slutligen ges en motivering till det val av 
metod som gjorts i arbetet. 

4.1 Survey  
Denna undersökning består av en jämförelse mellan forskare och företag och i en 
undersökning av denna typ så är en survey ett naturligt alternativ eftersom denna 
undersökningsform är vanlig för att bevisa eller motbevisa ett tidigare 
undersökningsresultat. I denna undersökning så är det tidigare undersökningsresultatet 
forskarnas påstående om företagens kunskapsbrist som skall styrkas eller hävas. 
Forskarnas påstående om att det finns en naturlig koppling mellan mjukvaruverktyg 
och reverse engineering kommer också att undersökas. Eftersom detta arbete är 
begränsat i tid och pengar så är en survey ett bra val av metod då fördelen med denna 
metod är att den går att utföra med relativt små medel. Survey beskrivs mer utförligt i 
Berndtsson m. fl (2002). En survey på en del av populationen är ett bra alternativ i 
denna undersökning på grund av tiden som är avsedd. Fördelen med att undersöka en 
del av populationen till skillnad från en totalundersökning är att det bland annat är 
snabbare och mindre kostsamt (Patel & Davidson, 1994). 

4.2 Intervju 
För att få fram fakta om företagens kunskaper om reverse engineering kan med fördel 
intervjuer utföras. För att inte detta arbete skall bli geografiskt beroende vid val av 
företag så är telefonintervju det alternativ av intervjuform som passar bäst i denna 
undersökning. En fördel med att använda telefonsamtal i detta arbete är att 
intervjupersonen inte behöver använda så mycket av sin tid till att medverka i denna 
undersökning då frågorna kan diskuteras utan några problem via telefon. Vid de 
undersökningar där jämförelse och generalisering skall utföras, som detta arbete 
innebär, är det vanligast att välja likalydande frågor i samma ordning. Denna 
undersökning kommer att inneha en hög grad av standardisering då alla medverkande 
kommer att svara på exakt samma frågor och i samma ordning. Däremot kommer 
undersökningen att inneha en låg grad av strukturering då det inte finns några 
förbestämda svarsalternativ och företagen svarsutrymme inte på något vis kommer att 
begränsas. Detta för att företagens svar inte skall styras utav intervjuaren utan att 
svaren skall vara företagens egna. Om svaren på något vis skulle styras innebär detta 
att arbetets resultat inte kommer att visa någonting då en jämförelse inte kan göras på 
ett opartiskt vis. Valet att utföra intervjuer med hög standardiseringsgrad och låg 
struktureringsgrad beror på att för att få mycket fakta om företagens kunskap om 
reverse engineering är en ostrukturerad intervju att föredra i denna undersökning då 
det inte finns några självklara svar. Fördelarna med att utföra intervjuer är att svaren 
kan bli uttömmande och båda parter har möjlighet att diskutera och ställa frågor så att 
inga tolkningsproblem uppstår, i denna undersökning är detta viktigt då reverse 
engineering kan tillämpas på olika delar av databasen och det är viktigt att båda parter 
talar om samma sak. Nackdelarna med att utföra intervjuer är att det kan vara svårt att 
motivera och förklara för intervjupersonen varför deras företags medverkan är viktig i 
undersökningen. Patel och Davidson (1994) beskriver intervjuer på ett mer ingående 
vis. 
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4.3 Enkätundersökning 
En enkätundersökning kan i detta arbete fungera på liknande sätt som en intervju men 
här skulle inget möte ske med intervjupersonen. Eftersom frågorna i en 
enkätundersökning är samma för alla som svarar och kommer i samma ordning kan 
denna metod också användas i detta arbete. Beroende på att det inte i denna metod 
lämnas någon möjlighet att förklara frågorna eller svara på de medverkandes frågor så 
kan tolkningsproblem uppstå. Resultatet av denna undersökning skulle eventuellt inte 
alls kunna användas om tolkningsproblem uppstår då reverse engineering kan utföras 
på olika delar av databassystemet och även på andra delar av system som företagen 
använder. Detta skulle kunna leda till att företagen misstolkar frågorna och svaren inte 
kan användas. Ett annat problem som kan uppstå här är om deras svar inte visar att 
frågan är misstolkad vilket leder till att svaret används i resultatet och hela resultatet 
blir felaktigt. Vidare läsning om enkätundersökningar kan göras i Patel och Davidson 
(1994). 

4.4 Metodval 
Vid val av metod i denna undersökning vägdes för- och nackdelarna mot varandra i 
samband med vad denna undersöknings problemformulering innefattade. I detta fall 
uppenbaras genast orimligheten i att göra en totalundersökning. Därför har valet blivit 
att utföra en survey på en del av populationen då det inte skulle vara genomförbart 
inom tidsaspekten att kontakta alla företag i Sverige och få dem att medverka i denna 
undersökning. Eftersom det ofta är svårt att engagera människor i att svara på en 
enkätundersökning valdes att utföra intervjuer. Därefter kom valet att utföra 
telefonintervjuer då detta inte skulle ta så mycket tid i anspråk hos intervjupersonerna. 
Valet med telefonintervjuer innebär även att det inte finns några geografiska hinder 
för vilka företag som kan medverka i undersökningen. Detta val medförde även att de 
personer som svarade på frågorna fick möjlighet att själva ställa frågor och få en 
bättre inblick i vad denna undersökning kunde leda till.  

4.5 Tilltänkt tillvägagångssätt 
Denna undersökning är tänkt att genomföras i följande steg: 

1. Formulera frågeformuläret,  med avseende på delfrågorna i 
problemställningen.  

2. Välja företag, med kunskap inom databassystem och troligtvis kunskap om 
reverse engineering. 

3.  Ta kontakt med företagen via mail för att se vilka företag som har intresse och 
möjlighet att svara på frågorna. 

4. Ringa upp och utföra intervjuerna. 

5. Analysera svaren och jämföra med forskarnas åsikter om företagens kunskap 
och kopplingen reverse engineering och mjukvaruverktyg. 
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5 Genomförande  
I detta kapitel kommer genomförandet av arbetet beskrivas. 

5.1 Genomförandet i helhet 
Först utformades frågorna till intervjuerna utifrån vilken information som var 
intressant att få fram i denna undersökning. Efter det togs kontakt via mail (se bilaga 
1) med ca 40 företag som var intressanta att få intervju med. Eftersom det oftast blir 
ett naturligt bortfall på några stycken valdes det här att fråga fler än vad som 
behövdes för att få ett bra alternativ intervjuer. Detta gjordes i två etapper uppdelade 
på 20 företag i varje etapp för att se hur många företag som visade intresse och för att 
se om fler företag behövde kontaktas. Om alla svarat ja i den första etappen hade 
undersökningen gjorts på alla de företagen för att inte missa någon information. 
Företagen som valdes ut var inom olika branscher och i väldigt olika storlekar.  

5.2 Intervjuerna 
För att besvara problemställningen så har den huvudsakliga metoden varit intervjuer. 
Som beskrivits i kapitel 4 så blev valet telefonintervjuer för att ingen begränsning 
skulle ske geografiskt. Då detta arbete har begränsade resurser i form av tid och 
pengar blev telefonen ett viktigt redskap för att slippa reskostnader och restid. Under 
intervjuerna kunde en naturlig dialog skapas då det lämnades utrymme för deltagarna 
att ställa frågor eller kommentera frågorna som ställdes. 

Företagen som valdes ut har skett slumpvis genom att kontakta några företag som 
under en period på 2 veckor ofta namngavs i tidningarna Computer Sweden och 
Dagens Industri. I kapitel 6 kommer företagen beskrivas och resultatet av intervjuerna 
beskrivas. 

5.3 Intervjufrågorna 
 

1) Hur många anställda finns det på ert företag? 

 

2) Vad har du för befattning på företaget? Huvudsakliga uppgifter? 

 

 

3) Vilken ålder har du? 

 

4) Får företagets namn nämnas i undersökningen? 

De tre första frågorna är övergripande för att få en bild av företaget och den som 
svarar på frågorna i undersökningen. Detta för att senare kunna se om det finns 
skillnader i svaren på frågorna som följer beroende på intervjupersonens 
befattning och ålder. Fråga fyra är endast med för företagens skull och påverkar 
inte på något vis intervjuerna eller resultatet på detta arbete. 

 

5) Beskriv övergripande reverse engineering på databaser? 
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Denna fråga för att konstatera att intervjuaren och den intervjuade pratar om 
samma sak, reverse engineering kan utföras inom många olika områden och för att 
klarlägga att det är inom databassystem ställs denna fråga i början av intervjun. 
Frågan ställs också för att ganska snart i intervjun även få svar på om forskarnas 
påstående kan styrkas när de menar att företagen har kunskapsbrist inom reverse 
engineering. 

 

 

6) Nämn de fördelar ni anser finns med reverse engineering? 

Frågan ställs för att se hur företagen ser på reverse engineering utan någon 
vägledning från intervjuaren eller att de på förhand vet vad Hainaut hävdar att det 
finns för fördelar med reverse engineering. Även här kommer svaren att ge en 
indikation om det förekommer kunskapsbrist inom reverse engineering eller ej. 

 

7) Hainaut anser att det finns tre stora fördelarna med reverse engineering. 

Gradera dem mellan 1-6 där 6 betyder att ni är helt överens med hans åsikt, ni får 
gärna kommentera er gradering om ni vill tillägga någonting. 

a) Tidsbesparing 

b) Att ingen kod går förlorad  

c) Ekonomisk vinst genom återanvändning.  

Svaren på dessa delfrågor kommer att jämföras med Hainauts påstående om de 
främsta fördelarna, tycker företagen också att dess fördelar är viktiga. Här lämnas 
också utrymme för företagen att kommentera varför de graderar som de gör och 
om de vill tillägga något om forskarnas påstående. Med en fråga där företagen kan 
kommentera en forskare inom området reverse engineering så blir detta den sista 
frågan under intervjun som visar om företagen har kunskapsbrist eller ej inom 
reverse engineering. 

 

 

8) På en skala mellan 1-6, där 6 är mest positiv, vad tror du att företag i Sverige 
idag har för inställning till att utföra reverse engineering på databaser? 
Varför tror du det? 

Frågorna åtta och nio kommer att jämföras med varandra och svaren på dessa frågor 
är menat att ge en inblick i hur företagen ser på sitt företag jämfört med andra företag 
i Sverige. Dessa frågor är inte direkt kopplade till företagens eventuella kunskapsbrist 
utan skall mer ge en indikation om hur högt företagen värderar reverse engineering, 
både hos sig själva och vad de tror om andra. Eftersom fråga åtta troligtvis kommer 
att resultera i gissningar från företagen kommer inte någon låg gradering tolkas som 
att forskarna har rätt i att företagen saknar kunskap inom området. 

9) På en skala mellan 1-6, där 6 är mest positiv, hur är ert företags inställning 
till att utföra reverse engineering på databaser? Varför är den det? 
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Se fråga åtta, även här kommer ingen låg gradering tolkas som att forskarna har rätt 
däremot kan deras svar om varför den är det tolkas till forskarnas fördel eller nackdel 
beroende på vilka kommentarer som ges där. 

 

10) Hur anser ni att reverse engineering bör utföras? 

Ser företagen den ”naturliga koppling” som forskarna hävdar finns med verktyg? 
Eller finns det fler alternativ än vad forskarna tror? 

 

11) Känner ni till några mjukvaruverktyg som används vid reverse engineering? 
Vad är er åsikt om de verktyg som ni känner till, positiv, neutral, vet ej eller 
negativ? 

Denna fråga ställs inte för att företagen skall namnge mjukvaruverktyg och om de 
väljer att göra det så kommer inte namnen att anges i resultatet beroende på att 
denna undersökning inte handlar om huruvida verktygen är bra eller dåliga utan 
den handlar om företagens kunskap och om det finns en självklar koppling mellan 
reverse engineering och mjukvaruverktyg.  

12) Ser ni en naturlig och självklar koppling mellan reverse engineering och 
mjukvaruverktyg? 

Frågorna elva och tolv kan ge ett svar på denna fråga men för att verkligen kunna 
jämföra svaren med forskarnas påstående kommer här denna fråga som är viktig 
för att besvara delfråga två i problempreciseringen att ställas direkt så att inga 
feltolkningar skall förekomma. 

 

13) Kan ni tänka er att använda mjukvaruverktyg om ni i framtiden skall utföra 
reverse engineering på databasen? 

 

� Varför/varför inte? 

Frågan ställs som avslutning på denna intervjun för att se hur företagen ser på 
kopplingen reverse engineering och mjukvaruverktyg i framtiden och även för att se 
om företagen ger reverse engineering lika stor betydelse i framtiden som forskarna 
förutspår. 

5.4 Värdering av insamlat material 
En datainsamlingsmetods validitet anger hur väl den mäter den variabel som avses att 
mäta. Då denna undersökning kommer att utföras med en survey på en del företag i 
Sverige med hjälp av intervjuer så anses här validiteten i detta arbete bli högt då det 
kommer att förekomma direkta diskussioner med de företag som kommer att deltaga i 
undersökningen. På grund av direktkontakten kommer svaren att kunna jämföras med 
forskarnas påstående på ett förhoppningsvis tillfredsställande vis. Reliabilitet avser 
den noggrannhet och säkerhet som kan uppnås med de mätinstrument som används. 
Då intervjuerna kommer att genomföras via telefon och inte kommer att bandas 
lämnar det eventuellt en lite lägre reliabilitet men för att överbygga detta kommer 
intervjuaren att kontrollera svaren med den intervjuade under intervjun för att 
dubbelkolla så att inga misstag eller feltolkningar kommer att ske. Detta kommer att 
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leda till att arbetets insamlade material kommer att vara korrekt och inneha en hög 
kvalitet och sanningsgrad.  
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6 Resultat och analys 
I detta kapitel beskrivs företagen som varit med och resultatet på intervjuerna. Varje 
fråga sammanfattas och jämförs med forskarnas åsikt. Varje fråga kommer att 
analyseras separat för att sedan visas i en helhet, detta för att på ett enkelt vis förstå 
resultatet.  

6.1 Företagen 
Deltagande företag i denna undersökning har varit Föreningssparbanken, en bank i 
Sverige med 14 000 anställda varav 900 inom IT. Där svarade produktionsledaren för 
databastekniken på frågorna. Föreningssparbanken är den enda banken i Sverige där 
alla kontor är fristående men ändå tillhör samma bankgrupp. Vidare har ett 
konsultföretag medverkat som på grund av sina kunder valt att vara anonyma. Denna 
konsultfirma finns på många platser i världen och hela koncernen innehåller cirka 
7000 anställda varav cirka 70 arbetar i Sverige. I denna undersökning medverkade 
deras konsultchef i Sverige. Lagedata är ett företag som tillverkar datatillbehör för 
människor med olika handikapp. På detta företag arbetar 1 person och det är denna 
person som sköter allt på företaget och som medverkat i denna undersökning. En av 
Sveriges livsmedelskedjor har också medverkat men de har som policy att aldrig 
medverka i denna typ av undersökningar med sitt namn. De har cirka 300 personer 
anställda i sin IT-verksamhet och det var inte möjligt att ens kunna gissningsvis svara 
på hur många som arbetar inom företaget då det finns i flera länder. Den som 
medverkade ifrån detta företag är chef för butikssystemen i 5 länder. Vidare deltog ett 
bryggeri i denna undersökning som inte heller vill namnges. De har cirka 300 
anställda och det var deras IT-samordnare som medverkade i undersökningen. En av 
Sveriges klädkedjor har också deltagit i denna undersökning. Deras 
centralorganisation har cirka 200 anställda och utöver dessa så har de även anställda i 
alla sina butiker men denna information kunde den medverkande inte svara på hur 
stort det antalet anställda var. Den som medverkade i undersökningen från detta 
företag arbetar som systemchef. 

Att flera företag har valt att inte namnges kommer helt och fullt att accepteras då det 
inte är en nödvändig information för att besvara problemställningen. 

6.2 Resultatet av frågorna 
Fråga 1, 2 och 4 har besvarats i företagens beskrivning ovan och kommer därför bara 
nämnas och inte kommenteras i denna del. 

6.2.1 Fråga 1 Anställda 

Hur många anställda finns det på ert företag? 

Här varierade svaren mellan 1- 14 000, och även att de inte visste något direkt antal. 
Antalet i butikerna både från klädkedjan och livsmedelskedjan anses här inte ha någon 
relevans för undersökningens resultat och därför läggs ingen vikt på att de inte kunde 
svara på hur många anställda det finns i hela kedjan. Bara antalet anställda inom 
centralorganisationen och IT-avdelningen ger en indikation på att dessa företag tillhör 
de större i Sverige inom sin respektive bransch. 

I denna undersökning så visade det sig att företagens storlek inte på något vis visar på 
om kunskap finns eller ej. Att det medverkat företag med så stor skillnad i antalet 
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anställda kommer att visa att inte ens små företag har den kunskapsbrist som Hainaut 
(2002) hävdar finns på företag. 

6.2.2 Fråga 2 Befattning 

Vad har du för befattning på företaget? Huvudsakliga uppgifter? 

På denna fråga så var det olika svar från alla företag. En som skötte allt, IT-
samordnare, konsultchef, chef för butikssystem, produktionsgruppledare för 
databasteknik och systemchef. 

Vad respektive person som medverkade i undersökningen arbetade som visade sig 
inte heller ha någon betydelse för resultatet på denna undersökning. Dock var det 
intressant att se att även chefer ansåg sig ha tid att medverka i undersökningar av 
denna typ och storleksordning. Det medverkar till att resultatet i denna undersökning 
kommer att erhålla hög kvalitet och leder även till att jämförelsen mellan forskarna 
och företagen kan utföras på ett bra sätt då de som svarat varit väl insatta i 
databassystemen inom sitt respektive företag. 

6.2.3 Fråga 3 Ålder 

Vilken ålder har du? 

Åldern varierade mellan 30-46. Vem som svarat vad kommer inte anges då svaren i 
analysen kommer hänvisa till åldern som spelade in på företagens kunskapsnivå. 

Detta var den första frågan där ett svar hade betydelse för kunskapsnivån inom 
företaget. Det enda företag som medverkade med en person som var över 40 år var 
också det enda företag som saknade kunskap om reverse engineering. Visst medgavs 
här dock att utvecklingen går idag ibland för fort men de som var yngre än 40 år 
visade klart att de hela tiden utvecklade sig själva genom att de hela tiden verkar söka 
kunskap. Under hela intervjuernas gång ställdes hela tiden frågor även från 
intervjupersonerna om undersökningen och vad som hoppades skulle framkomma. 
Det enda företag som enbart svarade på frågorna och inte visade något intresse för att 
involvera något intresse för att skapa någon kunskap var den person som inte har 
någon kunskap inom området reverse engineering. 

6.2.4 Fråga 4 Företagens namn 

Får företagets namn nämnas i undersökningen? 

Föreningssparbanken och Lagedata var de som ville namnges i undersökningen. 
Övriga företag kommer inte namnges och heller inte beskrivas på ett sådant sätt att 
den som läser denna undersökning kan se vilka företagen är. Då denna fråga inte 
påverkar resultatet på undersökningen så kommer företagens beslut helt och fullt 
accepteras. 

Om företagens namn fick nämnas eller ej har på inget vis påverkat resultatet vilket 
betyder att denna fråga mest medverkar för att företagen skall få valmöjligheten att 
medverka utan att deras kunder eller leverantörer har vetskap om detta. Detta har 
under hela arbetet accepterats och åtlytts och kommer att fortsättningsvis även att göra 
det. 

6.2.5 Fråga 5 Reverse engineering 

Beskriv övergripande reverse engineering på databaser? 
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Här var svaret entydigt från alla företag utan ett som inte visste vad reverse 
engineering var för något. De övriga företagen beskrev reverse engineering som en 
process som används på en redan existerande databas för att kunna få fram ett 
exempelvis grafiskt schema som kan ändras eller utveckla ny databas utifrån. 
Företagen valde lite olika ordföljd som svar på denna fråga vilket har gjort att ingen 
av de här har blivit citerade ordagrant. Ett företag kommenterade att reverse 
engineering enligt dem endast ansågs vara bra i dokumentationssyfte och att deras 
prioritering inom databassystemet inte ligger på reverse engineering. 

Här står det klart att företagen har kunskap om vad reverse engineering är och varför 
det används. Dock skiljer det sig redan här mellan svaren på så vis att man kan vagt 
skönja hur positiva de är till att använda sig av reverse engineering då vissa beskrev 
det kort medan andra pratade i mycket positiva ordalag. 

Alla företag utom ett var väl insatta i reverse engineering och varför det skulle 
användas. Dock skiljde sig deras åsikter åt lite beroende på hur viktigt de ansåg det 
vara. Vissa ansåg att alla företag idag behöver reverse engineering medan vissa enbart 
såg det som ett sätt att få en bra dokumentation. Dock kan redan här påvisas att 
Hainaut (2002) och Davis (2002) troligtvis inte fått sina påstående om företags 
kunskapsbrist genom någon kontakt med företag, däremot kan inte detta arbete 
redovisa för hur mycket kunskap som finns i företagen i de länder där forskarna 
främst arbetar. Hela Davis (2002) undersökning är grundad på vad experter inom 
området anser och det finns ingen koppling alls i arbetet som visar vad som grundar 
påståendet om företags kunskapsbrist. Hainaut (2002) visar inte i sitt arbete att det ens 
funnits några kontakter med experter eller företag så påståendet om kunskapsbrist 
visas ingen koppling i hans arbete alls till varifrån de grundas. Där borde då frågan 
komma: Är det lämpligt att forskare hävdar sina påstående och inte visar den 
vetenskapliga grunden? 

Av resultatet i denna undersökning så kan redan här bevisas endast genom kontakt 
med sex företag i Sverige att de här framstående forskarna inom området reverse 
engineering inte kommer få styrkt sina påstående om kunskapsbrist. I Sverige idag 
verkar merparten av företagen ha en väldigt klar bild över vad reverse engineering är 
och varför den skall utföras. Om detta gäller för alla företag i Sverige kan inte 
besvaras eftersom detta arbete inte är så stort så att det innefattar alla företag däremot 
kan det ge en fingervisning åt vilket håll det lutar. 

6.2.6 Fråga 6 Fördelar med reverse engineering 

Nämn de fördelar ni anser finns med reverse engineering? 

Här framkom lite olika svar och det enda företag som inte svarade på denna fråga var 
det företag som inte visste vad reverse engineering är. De övriga företagen nämnde att 
reverse engineering sparar tid och pengar, att återanvändning och ändringar i 
databasen kan ske på ett enklare sätt än utan reverse engineering. Det framkom också 
att företag såg det som en klar fördel att redundans (dubbellagring) kunde upptäckas. 
Ett företag gav också kommentaren att allt arbete som görs med databaser förenklar 
fortsatt arbete i framtiden. 

Att företagen ser fördelar med reverse engineering och att deras kommentarer går åt 
att det helt klart finns fördelar visar tydligt att dessa företagen inte saknar kunskap 
utan snarare att de har en större kunskap än vad forskarna hävdar. 

Även på denna fråga framkommer företagens kunskap klart och tydligt då de 
framhäver fördelar som forskarna inte nämner. Av dessa svar kan ett tydligt bevis 
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visas på att företagen som medverkat i denna undersökning har klart mer kunskap än 
vad forskarna påstår och frågan är om inte forskarna borde grunda sina rapporter och 
påstående på vad användarna (företag) egentligen besitter för kunskap och inte på vad 
de tros ha eller att de tydligare visar i sina undersökningar vad de grundar påståendena 
på. 

6.2.7 Fråga 7 Hainauts fördelar 

Hainaut anser att det finns tre stora fördelarna med reverse engineering. 

Gradera  dem mellan 1-6 där 6 betyder att ni är helt överens med hans åsikt. 

a) Tidsbesparing 

b) Att ingen kod går förlorad  

c) Ekonomisk vinst genom återanvändning.  

I denna fråga kommer varje fördel att redovisas separat för att enklare kunna 
överblicka fördelarna var och en för sig. 

a) Svaren blev från 3-6. Men alla var här överens om att om inte användaren var 
med i alla steg i processen reverse engineering så förekom ingen tidsbesparing 
alls eftersom det anses vara omöjligt att ändra eller bygga nytt utan 
användarnas medverkan. Tidsbesparingen existerar inte om ändringar eller 
nytt byggs som användaren inte använder sig av. Tidsbesparingen ansågs av 
ett företag främst bero på att de får en användbar dokumentation av databasen 
som kan användas för fortsatt arbete. 

b) Här blev svaren allt ifrån 1-5, då alla var överens om att problem alltid uppstår 
vid förflyttning och ändring av kod. Tre medverkande påpekade redan här att 
mycket stor del av problemen som uppstår kan skulden läggas på de 
mjukvaruverktyg som används. Det kräver även att all kod ligger direkt i 
databasen och att inget ligger i en fil vid sidan om för denna kod kommer då 
inte med när reverse engineering görs på databasen och då förloras kod direkt. 

c) På denna fråga blev alla svaren utom ett mellan 4-6 då flerparten ansåg att det 
alltid är en ekonomisk vinst att återanvända kod. På denna fördel så verkar 
företagen mer överens både med varandra och med Hainaut än vad de var på 
de övriga 2. Dock gav ett företag graderingen två då de ansåg att det inte alltid 
är en fördel att återanvända kod.  

Att företagen inte var överens på de olika delfrågorna och att deras kommentarer 
var vitt åtskiljda visar tydliga tecken på att det finns mycket mer kunskap inom 
företagen och att de även innehar många idéer om hur reverse engineering bör 
användas. 
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Hainauts (2002) fördelar får inget verkligt medhåll från företagen, visst är det 
övervägande hög gradering men det framkommer kommentarer om att reverse 
engineering inte kan utföras utan användarmedverkan för att få ett användbart resultat, 
ett faktum som inte överhuvudtaget nämns av Hainaut i de rapporter som använts som 
grund för detta arbete. På fråga B visar sig de flesta ge en 2: a i gradering och ingen 
gav en 6: a. Detta ger en tydlig bild på att företagen och forskarna inte alls delar 
samma åsikt. Anmärkningsvärt är att företagen påpekar att användarmedverkan är 
viktigt, någonting som inte överhuvudtaget nämns i forskarnas rapporter. Blaha och 
Premerlani (1998) anser dock att det är viktigt att den som utför reverse engineering 
har stor kunskap om databassystemet då det är viktigt att plocka ut rätt saker, de 
menar att 80-90 % skall återanvändas medan 10-20 % skall tas bort. De nämner inte 
någonting om användarmedverkan men vem de anser inneha denna kunskap om 
databassystemen anges inte i rapporten. I denna rapport har tolkningen varit att de 
syftar på de personer som bygger databassystemen och inte slutanvändaren. På fråga 
C var de flesta med på Hainauts idé men de kommenterade även att all 
återanvändning inte är positiv då fel kan komma med även fortsättningsvis och att det 
är viktigt att inte vara rädd för att skapa nytt. Redan i denna fråga framkommer även 
åsikter om att mjukvaruverktygen har brister som kan medfölja stora problem med 
resultatet som fås efter utförande av reverse engineering.  

6.2.8 Fråga 8 Företag i Sverige 

På en skala mellan 1-6, där 6 är mest positiv, vad tror du att företag i Sverige idag 
har för inställning till att utföra reverse engineering på databaser? Varför tror du 
det? 

Denna fråga blev mer intressant än vad som kunde ha förutspåtts innan intervjuerna 
då flera företag graderade samma men inget av företagen lämnade samma kommentar 
till varför de tror som de gör. Därför kommer alla svaren visas utan sammanslagning 
men det kommer inte att framgå vem som svarat vad. 

6- ”företag idag är dumma om de inte använder reverse engineering” 

6-”erfarenhet genom mina yrkesarbetande år säger att det är ett självklart svar på 
denna fråga” 

6- ”är nog det som företagen hoppas på men realiteten ligger snarare på 2-3” 

4- ”reverse engineering har vunnit mycket gehör på senare år” 

4- ”vid utförandet av reverse engineering så får man fortfarande med mycket fel” 

3-”det finns andra områden med större fokus än reverse engineering då denna 
process oftast inte kan utföras utan problem”  

 

Flera av företagen anser att reverse engineering kommer att utföras mer i framtiden än 
vad de gör idag dock var vissa företag tveksamma om det är så användbart att utföra 
reverse engineering mer än i dokumentationssyfte. Denna fråga kommer jämföras 
med fråga nio och inte med forskarna. 

6.2.9 Fråga 9 Egna företaget 

På en skala mellan 1-6, där 6 är mest positiv, hur är ert företags inställning till att 
utföra reverse engineering på databaser? Varför är den det? 
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På denna fråga blev resultatet mer samstämt, 3, 4, 5 och resten 6. Inget av företagen 
gav sitt eget företag en mindre gradering på denna fråga än i fråga 8. Det företag som 
graderade 6 men i realiteten angav 2-3 var det enda företag som graderade sig själv 
till en 4. Graderingen 3 kom från det företag som ansåg att reverse engineering enbart 
var användbart i dokumentationssyfte och att fokus ligger på andra områden. 

På dessa två frågor behövs ingen jämförelse mellan varandra eller forskarna då allihop 
hade större tilltro till sitt eget företag än andra företag i Sverige. Detta ger en 
intressant inblick då inte ens det företag som inte visste vad reverse engineering vad 
graderade sig själv lägre än andra företag. 
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Fråga 9

 

Ett företag graderade sig själv till samma gradering som de givit andra företag. Inte 
ens det företag som inte visste vad reverse engineering var graderade sitt eget företag 
lägre. Detta var intressant då de inte hade någon kunskap om reverse engineering men 
ändå graderade sig själva med en 5: a och ansåg att reverse engineering vunnit mer 
gehör på de sista åren, utan att de vet vad reverse engineering är. Alla andra företag 
satte högre gradering på sitt eget företag till skillnad från andra företag i Sverige. 
Detta är intressant då ett företag hävdade bestämt att de var marknadsledande inom 
Sverige med utvecklingen inom reverse engineering. Ändå var detta företag inte mest 
positivt till att utföra reverse engineering av de företag som deltog. Det företag som 
var mest positivt av alla både till sitt eget företag och andra var de som svarade på 
frågorna med kommentaren att de graderade efter egen erfarenhet.  

6.2.10 Fråga 10 Utförande av reverse engineering 

Hur anser ni att reverse engineering bör utföras? 

Här framkom också lite olika svar och kommentarer. Då vissa påpekade åter igen att 
användaren måste medverka för att kunna ta bort redundans och att inte återanvända 
för sakens skull utan bara ta med det som behövs och inte vara rädd för att utveckla 
nytt. Andra poängterade att de stora leverantörerna av databassystem ofta eller alltid 
har implementerat mjukvaruverktyg i databasystemet och att det naturligaste är att 
använda dem. Detta faktum att leverantörerna implementerar mjukvaruverktygen 
direkt i databassystemen märktes då vissa företag inte var säkra på hur det utförs på 
deras företag eftersom leverantören sköter allt med databasen och inte svarar på alla 
frågor som de anställda på företaget ställer. Det kom också kommentarer om att 
implementera mjukvaruverktyg utifrån men då började också kommentarerna om att 
det kan bli problem och onödiga fel om detta sätt används. Redan här svarar företagen 
egentligen på frågan om det finns en naturlig koppling eftersom mjukvaruverktygen 
redan är implementerade men det verkar vara leverantörernas val och inte företagens 
eget val. 
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Eftersom leverantörerna implementerar mjukvaruverktygen direkt i databassystemen 
så ser de flesta företag inte att det finns något annat alternativ än att använda sig av 
mjukvaruverktyg. Dock verkar inte detta vara företagens val utan leverantörernas 
vilket visar att det finns en ”självklar” koppling mellan mjukvaruverktyg och reverse 
engineering men att den inte är självvald. I detta läge är det bra med den liten 
påminnelse om att Hainaut (2002) arbetar med att skapa mjukvaruverktyg som skall 
användas vid utförandet av reverse engineering. Är hans påstående i detta fall att 
mjukvaruverktygen behövs grundad på egen vinst om företag använder 
mjukvaruverktyg eller är påståendet helt opartisk? Davis (2002) påstående är skapad 
genom kontakt med mjukvaruverktygstillverkare och kan väl inte heller den ses som 
opartisk då det är enorma summor pengar som kan tjänas på att skapa 
mjukvaruverktyg som används av företag idag. Tyvärr har det inte gått att finna några 
forskare som inte är kopplade på något vis till mjukvaruverktygs tillverkare och därför 
antas i detta arbete att forskarna är opartiska vid sina påstående. På denna fråga 
framkom även att det ofta framkommer fel och brister när mjukvaruverktyg väljs 
utanför databassystemet. Dessa brister borde då vara ganska framträdande och inte 
små som företagen kan ha överseende med då de framhålls direkt utan att intervjun 
ens kommit in på ämnet mjukvaruverktyg. 

6.2.11 Fråga 11 Mjukvaruverktyg 

Känner ni till några mjukvaruverktyg som används vid reverse engineering? Vad är 
er åsikt om de verktyg som ni känner till, positiv, neutral, vet ej eller negativ? 

Två av företagen ansåg här att man kommer väldigt långt med att bara använda de 
verktyg som medföljer databassystemet. I det stora hela var inställningen till 
mjukvaruverktyg positiv men det framkom från alla håll att det är viktigt att sålla 
agnarna från betet då det gäller mjukvaruverktyg. Många verktyg ansågs vara bra men 
de ansåg att det finns en uppsjö av verktyg som lovar mycket mer än vad de håller. De 
ansåg att det var naturligt att även reflektera över priset på mjukvaruverktyget då 
dyrast absolut inte är bäst. 

Att sålla agnarna från vetet verkar vara väldigt viktigt när mjukvaruverktyg väljs. 
Flera företag kommenterade att det finns mycket mjukvara på marknaden idag som 
inte håller vad de lovar. Även reflektionen att de klarar sig bra med de 
mjukvaruverktyg som redan finns implementerade i databassystemet tyder på att 
leverantörernas egna mjukvaruverktyg fungerar tillfredsställande. Att det finns brister 
med mjukvaruverktygen har framkommit i flera rapporter som skrivits tidigare, några 
beskrivs i kapitel 2 under tidigare undersökningar. Är bristerna i dagsläget fortfarande 
så stora att företagen därav inte ser reverse engineering på samma vis som forskarna 
vill framställa det? 

6.2.12 Fråga 12 Kopplingen reverse engineering och mjukvaruverktyg 

Ser ni en naturlig och självklar koppling mellan reverse engineering och 
mjukvaruverktyg? 

Här var alla utom ett företag övertygad om att svaret var ja på denna fråga. Den som 
svarade nej ansåg att det beror på kunskapsnivån hos den som skall utföra reverse 
engineering. ”Det finns många bra verktyg på marknaden idag men man kan inte bara 
lita på dem då det kan förekomma brister med verktygen som ett otränat öga inte 
upptäcker förens det är försenat och databasen inte fungerar som den skall” 
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Två andra företag påpekade också att verktygens kapacitet och kvalitet hade stor 
betydelse. Ett företag kommenterade att det är enda utvägen då det inte går att utföra 
det på annat sätt när verktygen redan är implementerade. 

Återigen väcks känslan av att svaret på denna fråga beror på att leverantörerna gjort 
ett val åt företagen som företagen kanske inte valt själva om det endast var upp till 
dem att bestämma. Innehar forskarna denna information om att leverantörerna 
implementerar mjukvaruverktyg och är det därför som de hävdar att kopplingen är 
naturlig. Dock skall här inte glömmas att både Hainaut (2002) och Davis (2002) är 
involverade i mjukvarutillverkning på olika sätt och detta då kan påverka deras 
påstående. 

Leverantörens val att implementera mjukvaruverktyg direkt i databassystemet gör att 
det finns en naturlig koppling mellan mjukvaruverktyg och reverse engineering. Dock 
är denna naturliga koppling ingenting som företagen själv valt eller verkar kunna 
påverka. På denna fråga får Hainaut (2002) styrkt sitt påstående att det är en koppling 
mellan reverse engineering och mjukvaruverktyg men efter att intervjuerna 
genomförts så verkar inte företagen direkt se kopplingen som naturlig utan mer som 
att de inte har något alternativ om de överhuvudtaget får vetskap om att kopplingen 
finns. Ett företag berättade under intervjun att deras leverantör sköter vissa delar med 
databassystemet och att de som arbetar på företaget inte får svar på sina frågor. Ett 
annat företag berättar att eftersom leverantören implementerar verktyg ibland utan att 
beskriva detta för företaget så utförs arbete på databasen ibland utan att företagen har 
en möjlighet att förstå hur, det bara sker utan deras vetskap vilket kraftigt begränsar 
deras möjligheter att byta leverantör. Eftersom företagen hålls ovetande om vad som 
ibland sker ”bakom kulisserna” i deras eget databassystem så blir det svårigheter med 
att bygga upp ett nytt databassystem med en annan leverantör eftersom företaget inte 
kan beskriva vad de egentligen behöver. Detta kallas enligt en av intervjupersonerna 
som ”databasleverantörernas rävspel” och förekommer mycket mer än vad många 
företag får vetskap om.  

6.2.13 Fråga 13 Framtiden 

Kan ni tänka er att använda mjukvaruverktyg om ni i framtiden skall utföra reverse 
engineering på databasen? 

 

� Varför/varför inte? 

För första gången under intervjuerna var alla företagen överens om ett ja. Däremot var 
kommentarerna olika. Det berodde på  

� om behovet fanns 

� om verktygen håller vad de lovar 

� finns nog inget bättre alternativ 

� vårt system fungerar bra idag så vi fortsätter eventuellt med det 

� om det blir nödvändigt men vi eftersträvar inte att utföra reverse 
engineering  

Den ”självklara” kopplingen mellan reverse engineering och mjukvaruverktyg beror 
mer på leverantörernas implementering än företagens egna val och efter denna fråga 
ställs så syns en klar bild över att reverse engineering idag inte är så självklar för alla 
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företag och att inget företag verkar ha någon aning om huruvida det finns alternativ 
till mjukvaruverktyg vid utförandet av reverse engineering. 

Då det klart framkommit att företagen inte egentligen lämnas något alternativ till 
mjukvaruverktyg när de skall utföra reverse engineering så förvånar de inte att svaret 
på denna fråga från samtliga företag blev ett ja. Däremot verkar inte alla företag där 
kunskap fanns om reverse engineering hålla med om att det är enbart positivt att 
utföra reverse engineering. Företagen som medverkat i denna undersökning är inte 
bara positivt inställda till reverse engineering, de verkar också vara väl medvetna om 
att det finns brister som måste kunna överbyggas innan reverse engineering kommer 
att bli viktig för företagen. 

6.3 Undersökningens resultat 
Efter att ha utfört alla intervjuer så står det klart att forskarna inte har en klar bild om 
kunskapen på företagen och att det inte förekommer någonting på dessa företag i 
Sverige som kan kallas kunskapsbrist om reverse engineering. Däremot verkar 
leverantörerna inom databassystemen gärna hålla företagen utan information om vilka 
mjukvaruverktyg de implementerat i databassystemen och hur de fungerar. Att det är 
medvetet från leverantörernas sida anses självklart från företagen. Är det detta så 
kallade rävspel från leverantörerna som forskarna bygger sin påstående på angående 
den naturliga kopplingen mellan reverse engineering och mjukvaruverktyg? Att både 
Hainaut (2002) och Davis (2002) har klara egna intressen och kopplingar till 
tillverkare av mjukvaruverktyg gör att det är svårt att inte koppla deras påstående till 
deras egna intressen och ingen av forskarna framstår som opartiska eftersom de inte 
på något vis i sina arbeten visar vad de styrker påståendena på.   

Blaha och Premerlani (1998) hävdar att reverse engineering skall garantera att 
funktionaliteten hos det existerande databassystemet inte förbises eller glöms bort. 
Detta verkar företagen inte hålla med om då de verkar se att det finns problem med 
reverse engineering idag. Flera företag påpekar att användarmedverkan är viktigt i 
reverse engineering något som ingen av forskarna överhuvudtaget nämner.  

Att forskare inom området reverse engineering kan använda påståenden i sina 
rapporter utan att visa någon koppling till vad de grundar sina påstående på vad det 
som väckte intresset för att utföra denna undersökning. Under samtliga intervjuer kom 
kommentarer som verkar viktiga exempelvis användarmedverkan och att reverse 
engineering inte gavs något större fokus ute på företagen idag. Dessa kommentarer 
går inte att finna någon kommentar om i rapporterna från forskarna. De nämner brister 
med mjukvaruverktyg men de ser inte detta som ett alternativ till att företagen skulle 
välja att avstå från att utföra reverse engineering, även vid dessa påstående styrker de 
inte sina påstående i rapporterna. Troligtvis är bristerna med mjukvaruverktyg även 
problem inom andra sammanhang inom databassystem och inte bara med reverse 
engineering.  

Sammanfattningsvis med fakta på hand går det att konstatera att dessa företag som 
medverkat i denna undersökning inte styrker forskarnas påstående om kunskapsbrister 
inom företagen och den naturliga kopplingen mellan reverse engineering och 
mjukvaruverktyg verkar vara mer framtvingad än naturlig. Här bör då återigen 
beaktas att Hainaut (2002) själv är mycket inblandad i mjukvaruverktygstillverkning. 
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6.4 Slutsats 
Här kommer arbetets resultat visas i kommentarer med problempreciseringen och det 
förväntade resultatet för detta arbete. 

Reverse engineering- En jämförelse mellan företag och forskare  

Efter intervjuer med företag blev det en jämförelse med forskarnas påståenden, detta 
arbete kan endast användas för att ge en liten bild över hur verkligheten i Sverige ser 
ut då arbetet är begränsat. Att jämförelsen inte styrker forskarnas påstående om 
kunskapsbrist inte kan automatiskt antas att det då häver forskarnas påstående. Detta 
arbete har endast gjorts på en liten grupp företag och ger en fingervisning om hur 
läget på de svenska företagen kan se ut. Efter utförande av detta arbete kan tydligt ses 
en bild över att de företag som medverkade i denna undersökning inte alls har 
kunskapsbrist inom reverse engineering och att leverantörerna skapar kopplingen 
mellan reverse engineering och mjukvaruverktyg medvetet utan att företagen får välja 
själva. 

• Hur är kunskapsläget inom reverse engineering på företag i verkligheten, delar 
de Hainaut (2002) och Davis (2002) påstående om fördelarna? 

Kunskapen på de företag som medverkade i denna undersökning antas vara stor då 
endast ett av sex företag inte visste vad reverse engineering var. De delade inte 
Hainauts fördelar till fullo men de hävde inte heller påståendet att fördelarna fanns, 
däremot verkade några företag anse att det fanns viktigare saker att tänka på som 
användarmedverkan när reverse engineering skall utföras. 

• Anser företagen att kopplingen reverse engineering och mjukvaruverktyg är 
naturlig och nödvändig? 

De företag som deltog i denna undersökning ser inte kopplingen mellan reverse 
engineering och mjukvaruverktyg som naturlig utan mer framtvingad av 
leverantörerna som implementerar mjukvaruverktyg i databassystemen ibland även 
utan företagens vetskap och medgivande. 

Det förväntade resultaten var att företagen troligtvis har mer kunskap än vad forskarna 
tror och att de inte bara har upptäckt fördelarna utan även bristerna med 
mjukvaruverktygen. Detta resultat levde upp till dessa förväntningar dock med mer 
kunskap från fler företag än vad som antogs innan intervjuerna gjordes. Att två 
företag hade svarat att de inte visste vad reverse engineering var hade inte förvånat då 
företagen som deltog var så olika i storlek och branscher. Företagen ser 
mjukvaruverktyg som det enda alternativet vid utförandet av reverse engineering och 
de har således inte funnit ett annat alternativ som forskarna har förbisett.
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7 Diskussion 
Här nedan kommer arbetet att diskuteras utifrån resultatet som framkommit och hur 
arbetets upplägg påverkat. Vidare så kommer förslag på fortsatt arbete att visas.  

7.1 Resultatet 
Resultatet av denna undersökning anses vara av hög kvalitet då det har gått att få 
direkta och uttömmande svar från företagen som deltagit i undersökningen. Deras svar 
visar att det inte finns kunskapsbrist inom dessa företag. Det var endast ett företag av 
sex som inte hade kunskap inom reverse engineering och det visar att forskarnas 
påstående inte kan styrkas. Den naturliga kopplingen som de hävdade finns stämmer 
egentligen inte heller då kopplingen finns men det beror mestadels på att 
leverantörerna implementerar mjukvaruverktygen direkt i databassystemen enligt 
företagen. Med eller mot företagens vilja framkom inte direkt men kommentarer om 
att företagen inte fick välja själva pekar mer åt att leverantörerna helt tar detta beslut 
själva. Denna undersökning är utförd i ett litet format och därför kan inte resultatet 
häva forskarnas påstående men det framkom ingenting som styrker deras påstående 
om kunskapsbrist, däremot kan det ge en bild på hur positiva  några företag i Sverige 
idag är och vad de anser vara viktigt vid utförande av reverse engineering. 

De forskarrapporter som används i jämförelsen är utgivna 2002 och intervjuerna 
2004. Ingen vet vad forskarna skulle skriva om företags kunskapsbrist om de utgav en 
ny rapport 2004 men på dessa två år så är det inte troligt med tanke på att företagen 
hade mycket tydliga egna erfarenheter av reverse engineering att de fått sin kunskap 
inom de sista två åren. Alltså har den tidsskillnaden inte påverkat hur resultatet blivit 
eller ens beaktats vid analysen av denna undersökning. 

7.2 Arbetets upplägg 
Frånfallet från antalet intervjuer som från början var tänkt att utföras blev inte så stort 
som det kan verka. Tanken var fem-åtta företag på grund av tidsaspekten men 
däremot att det var nödvändigt att kontakta fyrtio företag för att få in dessa intervjuer 
var inte förberett från början vilket skapade ett litet annorlunda sätt att finna företag 
som kunde deltaga. Intervjuerna som gjorts har utförts via telefon och då ingen 
bandinspelning gjorts lades det stor vikt på att bibehålla en hög kvalitet genom att 
säkerställa under intervjuns gång kontrollera att svaret som uppfattats var det som 
intervjupersonen verkligen sagt. Eftersom alla frågorna i intervjuerna var av den typen 
att företagen kunde lämna uttömmande svar och att ingen styrning gjordes på 
svarsalternativ så anses svaren vara av hög kvalitet då intervjupersonerna svarat precis 
vad de anser och inte efter kommentarer från intervjuaren eller redan angivna 
svarsalternativ. På så vis har arbetets upplägg inte på något vis påverkat resultatet i 
denna undersökning. 

De företag som kontaktades men som inte deltog i undersökningen avstod av lite olika 
anledningar bland annat tidsbrist och att de inte har någon möjlighet att medverka till 
alla studenter som kontaktar dem. Detta frånfall anses inte ha påverkat resultatet då 
det blev så tydligt att de medverkande företagen inte har kunskapsbrist inom reverse 
engineering.  
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7.3 Förslag på fortsatt arbete 
Under arbetets gång har det uppkommit några frågor som detta arbete inte kunnat 
svara på och även några ideér om hur detta arbete skulle kunna användas för att 
utforma andra arbete. 

� Undersöka vilka fel och brister som uppstår vid utförande av reverse 
engineering med mjukvaruverktyg på en databas 

Eftersom företagen påpekade vid flera frågor under intervjuerna att 
mjukvaruverktygen kan medfölja fel och brister så kan det vara intressant att se vilka 
de är och eventuellt hur man kan förekomma dessa så att databasen i alla fall kan 
fungera på ett tillfredsställande vis. 

 

� Undersöka mer om vad företagen har för krav och önskemål på 
mjukvaruverktygen 

Utifrån resultatet på detta arbete så syns företagen kunskap inom området klart och 
tydligt och det förefaller som om företagen mycket väl vet vad de vill ha och det 
kunde vara intressant att se vad de vill ha och eventuellt göra en jämförelse för att se 
om det finns några verktyg som lever upp till deras önskemål. 

 

� Granska fler forskare inom området 

Detta för att få en intressant bild till huruvida svenska forskare arbetar inom området 
reverse engineering och om de är eniga med Hainaut om kopplingen reverse 
engineering och mjukvaruverktyg. 
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  Bilaga 1 

  

 Bilaga 1 –Brev till företagen 
 
Hej 
Jag heter Pernilla och läser Dataekonomiskt program i Skövde. Jag skall 
genomföra en undersökning om företags syn på reverse engineering i 
databassystem och skulle därför gärna vilja intervjua en i ert företag som 
arbetar eller har stor kunskap om ert databassystem. 
 För att spara er tid så anser jag att det vore bra om intervjun kunde 
skötas per telefon och därför skulle jag uppskatta om ni skickar ett mail 
med namn, telefonnummer och vilken tid det skulle passa er. 
Blir väldigt tacksam om ni kunde finna tid att medverka i denna 
undersökning. 
Mvh Pernilla 

 


