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Sammanfattning 
Utvecklingen på Internet har varit och är fortfarande explosionsartad. Fram till för ett 
par år sedan lanserades ständigt nya tekniker som syftar till att förenkla och förbättra 
webbens funktionalitet. I början av webbutvecklingseran var HTML det enda språk 
som användes. Idag både används HTML i symbios med och konkurrerar med ett 
flertal komplexa webbutvecklingsspråk och tekniker. ASP.Net är en av de nyare 
teknikerna på marknaden. Denna undersökning har genom intervjuer med 15 
respondenter på 15 webbutvecklingsföretag syftat till att ta reda på, hur utbredd 
användningen av ASP.Net är hos Sveriges webbutvecklingsföretag, varför ASP.Net 
används eller inte används och hur utbredd användningen av ASP.Net kan tänkas vara 
om två år. 

Resultatet som erhållits visar att cirka hälften av Sveriges webbutvecklingsbolag 
använder ASP.Net aktivt idag. Det visar även på att det är den kraftigt ökade 
efterfrågan från beställarna som har lett till användningsgraden och som antagligen 
kommer att öka användningen. Antalet företag som använder ASP.Net om två år 
förespås vara  cirka 87 procent. 

Nyckelord: ASP.Net, webbutvecklingstekniker, .Net framework, Sverige 
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1 Introduktion 
Utvecklingen på Internet har varit och är fortfarande explosionsartad. Fram till för ett 
par år sedan lanserades ständigt nya tekniker som syftar till att förenkla och förbättra 
webbens funktionalitet. I början av webbutvecklingseran var HTML det enda språk 
som användes. Idag både används HTML i symbios med och konkurrerar med ett 
flertal komplexa webbutvecklingsspråk och tekniker. Skaran av språk, tekniker och 
verktyg har gjort det enkelt för webbutvecklare att förbättra, förfina och utöka sina 
webbapplikationer. Samtidigt har det ökade antalet språk skapat en djungel av 
valmöjligheter för webbutvecklare. Att investera tid och pengar för att lära sig ett nytt 
språk kan ge god avkastning men även vara anledningen till förluster om det satsas på 
fel språk. En aktör som i webbens tidiga skede visade viss skepsis mot det nya mediet 
var Microsoft, som idag förfogar över en stor marknadsandel. Microsoft har gått från 
att stötta utveckling av språk som JAVA, till att utveckla egna tekniker och språk. 
Den senaste av dessa tekniker är .Net som trots sina mogna fyra år ännu inte har fått 
känna doften av seger.  

ASP.Net betyder Active Server Pages .Net och är en vidareutveckling av ASP fast 
som bygger på .Netramverket. Trots att ASP.Net har funnits sedan år 2000 är 
fortfarande den kommersiella användningen av ASP 3.0 stor. För att .Net ska överleva 
måste programmerare övertygas om att övergå till ASP.Net (Cherry, 2001). Det kan 
spekuleras i vad bristen på övergångar till ASP.Net beror på. Det kan ha varit  
tidpunkten i IT-eran det lanserades. Många bolag skar ner på IT-investeringar och 
kanske ansåg att det inte var viktigt att skicka iväg sina utvecklare på utbildning i en 
ny teknik. Det kan även bero på rädslan för företag att halka efter under tiden de lär 
sig en helt ny utvecklingsparadigm för webben. Kanske funktionaliteten är bristfällig. 
Ovanstående diskussioner är endast spekulationer i varför tekniken inte används i 
större utsträckning. ASP.Net-tekniken har nu funnits i fyra år och en av dess största 
konkurrenter är fortfarande föregångaren ASP. 

Detta arbete syftar till att undersöka i vilken utsträckning .Net används i 
webbutveckling. Vidare syftar arbetet till att ta reda på, i de fall .Net inte används, 
vilka skälen är till detta. 

1.1 Disposition 

Denna rapport kommer att börja med en bakgrund som finns i kapitel 2. I det kapitlet 
presenteras de begrepp och tekniker som utgör grunden för att genomföra detta arbete. 
Bland dessa delar ingår i kronologisk ordning de utvecklingsspråk och tekniker som 
har lett fram till .Net. Här ges även en djupare beskrivning av ASP.Net. Teknikerna 
och språken kontras även mot varandra för att skapa en förståelse av vad det är som 
har förändrats.  

Bakgrunden följs av kapitlet ”Problemområde” som knyter samman informationen i 
bakgrunden för att tydliggöra det problemområde som är i fokus. I kapitlet 
problemområde tydliggörs även huvudproblemet och de delproblem som rapporten 
syftar till att besvara. Här påvisas även de avgränsningar som har gjorts för att 
undersökningen ska kunna genomföras.  

Kapitlet ”Problemområde” följs av kapitlet ”Metod” som utifrån det givna problemet 
diskuterar och analyserar möjliga tillvägagångssätt för att komma fram till svar på de 
problem som ställts upp i problempreciseringen. Därefter framförs den valda metoden 
och motiveringar till varför just denna metod har valts.  



1 Introduktion 

2 

Metodkapitlet efterföljs av kapitlet ”Genomförande”. Genomförandekapitlet redovisar 
hur den valda metoden som fastställdes i kapitlet ”Metod” har tillämpats i denna 
undersökning. Utifrån genomförandet redovisas de resultat som undersökningen har 
mynnat ut i. Detta görs i kapitlet ”Resultat”.  

Resultatkapitlet följs av ”Analys” som analyserar utfallet av undersökningen. 

Kapitlet ”Diskussion” diskuterar resultaten och kritiserar genomförandet. Det tar även 
upp de erfarenheter som har förvärvats under arbetets gång, samt ger förslag till 
fortsatt arbete. 
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2 Bakgrund 
Denna del av rapporten kommer att ta upp bakgrunden till arbetets problemområde. 
För att skapa en förståelse av hur .Nettekniken har framkommit och vad det är 
kommer de föregående teknikerna kort att beskrivas. Först kommer en ingående 
beskrivning av .Netramverket och dess syfte som leder till en beskrivning  av 
ASP.Net, vilket är .Netramverkets teknik för webbutveckling. Därefter kommer de 
tekniker som har lett till .Net beskrivas och analyseras för att se vad varje 
efterträdande teknik har fört med sig eller tagit bort. Bland dessa tekniker är HTML, 
som är grundstenen i webbutveckling, CGI, som är det första sättet att skapa 
interaktiva och dynamiska webbsidor och ASP, som är en vidareutveckling och 
kombination av CGI- och HTMLtankesätten. 

2.1 Vad är webbutveckling? 
Webbutveckling kan inte preciseras utan är all form av mjukvaruutveckling vars syfte 
är att exekveras, läsas eller skrivas till på world wide web (WWW). Svårigheten i att 
precisera begreppet webbutveckling beror på mängden givna förklaringar som finns. 
Många företag tenderar att jämställa begreppen webbutveckling och webbdesign. 
Webbdesign är estetisk formgivning och organisation av information på en webbsida, 
medan webbutveckling hänvisar till funktionaliteten och den logiska strukturen på 
webbsidan (Powers, 1999). Det är webbutveckling som denna rapport syftar till att 
forska vidare i. 

2.2  .Net Framework 

Microsoft tillbringade tre år för att utveckla Microsoft .Net som introducerades på 
PDC 2000 i Orlando, Florida. Exakt vad .Net är finns det ingen gemensam definition 
av. Numera tenderas allt som har med Microsoft att göra att kallas för .Net, bland  
annat Navision, senare utgåvor av Windows- och Officepaketet (Lamont, 2002). 
Chapman (2002) anser att .Net är Visual studio.Net, vilket är Microsofts 
utvecklingsmiljö för .Netplattformen. Medan Moningi (2003) anser att .Net är en 
multiplattformkompilator. Många åsikter finns om vad egentligen .Net är. Detta kan 
bero på Microsofts egna beskrivning: 

“Microsoft® .Net is a set of software technologies for connecting 
information, people, systems, and devices. This new generation of 
technology is based on Web services—small building-block applications 
that can connect to each other as well as to other, larger applications over 
the Internet.” (Microsoft, 2004) 

Microsofts beskrivning ger stort utrymme för egna tolkningar. Genom att beskriva en 
ny teknik som en uppsättning mjukvarutekniker som är skapad för att koppla samman 
människor, system och enheter, skapar Microsoft medvetet eller omedvetet en 
diskussion om vad .Net egentligen är. När så många subjekt som människor, system 
och enheter blandas in i en kortfattad beskrivning kan inget längre preciseras.  

En möjlighet är dock att de flesta beskrivningar av .Net är riktiga. På så vis är inte 
.Net en enstaka applikation, marknadsföringsstrategi eller annan enskild sak utan är 
ett komplett tankesätt för hur utveckling bör gå till och hur komponenter kopplas 
samman. Det är med andra ord en komplett verktygslåda. Verktygslåda för vem? 
Microsoft kan ha det självklara målet om de inte redan har uppnått det, att bli världens 
största leverantör inom alla teknikrelaterade områden. Microsoft har mjukvaror för 
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spelkonsoller, databasutveckling, kontorsarbete, affärssystem (som t ex Navision och 
Great Plains), PDA, operativsystem och mycket mer. De flesta av dessa mjukvaror är 
utvecklade i .Net och om de inte är det kommer nästkommande version av mjukvaran 
att vara det (Carroll, 2002). Microsoft vet att de aldrig kan tillgodose alla sina kunder 
fullt ut med sina paketerade mjukvaror. Microsofts slutkunder tar hjälp av enskilda 
utvecklare eller utvecklingsföretag för att anpassa deras applikationer eller skapa nya 
som kan kommunicera med deras befintliga applikationer. Det är dessa utvecklare 
som ska använda .Netverktygslådan. Detta gör de också i viss utsträckning. Eftersom 
Microsofts mjukvaror som utvecklarna ska anpassa eller skapa tilläggsapplikationer åt 
är skapade i .Net (Navision, Windows, Office), bör och ibland måste utvecklarna 
fortsätta utveckla i .Net. Samtidigt som Microsoft knyter upp fler marknadsandelar i 
utvecklingsbranschen förser de även utvecklare med verktyg som är enklare att 
utveckla i än konventionella utvecklingsverktyg och skapar buggfriare kod. De tänkta 
användarna av .Net är därmed mjukvaruutvecklare (Moningi, 2003).    

.Net, som uttalas dot net, bekräftar och besvarar följande trender inom 
mjukvaruindustrin idag: 

Distribuerade system  
Distribuerade system förenklar utvecklingen av robusta client-
serverapplikationer. Tidigare distribuerade teknologier är starkt bundna med 
tillverkarnas kompabilitet och saknar kopplingar till webben. Microsoft .Net 
tillhandahåller en arkitektur som exploaterar öppna Internetstandarder som 
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) (Thai & Lam, 2001).  

Webbparadigmändringar 
Under de senaste åren har webbutveckling skiftat från att vara 
kommunikationsorienterade och presentationsorienterade till att vara 
programorienterade. Ett huvudmål med Microsoft .Net är att möjliggöra 
försäljning och distribution av mjukvaror som en service (Thai & Lam, 2001). 

Mogenhetsfaktorer 
Mogenhetsfaktorer står för läxor som mjukvaruindustrin har fått lära sig genom 
mångårig utveckling av stora webbapplikationer. En kommersiell 
webbapplikation måste stödja följande: genomförbarhet, tillgänglighet och 
hanterbarhet. Microsoft .Net gör att alla dessa mål är enklare att uppnå (Thai & 
Lam, 2001). 

 2.2.1 ASP.Net 

ASP.Net betyder Active Server Pages .Net och är en vidareutveckling av ASP fast 
som bygger på .Net ramverket. 

ASP som är föregångaren till ASP.Net utvecklades från version 1.0 till 3.0. Tidigt år 
2000 formades diskussioner kring en vidareutveckling av ASP. Många trodde att det 
skulle bli en ASP version 4.0. Microsoft gav ASP.Net det preliminära 
utvecklingsnamnet ASP+. Inte förrän vid .Net introduktionen år 2000 tillkännagavs 
ASP:s riktiga nya namn ASP.Net. Utvecklarna världen över insåg att tillägget av .Net 
i ASP skulle innebära en skillnad. De kunde dock aldrig föreställa sig hur stor denna 
skillnad egentligen var (Liberty & Hurwitz, 2002).  

ASP fungerade genom att scriptkod skrevs samman med HTMLkod. I och med detta 
krävs det att webbservern kompilerar ASPsidan varje gång en klient anropar den. 
Detta kräver stora resurser från webbservern. Speciellt om flera anrop sker varje 
sekund. ASP.Net har helt gått ifrån detta koncept. Med ASP.Net kompileras 
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webbapplikationen en gång. Därefter behöver den aldrig mer kompileras om. Detta 
möjliggör utvecklingen av komplexa webbapplikationer, liknande 
Windowsapplikationer utan att ta onödiga resurser från webbservern (Liberty & 
Hurwitz, 2002).  

Carroll (2002) menar att syftet med .Net är att effektivisera utvecklingstiden genom 
att förenkla utvecklingsmiljön och tillhandahålla användbara verktyg. Detta 
resonemang förstärks av Cherry (2001) som menar att det primära målet med 
ASP.Net är att sänka barriären för webbutveckling. Med att sänka barriären menas att 
förenkla webbutveckling i sin helhet. ASP.Net når detta mål mycket på samma vis 
som Visual Basic sänkte barriären för Windowsutveckling genom att implementera en 
händelsedriven programmeringsmodell, se figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Illustrerar hur händelsedriven programmering fungerar 

Med händelsedriven programmeringsmodell menas att programmeraren kan lägga till 
kontroller så som knappar och textfält i sin applikation och sedan skriva kod för att 
hantera de händelser som dessa utför. På så vis framgår skillnaden mellan ASP och 
ASP.Net. Istället för att programmeraren skriver en HTMLsida med inbakad scriptkod 
(som i ASP), skriver denna en applikation som ser ut som en webbsida och fungerar 
som en webbsida. Fastän att det är programmerat som en riktig windowsapplikation. 

Trots att ASP.Net har funnits sedan år 2000 är fortfarande den kommersiella 
användningen av ASP 3.0 och andra tidiga tekniker stor. För att .Net ska överleva 
måste programmerare övertygas om att övergå till ASP.Net (Cherry, 2001). Det kan 
spekuleras i vad bristen på övergångar till ASP.Net beror på. Det kan ha varit 
tidpunkten i IT-eran det lanserades. Många bolag skar ner på IT-investeringar och 
kanske ansåg att det inte var viktigt att skicka iväg sina utvecklare på utbildning i en 
ny teknik. Det kan även bero på rädslan för företag att halka efter under tiden de lär 
sig en helt ny utvecklingsparadigm för webben. Kanske funktionaliteten är bristfällig. 
Ovanstående diskussioner är endast spekulationer i varför tekniken inte används i 
större utsträckning. ASP.Nettekniken har nu funnits i fyra år och en av dess största 
konkurrenter är fortfarande föregångaren ASP. 

När knapp1 trycks ner 

  spara värde i textruta1 

  till databas1 

Kod 

Databas1 

Knapp1 

Textruta1 

Knapp1_tryck 
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2.3 Tidigare webbutvecklingstekniker och språk 

De tekniker som har lett fram till ASP.Net kommer här att beskrivas i kronologisk 
följd. Vidare kommer teknikerna jämföras med föregångaren för att skapa en 
förståelse av vad det är som har förändrats och förhoppningsvis skapa en förståelse 
för varför dessa tekniker har behövts eller behövs än idag. 
 

2.3.1 HTML  

HTML betyder Hypertext Markup Language (se exempelvis Jones, 2000; Graham, 
1996; Kihlman, 2001). HTML är ett metaspråk. Med detta menas att det är ett 
beskrivande språk som till exempel rubriker i en rapport. Rubrikerna i sig är inte 
innehållet i rapporten utan beskriver innehållet. HTML syftar till att ge de av 
användaren definierade texter eller bilder ett eller flera attribut i form av höjd, bredd, 
placering m.m. (Graham, 1996). HTML var den första standarden för strukturerad 
information på webben. Vissa ämnesförfattare hävdar till och med att HTML skapade 
webben. Ett påstående som däremot kan anses ha en mer vetenskaplig innebörd är 
”HTML made the Web the Worlds library” (Goldfarb i Mazza, 2000). Detta kan 
tolkas som att HTML gav innehållet på webben en struktur som därmed gjorde den 
möjlig att indexera och söka i. 

HTML är en tillämpning av SGML som är en akronym för Standard Generalized 
Markup Language. SGML är utformad till Internationell standard ISO 8879. I och 
med att HTML bygger på struktureringsstandarden SGML bör det betraktas som 
standarden för hur information ska struktureras på Internet. 

 

 
Figur 2, visar förhållandet mellan en PC med webbläsare och en webbserver 

Figur 2 illustrerar förhållandet mellan en PC med webbläsare och en webbserver. När 
webbläsaren begär en specifik sida från webbservern så letar webbservern fram denna 
och skickar den till PC:n med webbläsare. Webbläsaren tolkar sedan HTMLfilen och 
visar den för användaren. PC:n som kommunicerar med webbservern brukar kallas för 
klient. 

2.3.2 CGI 

HTML kan endast formatera text, bilder och annan kontenta för statisk presentation. 
Detta innebär att möjligheten för att skapa dynamiska och interaktiva webbsidor inte 
är möjligt med endast HTML. HTML kompletterades med ytterligare en teknik för att 
möjliggöra interaktion mellan serverapplikationer och HTMLsidor. CGI betyder 
Common Gateway Interface. CGI är inte ett programmeringsspråk, inte heller ett 
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beskrivande språk utan en teknik för att sammankoppla HTMLsidor med 
beräkningsapplikationer på webbservern (Jones, 2000). 

 

 
Figur 3, Sambandet mellan klient, webbserver och CGI applikationer (efter Crouch, 2000). 

Figur 3 illustrerar sambandet mellan klient, webbserver och CGIapplikationer. 
Klienten begär en sida från webbservern. Webbservern skickar sidan till klienten. 
Typiskt är att sidan som skickas innehåller ett formulär som användaren ska fylla i. 
När användaren fyllt i formuläret skickar klienten tillbaka sidan till webbservern. 
Webbservern anropar ett CGIprogram som läser ut svaren ur formuläret som klienten 
har skickat tillbaka. När väl svaren är utlästa skickar CGIprogrammet vidare resultatet 
till en databas eller annan applikation för att lagras eller utföra beräkningar på 
(Crouch, 2000). 

Möjliga tillämpningsområden är att slussa söktermer från en söksida till en databas 
som innehåller det man vill söka för att sedan skicka tillbaka sökresultatet till klienten 
(Francis, B. Homer, A. & Sussman, D, 2000). Francis Et al (2000) menar vidare att 
behovet av en informationssluss som faktiskt CGI är uppkom när HTML gav 
möjligheten för användare att mata in information i textrutor på webbsidan. En annan 
möjlighet till uppkomsten av CGI kan vara företags och andra användares krav på 
utökad funktionalitet på webben. CGI fick Internet att mogna från att endast innehålla 
statisk information, mycket likt en bok till att låta användarna interagera med 
informationen. 

Tidiga tillämpningar av CGI var kompilerad kod, skrivet i antingen C eller C++. 
Nackdelen med detta visade sig vara att omkompilering behövdes vid alla ändringar i 
applikationen oavsett storlek på ändringen. För att undvika detta utvecklades ett sätt 
att skapa sidor med hjälp av scriptspråk. Scriptspråket var Practical Extraction and 
Reporting Language, även kallat PERL (Francis Et al, 2000). Programmerare behövde 
nu inte längre kompilera om koden efter varje ändring. Rättare sagt behövde koden 
aldrig kompileras av programmeraren utan tolkades istället av en tolk vid varje 
exekvering (Jones, 2000).   

2.3.3 ASP 

Medan CGI krävde att programmeringskoden eller scriptet skrevs separat och 
anropades av webbsidan så bakar ASP ihop scriptet och HTMLkoden i ett. ASP 
betyder Active Server Pages. Syftet med ASP är att göra webbsidor dynamiska. CGI 
gjorde i själva verket inte webbsidor dynamiska utan gjorde möjligheten att med hjälp 
av externa program få webbsidor att agera dynamiskt (Ronne, 2000). Detta kan 
jämföras något med en tv med fjärrkontroll. När tv-tittaren byter kanal ges en 
instruktion till fjärrkontrollen, fjärrkontrollen i sin tur tolkar knapptryckningen och 
skickar den i signaler som tv:n kan förstå till tv:n. Detta är CGI. Hade något liknande 
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gjorts i ASP hade fjärrkontrollen försvunnit ur bilden. Tv-tittaren hade alltså 
kommunicerat direkt med tv:n för att byta kanal.       

Med dynamisk menas att sidan ser annorlunda ut beroende på användare och tidpunkt. 
Det enklaste exemplet på en dynamisk sida är en webbsida med en klocka som visar 
den aktuella tiden. Med ASP kan programmeraren lägga in ett kommando i 
HTMLkoden som skriver om HTMLkoden i det ögonblick som webbsidan laddas ner 
så att den aktuella tiden skrivs in (Ronne, 2000).    

Microsoft skapade ASP som svar på det växande behovet av effektiv webbserver-
applikationsteknologi, som även är relativt säker. Alla ASPapplikationer kan skapas 
med server-sidescript genom att använda scriptspråk som Javascript eller VBscript. 
Om en lösning inte kan skrivas i scriptkod kan ASPkomponenter användas (Powers, 
1999). 

 

 
Figur 4, illustrerar hur ASP kommunicerar direkt med externa applikationer och databaser. 

När klienten ber webbservern skicka en sida kompilerar webbservern ASPsidan och 
laddar upp resultatet i primärminnet. Webbservern utför de beräkningar som krävs av 
det kompilerade programmet, vilket oftast resulterar i HTMLkod, som sedan skrivs 
tillbaka till ASPsidan (som nu bara innehåller HTMLkod). För 
applikationsanvändaren syns ingen skillnad gentemot en statisk HTMLsida, bortsett 
från filnamnet eftersom all beräkning har skett på servern (Powers, 1999). En nackdel 
med ASP är att det måste köras på Microsofts webbservermjukvara IIS. Det har 
kommit tillägg till vissa av de andra stora webbservermjukvarorna men dessa brukar 
inte stödja ASP fullt ut.  

2.4 Bakgrundsdiskussion 
Det kan anses märkligt när Internet är en öppen arkitektur att tekniker som är 
plattformsberoende travar in på marknaden. Det finns flera tekniker som är helt öppna 
och gratis att använda men ändå skapar sig några av de dyra slutna teknikerna stora 
namn. Hur stort genomslag har egentligen ASP.Net haft? Anser näringslivet att detta 
är en teknik att lita på eller kommer den att vara bortglömd under nästkommande 
månader? 
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3 Problemområde 
I IT-branschen är alltid framtiden runt hörnet. Nya tekniker, mjukvaror och hårdvaror 
släpps till allmänheten på löpande band från både stora och små leverantörer. Oftast är 
det de produkter som släpps av stora leverantörer som har störst genomslag medan de 
från mindre bolag ofta men inte alltid rinner ut i sanden (McClure, Shah & Shah, 
2003). Bland de största aktörerna återfinns bolaget Microsoft tillsammans med 
konkurrenter som SUN. Båda dessa aktörer har varit med och revolutionerat 
webbutvecklingen (McClure Et al, 2003). Av dessa två aktörer har utan tvekan SUN 
haft störst genomslag vad gäller utvecklingstekniker för webben, detta tack vare 
JAVA. JAVA’s genomslag 1996 berodde på att det tillämpar objektorientering och är 
plattformsoberoende, något som inte existerat tidigare på webben (Ronne, 2000).  

Microsoft väntade till år 2000 med att presentera sin nya utvecklingsteknik .Net och 
dess webbutvecklingsdel, ASP.Net. ASP.Net släpptes med en likvärdig 
konkurrenskraft som JAVA hade när det lanserades 1996, ett helt nytt sätt att 
programmera för webben. Microsoft (2004) hävdar att smidigheten i att utveckla 
applikationer för webben har utökats avsevärt på senare år och utvecklingstiden ska 
sjunka lika mycket vid användandet av .Net. Oavsett hur mycket en teknik lovordas 
blir dess livslängd inte lång om den inte används i tillräckligt stor utsträckning och 
blir då som en i mängden av gångna tekniker.  

Cherry (2001) menar, för att .Net och därmed även ASP.Net ska överleva eller 
expandera måste Microsoft övertyga programmerare att övergå till ASP.Net. Detta 
uttalande gjorde Cherry (2001) för tre år sedan. Anledningen till att Cherry’s (2001) 
argument väger tungt är att Cherry (2001) är väl insatt i Microsofts tekniska och 
strategiska organisation. Cherry (2001) är väl insatt i detta område efter att ha arbetat 
på flera positioner inom teknik och marknadsanalys i över tio år på Microsoft. Det är 
därför viktigt att nu undersöka i hur pass stor utsträckning ASP.Net används. För 
individuella utvecklare och utbildningsledare är det av stor vikt att veta vad som är 
inne och vad som är ute, för att kunna investera tid och pengar i utbildningar. En 
satsning på fel teknik kan innebära stora förluster och möjligen även undergång för en 
mindre firma. Kunskap i gångna utvecklingsspråk och tekniker är självklart mycket 
bra grundstenar vid vidare utbildningar, såvida något har ärvts vidare från dem. Har 
dock inget ärvts vidare kan kunskap i tekniken vara både överflödig och förvirrande 
vid modernare utveckling. För att få reda på om ASP.Net är en gången, nutida, 
framtida eller aldrig använd teknik behöver dagens och den gångna användningen 
därav undersökas. 

3.1 Problemformulering 

Huvudfrågan i denna rapport är ”Hur utbredd är användningen av ASP.Net hos 
Sveriges utvecklingsföretag?”. Svaret på denna fråga kan ingå i ett underlag när 
mindre utvecklingsföretag och individuella utvecklare ska ta ställning till om de ska 
satsa på att lära sig ASP.Net eller inte. 

De delfrågor som kommer att tas upp är följande: 

1. Varför används/används inte ASP.Net? 

Svaret på denna fråga kommer att ge stöd till beslutsfattare när de ska besluta 
om att använda sig av tekniken eller inte. Svaret kommer att ge detta stöd 
genom att belysa de faktiska fördelarna och nackdelarna hos tekniken. 
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2. Förväntas användningen av ASP.Net öka inom två år? 

Även svaret på denna delfråga kommer att ge stöd åt beslutsfattare när beslutet 
om ASP.Net ska användas eller inte ska fattas. Svaret kommer att ge detta stöd 
genom att belysa marknadens syn på ASP.Net:s framtid. 

Dessa frågor ihop kommer i stor del kunna ge stöd till beslutsfattare vid övervägande 
om de ska använda sig av ASP.Net eller inte. De kommer tillsammans att ge en 
överblick av hur stor andel av konkurrenterna det är som använder sig av tekniken, 
varför den används eller inte används från fall till fall och även ge en bild av hur 
marknaden ser på teknikens framtid. 

3.2 Avgränsningar 

På grund av begränsade resurser i form av tid och pengar kommer endast ett urval av 
Sveriges webbutvecklingsföretag att undersökas.
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4 Metod 
Detta kapitel kommer att behandla möjliga metoder som kan användas som 
tillvägagångssätt för att få svar på frågeställningarna, men framförallt kommer det här 
att diskuteras för den valda metoden. Här följer även en motivering till varför 
undersökningen ska utföras med denna metod. 

4.1 Möjliga metoder 

För att hitta en metod som lämpar sig för denna undersökning krävs det att den 
uppfyller vissa krav. Resultaten som ska mynna ut från metoderna måste vara baserad 
på dagsfärsk information. Anledningen till detta är att tekniken som ska undersökas 
tillhör en av de nyare och kan därför inte undersökas med gammalt material då det 
med största sannolikhet inte ger en aktuell bild. Om undersökningen skulle ske med 
hjälp av respondenter är det ett krav att det ska gå att föra en dialog med dessa. 
Anledningen till detta är det relativt komplexa området som undersökningen tillhör. 
Det får med andra ord inte vara möjligt för en respondent att misstolka frågorna då 
detta skulle ge ett missvisande resultat. Det måste alltså vara möjligt att beskriva 
frågor djupare vid behov. 

4.1.1 Litteraturstudier 

Fördelarna med att använda litteraturstudier vid denna undersökning är att den 
information som framhävs och som är tagen ur den tryckta litteraturen med största 
sannolikhet är allmänt accepterad. Litteraturstudier med flera pålitliga källor skulle 
även ge en samlad bild av ämnet.  

Ett påtagligt problem med litteraturstudier vid undersökningen av ”Hur utbredd är 
användningen av ASP.Net hos Sveriges utvecklingsföretag?” är kravet på dagsfärsk 
litteratur, något som kan vara mycket svårt att få tag på och aldrig skulle komma upp i 
det antal källor som krävs för att kunna basera ett vetenskapligt resultat på. 
Användandet av tryckt material vid denna undersökning skulle innebära att resultatet 
baseras på gammal fakta som med största sannolikhet inte skulle vara aktuell i 
dagsläget. 

4.1.2 Enkätundersökning 

Vid den aktuella undersökningen passar enkätundersökning i den mån att den är 
kostnadseffektiv vilket är ett krav för att undersökningen ska kunna utföras med ringa 
tillgängliga medel. Metoden passar även eftersom den är tidseffektiv då den når ut till 
många respondenter på en kort tid. Tidseffektiviteten är ett viktigt krav för att 
undersökningen ska kunna hålla sig inom de utsatta tidsramarna.  

Nackdelen är dock att på grund av metodens envägskommunikation kan inte 
fördjupnings- och följdfrågor ställas vilket med största sannolikhet kommer att krävas 
på grund av undersökningens komplexa tekniska vinkel. Detta skulle resultera i att 
resultatet kanske inte blir fullständigt eller att det överhuvudtaget inte svarade på 
frågeställningen på grund av bristande korrespondens. 

4.1.3 Intervju  

Fördelen med öppna intervjuundersökningar är att frågor som är av större vikt än 
andra kan betonas och utvecklas beroende på hur intervjuledaren ställer frågorna. 
Detta skulle vid den aktuella undersökningen innebära att de svar som inte anses vara 
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kompletta kan omformuleras och utvecklas för att avspegla rätt område. Detta skulle 
vid slutlig sammanställning av samtliga intervjuer innebära möjligheten att 
sammanställa svaren i tabeller och diagram, om frågorna har formulerats rätt för alla 
intervjudeltagare. 

Nackdelen är dock att orutinerade intervjuledare kan ha svårt för att leda en öppen 
intervju när det gäller att hitta en balans mellan verkligen öppna frågor och frågor som 
det krävs precisa svar på. Vidare kan öppna intervjuer göra det svårt att anteckna 
svaren. Detta skulle vid den aktuella undersökningen medföra raka motsatsen till de 
ovan nämnda fördelarna. Om frågorna inte formuleras på ett sådant sätt att svaren kan 
kategoriseras så kan inga tabeller eller diagram skapas för att visa statistik, vilket gör 
det svårt att redovisa ett resultat. 

Vid en sluten intervju har intervjuledaren ett antal förbestämda frågor formulerade. 
Frågorna bör inte ändras eller tas bort beroende på individens svar. Fördelen med 
sluten intervju är förenklingen att skapa statistiska resultat utifrån intervjun, det är 
även lättare att anteckna svaren (Berntsson et al, 2002). Vikten av att kunna skapa 
statistiska resultat utifrån den aktuella undersökningen är stor då det är det enda sättet 
att redovisa ett kvantitativt resultat. 

Nackdelen med användning av sluten intervju vid den aktuella undersökningen är att 
de frågor som ställs av intervjuledaren oftast kan tolkas på mer än ett sätt av 
respondenten och sluten intervju ger i dessa fall inte möjlighet att omformulera 
frågan. Detta innebär därmed att frågorna kan resultera i svar som inte är av relevans 
för undersökningen. Detta skulle innebära att det statistiska resultatet blir 
missvisande. 

En genomgående nackdel med båda typer av intervjuundersökningar är tidsåtgången. 
På grund av den tid det tar att intervjua samtliga deltagare kan det totala urvalet inte 
bli så stort då den tillgängliga tiden är begränsad. 

4.2 Val av metod 
Vid undersökningen ”Hur utbredd är användningen av ASP.Net hos Sveriges 
utvecklingsföretag?” ska undersökningsmetoden sluten intervju användas, men med 
möjligheten att utveckla vissa specifika frågor vid behov. Detta ska kunna göras för 
att intervjudeltagaren ska förstå innebörden av frågan, dock ej för att fördjupa 
undersökningen i vissa områden. Syftet med detta är att samtliga intervjudeltagare ska 
svara på samma frågor och ha förstått dem på samma sätt. Sluten intervju ska 
användas eftersom: 

• Det är enklare att ta fram statistiska resultat med denna metod än med andra 
metoder (bortsett från enkätundersökning).  

• Det ger möjligheten att utveckla vissa frågor vid behov. 

• Det ger en mer dagsaktuell bild av området än vad litteraturstudier hade gjort. 

• Bortfallet lär vara mindre än vid enkätundersökningar. 

Intervjuerna ska hållas per telefon för att kunna få ett direkt och interaktivt samtal. 
Samtalen ska hållas per telefon och inte via E-post då risken för bortfall är större vid 
skriftlig korrespondens, därmed ges även möjligheten att utveckla vissa frågor vid 
behov. Intervjuer där både intervjudeltagare och intervjuledare är närvarande utesluts 
då kostnaden för resor och tidsåtgången blir för stor.
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5 Genomförande 
Detta kapitel beskriver hur den metod som valdes i kapitel 4 tillämpades i detta 
arbete. Här beskrivs även tillvägagångssättet för att välja de respondenter som ska 
ingå i undersökningen. Intervjufrågorna diskuteras och motiveras i detta kapitel. 

5.1 Val av respondenter 
Då frågeställningen syftar till att reda ut den verkliga användningen av ASP.Net som 
webbutvecklingsverktyg hos ett urval av Sveriges webbutvecklingsbolag, faller det 
sig naturligt att kontakta just sådana utvecklingsbolag. Eftersom skaran av företag 
registrerade inom mjukvaru- och webbutveckling är så stor sattes vissa grundläggande 
krav för att de skulle få ingå i undersökningen. Kraven var dessa: 

• Bolaget ska vara ett registrerat aktiebolag eller varit aktivt på marknaden i 
över 2 år. Detta krav ställdes för att i största möjliga mån rensa bort de 
oseriösa bolagen. 

• Bolagen fick inte ha fler än 200 anställda. Företag som har fler anställda 
tenderar i allmänhet att ha fler än ett verksamhetsområde och olika 
avdelningar som kan syssla med helt skilda projekt. Då undersökningen syftar 
till att undersöka webbutvecklingsbolag och inte bolag som bara har en 
avdelning som arbetar med webbutveckling, väljs bolag med fler än 200 
anställda att inte tas med i undersökningen. 

• Bolagens kontaktpersoner var tvungna att ha fasta telefoner och inte bara 
mobiltelefoner. Anledningen till detta är att de bolag som kontaktas ska 
åtminstånde vara av den storleken att de har ett kontor. Även företag som 
saknar kontor kan självklart vara seriösa. Risken för att störa en respondent 
när han eller hon är ute på kundbesök eller liknande borde vara avsevärt 
mycket större när kontakt tas på mobiltelefon än när kontakt tas på 
kontorstelefon. 

Utifrån dessa krav genomsöktes Sunets webbkatalog som kategoriserar företags 
webbsidor utefter företagets verksamhetsområden. Sunets webbkatalog innehåler 
cirka 800 företag som är verksamma inom IT-branschen. Dock sysslar endast ett fåtal 
av dessa med professionell webbutveckling. Webbkatalogen genomsöktes och de 
bolag som uppfyllde ovanstående krav samt innehöll webbutveckling eller utveckling 
för Internet i sin verksamhetsbeskrivning valdes ut som urvalsgrupp. Vidare 
beslutades att endast företag som gav intrycket av att vara aktiva och professionella 
skulle kontaktas. Med detta menas bland annat att företag som har flera år gamla 
uppgifter tryckta som nyheter på sin webbsida inte kan anses vara aktiva i dagsläget. 
Det innebär även att företagen via sina webbsidor ska ge ett intryck av att det är en 
professionell verksamhet som bedrivs.  

Totalt valdes tjugo företag slumpmässigt från de företag som uppfyllde ovanstående 
krav. Dessa företag kontaktades via telefon. Av dessa tjugo ställde femton upp på 
intervju. Anledningen till att de resterande fem företagen avböjde var i tre fall att det 
vid flera tillfällen inte var någon som svarade i telefon. Ett företag kunde endast nås 
via mail och i det sista fallet var telefonnumret ej längre aktivt. Det fanns heller ingen 
hänvisning till ett nytt telefonnummer. Därför kunde detta företag inte längre anses 
vara aktivt på den angivna adressen. 
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5.2 Val av Intervjufrågor 

Utifrån problemområdet i kapitel 3 listades ett antal frågor som skulle kunna vara 
relevanta för att lösa problemet. Efter övervägningar och motiveringar till de olika 
frågorna valdes totalt elva frågor som kunde motiveras starkt varför de var relevanta. 
Vissa frågor avgränsades då de inte hade den höga relevansen som de andra men 
främst eftersom det skulle vara svårt att använda svaren på dem som statistiskt 
underlag. Vid vissa frågor fanns utrymme för följdfrågor för att få ett så utförligt svar 
som möjligt på själva huvudfrågan. Av de totalt elva frågorna ställdes inte alla till 
varje respondent. De tre första övergripande frågorna ställdes till alla, därefter ställdes 
antingen fem eller tre frågor beroende på vad de svarat på fråga tre. De två första 
frågorna ställdes för att få en inblick i hur stort företaget var och vad respondenten 
hade för befattning i företaget. 

Nedan listas och motiveras de ställda intervjufrågorna: 

1. Vad för roll har du i ditt företag? 

Denna fråga ställdes för att få reda på vilken position kontaktpersonen har i 
företaget, vilket är av stor relevans för hur svaret kan tolkas vid en analys. 

2. Hur många anställda har företaget? 

Frågan ställdes för att få en inblick i hur stort företaget är och om det nått upp 
till de krav som satts upp. Det var som tidigare nämnts ett kriterie att företagen 
skulle ha färre än 200 anställda. Svaret på frågan bekräftar endast denna 
uppgift och ger det dagsaktuella antalet anställda i företaget. 

3. Använder ni er av ASP.Net? 

Denna fråga ställdes för att kunna kategorisera företagen i gruppen som aldrig 
provat tekniken eller gruppen som provat eller använder tekniken. Frågans 
svar ligger till grund för vilka de nästkommande frågorna är. 

Vid svar Ja på fråga 3: 

a. I hur pass stor utsträckning i procent använder ni ASP.Net vid 
webbutveckling? 

Denna fråga ställs för att undersöka huruvida tekniken ASP.Net är 
deras huvudsakliga utvecklingsteknik eller om det är en teknik de har 
provat på. 

b. Vilken annan teknik använder ni i huvudsak? 
Denna fråga syftar till att ta reda på kompletterande tekniker som 
används inom företaget. Om flera företag svarar samma sak på denna 
fråga kan det till exempel tyda på att något saknas hos ASP.Net. 

c. Varför använder ni ASP.Net? 

Denna fråga syftar till att få en förståelse för varför tekniken har valts i 
de fall den använts. Svaret på denna fråga kan påvisa att det är kunden 
som har ställt kravet att tekniken ska användas, eller att bolaget har sin 
kärnkompetens i tekniken. Det kan även hända att ett företag använder 
tekniken för att de trivs med att utveckla i den. 

d. Vad anser ni om  funktionaliteten i ASP.Net? 

Svaret på denna fråga visar på om företagen trivs att arbeta med 
tekniken eller om de känner sig tvingade att nyttja den trots att den inte 
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uppfyller deras krav. Denna fråga ger även utrymme för att ta reda på 
vad för brister tekniken har. 

e. Tror ni att ni kommer att fortsätta använda ASP.Net om två år? 

-Varför? 

-Om ja, har ni någon handlingsplan för detta? 

-Om ja, i hur pass stor utsträckning? 

Syftet med denna fråga är att ta reda på om företagen tror att ASP.Net 
är en teknik som kommer att finnas kvar ett tag eller rinna ut i sanden. 
Svaret på frågan ger också en kompletterande bild över hur pass nöjda 
företaget är med tekniken. Det finns inget konkret underlag till varför 
just två år har valts. Ett år anses vara för kort tid för att undersöka och 
på fem år kan för mycket hända innebärande att ingen kan förutse hur 
det ser ut då. Därför har av ren smidighet två år valts. 

Vid svar nej på fråga 3: 

a. Vad använder ni huvudsakligen för webbutvecklingsteknik? 

Svaret på denna fråga framhäver den teknik i företaget som är i direkt 
konkurrens med ASP.Net, vilket senare kommer att ge en samlad bild 
av vilka andra tekniker och språk ASP.Net konkurrerar med. 

b. Varför använder ni inte ASP.Net? 

Denna fråga syftar till att ta fram anledningarna till att tekniken inte 
används. Detta kan vara allt från bristande kunskap i just denna teknik, 
till att företaget är missnöjd med tekniken. Här kan finnas många 
anledningar som är av intresse vid en analys om varför de inte 
använder tekniken. 

c. Tror ni att ni kommer att använda ASP.Net om två år? 

-Varför? 

-Om ja, finns det en handlingsplan för detta? 

-Om ja, i hur pass stor utsträckning? 

Svaret på denna fråga visar om företaget tror att ASP.Net är en teknik 
som kommer leva kvar länge och om de tror att de själva kommer att 
behöva utveckla i tekniken. Denna fråga syftar även till att ta reda på 
om företaget kommer att satsa på tekniken i större utsträckning eller 
om de endast tror att de kommer att använda den ibland. Det finns 
inget konkret underlag till varför just två år har valts. Ett år anses vara 
för kort tid för att undersöka och på fem år kan för mycket hända 
innebärande att ingen kan förutse hur det ser ut då. Därför har av ren 
smidighet två år valts. 

Huvudsyftet med fråga 1 och 2 är inte att få svar på problemställningen utan ska 
användas senare i diskussionen för att se om dessa faktorer kan ha någon inverkan på 
resultatet. 
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5.3 Genomförande av intervjuer 

Som beskrivits i kapitel 4 har metoden intervjuer valts för att lösa den aktuella 
problemställningen. Samtliga intervjuer har genomförts via telefon. Respondenterna 
har kontaktats samma dag som intervjun ägde rum. Detta gjordes för att ett så ärligt 
svar som möjligt eftersöktes. Hade respondenterna fått mer tid att tänka på frågorna 
hade de kunnat ändra svaren på sina frågor så att deras företag framställs på ett annat 
sätt. Rabiger (1998) styrker att det är viktigt att avstå från att framföra viktiga frågor 
innan intervjutillfället, för att svar ska vara mer impulsiva och mindre planerade. En 
nackdel är dock att bortfallet av respondenter antagligen inte hade varit så högt om 
respondenterna hade haft tillgång till frågorna ett par dagar innan intervjutillfället. Det 
kanske även hade varit fallet att vissa respondenter hade givit ett fylligare svar på 
vissa frågor om de hade haft tillgång till frågorna i förhand och haft möjlighet att 
tänka igenom situationen lite. Det senare har försökt kompenseras genom att ställa 
flera följdfrågor för att få ett så uttömmande svar som möjligt 

När kontakt hade tagits med respondenten påbörjades samtalet med en beskrivning 
om undersökningen. Därefter frågades om respondenten var villig att svara på några 
frågor. Femton av tjugo företag valde att medverka. Övergripande information om 
företaget sammanställdes tillsammans med respondenten för att få en korrekt bild av 
deras verksamhet. Under intervjuns gång antecknades diskussionen kortfattat. Även 
betoningar på vissa svar antecknades då de ansågs kunna vara till nytta vid analysen. 
Vid intervjuns slut frågades samtliga respondenter om de önskade förbli anonyma, två 
företag önskade att förbli anonyma. Diskussion fördes med några respondenter som 
visat intresse om ämnet. Dessa företag var främst intresserade om hur den totala 
användningen av ASP.Net såg ut på marknaden. Efter intervjun sammanställdes 
intervjun direkt då den fanns färskt i minnet. Svaren skrevs sedan in i dels ett 
frågeformulär, där svaren återgavs väldigt kortfattat, men också i ett intervjuresultat 
där det kan läsas hur respondenten svarat på frågorna med motiveringar och dylikt. 
Tre av de i undersökningen ingående företagen kontaktades i ett tidigare skede där 
inget beslut hade fattats om att sammanfattade intervjuresultat skulle göras. Därför 
sammanställdes dessa tre företagen i ett senare skede utifrån intervjuanteckningar.
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6 Resultat 
Resultatkapitlet kommer att redovisa och sammanställa de svar som lämnats av 
respondenterna vid intervjutillfället. Resultatet kommer att sammanställas utefter de 
frågor som ställts till företagen. För att se varje företags svar på frågorna var för sig, 
hänvisas läsaren till bilaga 1 och för att se en överblick på svaren hänvisas läsaren till 
bilaga 2. 

6.1 Sammanfattning av frågesvar 
Här kommer de svar som ställts till företagen att sammanfattas för att se vilka likheter 
eller olikheter de olika företagens svar har gett. 

6.1.1 Respondentens roll i företaget 

De personer som svarat på frågorna har varit allt från VD till webbutvecklare. 
Det har skiljt sig från företag till företag beroende på vilka som varit 
kontaktbara och i flera fall vilka som har suttit inne med kunskapen. Alla som 
svarat på frågorna har varit insatta i vilka webbutvecklingsspråk och tekniker 
företaget har använt sig av. 

6.1.2 Antalet anställda hos företagen 

Företagen som kontaktades har haft allt från en till tjugofem anställda. Snittet 
ligger på 7,5.  

6.1.3 Användning av ASP.Net 

Av de femton företag som svarade använde åtta av dem ASP.Net, medan sju 
av dem inte använde sig av tekniken i dagsläget. 

De företag som använder ASP.Net: 

• I hur pass stor utsträckning i procent används ASP.Net vid 
webbutveckling. 

Av de åtta företag som använde sig av ASP.Net använde ett företag 
tekniken till 5 procent, ett till 50 procent, två till 75 procent, två till 80 
procent, ett till 85 procent och det sista till 90 procent. Detta innebär att 
medelanvändningen hos de företag som använde sig av tekniken är 
67,5 procent. 

• Vilken annan teknik används i huvudsak. 

Den teknik som används mest förutom ASP.Net i dessa åtta företag var 
klassisk ASP, vilket fem av de åtta företagen använde. De språk som 
var vanligast därefter var JAVA och Javascript. I ett fall användes 
HTML och i ett annat Lotus Notes. C++ användes av ett företag vid 
komponentprogrammering och ett företag svarade att de använde alla 
möjliga språk och tekniker, men kunde inte påpeka någon specifik som 
de använde sig mest av. 

• Varför används ASP.Net. 

Företagen hade en hel del olika svar att ge på denna fråga. Endast två 
företag gav samma svar, vilket var att kunderna kräver att de använder 
sig av ASP.Net.  
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Ett annat svar var att det är smidigt och tidseffektivt. Ett företag ansåg 
att det hade hög språkfunktionalitet och att många komponenter i 
utvecklingsmiljön var användbara. Ett annat företag tyckte att det 
interagerar väl med Microsofts andra plattformar. Ytterligare ett annat 
företag tyckte att det skapade en känsla av att skapa en riktig 
applikation kontra en scriptad webbsida. Att det är flexibelt och 
kraftfullt var det en annan som tyckte och slutligen tyckte det sista 
företaget att det var snabbare att utveckla i ASP.Net och att det var 
enklare att skala ner systemen. 

• Vad anses  om  funktionaliteten i ASP.Net. 

Alla åtta företag var överens om att funktionaliteten i ASP.Net var 
väldigt bra. Motiveringarna till detta skiljde sig dock lite åt. Två av 
företagen tyckte att de inbyggda funktionerna var mycket bra. Att det 
är enkelt att skapa välstrukturerad och lättläst kod, samt att det är bra 
stöd vad gäller färdiga komponenter och dokumentation var också 
argument som stödde ASP.Net.  

De nackdelar som företagen tyckte fanns var att det är svårt att göra 
ändringar och att det kan saknas detaljer i klassbiblioteket, mycket på 
grund av att det är en teknik av första generationen. Ett företag tyckte 
också att det var segt att dra igång projekt då det krävdes mycket 
overhead. 

Den allmänna uppfattningen om funktionaliteten ansågs dock vara att 
det är en bra och enkel teknik som i vissa fall kräver lite förbättringar. 

• Kommer ASP.Net att användas om två år. 

Alla åtta företag svarade att de trodde att de kommer att fortsätta 
använda sig av ASP.Net om två år. 

Anledningen till detta var i samtliga fall att det var marknaden som 
styrde. Alla företag såg redan nu att kunderna kommer att kräva att 
utvecklingen görs i ASP.Net, mycket eftersom de redan börjat kräva 
det. 

Det var endast ett företag av de åtta som hade en handlingsplan för 
detta. De andra företagen ökar sin utveckling i tekniken när kunderna 
kräver det. 

Fem av företagen kunde inte svara på i hur stor utsträckning i procent 
de skulle använda sig av ASP.Net om två år, men samtliga svarade att 
det troligtvis handlade om en ökning mot vad de använde sig av 
tekniken idag. 

Ett företag svarade att de skulle använda sig av tekniken till 75 procent 
om två år. Det företag som i dagsläget endast använde sig av ASP.Net 
till 5 procent uppskattade att de skulle använda sig av tekniken till 95 
procent och ett annat företag trodde sig använda sig av ASP.Net till 
hela 100 procent. 

Detta visar att samtliga företag som redan använder sig av ASP.Net i 
dagsläget anser att det kommer att öka avsevärt i och med att kunderna 
kräver det. 
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De företag som inte använder ASP.Net: 

• Vilken webbutvecklingsteknik används i huvudsak. 

Det som användes huvudsakligen var även här klassisk ASP, som hela 
fyra företag av sju använde sig av. Annars var det en blandning av en 
massa olika språk som användes. JAVA användes av två företag, 
liksom Javascript. Ett företag använde sig av PHP och MySQL och ett 
annat av Perl och CGI. Andra språk som användes var Lotus Domino 
och HTML. 

• Varför används inte ASP.Net. 

Två av företagen känner inte till tekniken och tycker att det blir för dyrt 
att testa den. Två av de andra företagen har inte tid att testa tekniken då 
de har för många uppdrag. Två andra företag anser inte att de har 
behovet av att testa ASP.Net då de tekniker de redan använder täcker 
deras behov. Det sista företaget anser att Microsofts utvecklingsmiljöer 
är för omständliga och att Visual Basic är rörigt. 

• Kommer ASP.Net att användas om två år. 

Fyra av de sju företagen tror att de kommer att använda sig av ASP.Net 
om två år. Två av företagen tror inte att de kommer att använda 
tekniken och ett företag vet inte om de kommer att göra det. 

Alla fyra företag som tror sig komma använda ASP.Net om två år, 
anser att de kommer att göra detta eftersom marknaden kräver det. Ett 
företag anser att applikationerna i ASP.Net kommer att behöva 
utvecklas och det är då de kommer att börja använda sig av tekniken. 

Det företag som svarat att de inte vet om de kommer att använda sig av 
ASP.Net om två år gjorde detta då de inte känner till tekniken 
tillräckligt i dagsläget för att kunna bilda sig en uppfattning om 
huruvida de kommer att använda sig av tekniken om två år. 

Ett av de företag som svarade att de inte kommer att använda sig av 
ASP.Net om två år anser att JAVA är för bra för att byta ut. Det andra 
företaget kommer bara övergå till ASP.Net om en kund kräver det, men 
det är inget de har planerat. 

Endast ett av de fyra företagen som svarat ja på frågan om de kommer 
att använda tekniken om två år, har en handlingsplan för detta. De 
andra tar det som det kommer då marknaden kräver att det används. 

Ett företag kommer endast att använda sig av ASP.Net till 10 procent. 
Två andra företag kommer att använda tekniken till 100 procent och 
det sista företaget vet inte till hur pass stor utsträckning de kommer att 
använda ASP.Net. 
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6.2 Svar på frågeställningen 

Detta kapitel kommer att bearbeta resultatet för att ge svar på frågeställningen och 
delfrågorna. 

Hur utbredd är användningen av ASP.Net hos Sveriges webbutvecklingsföretag? 

Syftet med denna frågeställning var att få reda på hur stor andel av professionella 
webbutvecklingsföretag det är som använder sig av ASP.Net vid webbutveckling. I 
undersökningen kunde det dokumenteras att åtta av femton företag använder sig av 
ASP.Net i någon utsträckning. Detta medför att resultatet av frågeställningen blir att 
cirka 53 procent av Sveriges professionella webbutvecklingsföretag använder sig av 
ASP.Net.  

Ja

Nej

Använder ASP.Net

 
Figur 5, Illustrerar andelen företag i undersökningen som använder sig av ASP.Net. 

Det framkom dock att användningsgraden av ASP.Net inom dessa åtta företag 
varierade kraftigt från lägst fem procent till som högst 90 procent. Den genomsnittliga 
användningen av tekniken hos de åtta företag var 67,5 procent. Detta innebär att 
medan andelen företag som använder tekniken är 8/15 vilket motsvarar cirka 53 
procent, så är den totala användningen av tekniken endast 36 procent. Detta resultat 
fås fram genom att ta antalet företag som använder sig av tekniken (8) och 
multiplicera detta med den genomsnittliga användningen inom företagen (67,5 %).  

8 * 0,675 = 5,4 

5,4/15 = 0,36 = 36 % 

ASP.Net

Andra tekniker

Total användning av ASP.Net

 
Figur 6, Illustrerar den totala användningen av ASP.Net hos samtliga företag som ingått i 

undersökningen. 

Därmed är resultatet på denna frågeställning att cirka 53 procent av Sveriges 
webbutvecklingsföretag använder sig av tekniken ASP.Net. Den totala användningen 
av tekniken uppgår till 36 procent. I och med detta kan denna frågeställning anses 
vara besvarad. 
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Varför används/används inte ASP.Net? 

Denna frågeställning syftade till att ta reda på de olika motiveringarna företag har till 
varför de använder sig eller inte använder sig av ASP.Net. Denna fråga delas per 
automatik upp i ytterligare två delfrågor beroende på om de använder sig av ASP.Net 
eller inte. Av de företag som svarade ja på frågan om de använde sig av ASP.Net 
uppger två att de använder sig av tekniken eftersom deras kunder kräver att deras 
applikationer är utvecklade i ASP.Net. De resterande företagen hade varierande svar 
på varför de använder tekniken, dessa var: 

1. Det är smidigt och tidseffektivt 

2. Hög funktionalitet och bra inbyggda komponenter 

3. Det integrerar väl med Microsofts andra plattformar 

4. Skapar en riktig mjukvaruutvecklingskänsla 

5. Det är flexibelt och kraftfullt 

6. Går snabbt att utveckla i och systemen blir enkelt skalbara 

Av de sju företag som svarade nej på frågan om de använder ASP.Net fanns totalt fyra 
olika motiveringar till detta. Motiveringarna var dessa: 

1. Två företag känner inte till tekniken och det blir för dyrt att testa den 

2. Två företag har inte tid att testa tekniken då de har för många uppdrag 

3. Två företag anser att de inte har behovet av att testa ASP.Net då deras 
befintliga tekniker täcker deras behov 

4. Ett företag anser att Microsofts utvecklingsmiljöer är för omständliga och att 
Visual Basic är rörigt 

1

2

3

4

Motiveringar till varför ASP.Net inte används

 
Figur 7, Illustrerar fördelningen av de motiveringar som de undersökta företagen gav för att de inte 

använder ASP.Net 

Ett av de företag som uppgav att de inte har haft tid att testa tekniken uppgav att de 
har som mål att övergå helt till ASP.Net inom tre månader. Hade detta teknikbyte 
redan skett så hade självklart resultatet sett lite annorlunda ut. 

Då fördelningen av motiveringar till varför eller varför inte tekniken används är 
väldigt spridd, därför kan ingen konkret motivering ges. Däremot kan de givna svaren 
ändå användas för att förstå varför eller varför inte ASP.Net används. Därmed kan 
även denna frågeställning anses vara besvarad. 

  Kommer användningen av ASP.Net öka inom två år? 

Denna fråga har inte ställts rätt ut till respondenterna utan har undersökts genom 
frågan om de själva tror att de kommer att utnyttja eller fortsätta utnyttja tekniken om 
två år. Av de åtta som redan använde tekniken trodde samtliga att de skulle fortsätta 
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använda tekniken om två år. Fyra av de företag som inte använder tekniken i 
dagsläget trodde att de skulle använda sig av tekniken om två år. Ingen utav dessa 
uppgav att de hade någon form av handlingsplan för detta i dagsläget utan att det 
endast var högst troligt att detta skulle ske.  

Detta skulle innebära att användningen av ASP.Net skulle se ut enligt följande om två 
år: 

Ja

Nej

Tror ni att ni kommer använda er av ASP.Net
om 2 år?

 
Figur 8, Illustrerar fördelningen av företag som tror att de kommer att använda sig av ASP.Net om två 

år, respektive de företag som inte tror det. 

I och med att respondenternas svar endast är spekulationer grundade på deras 
yrkeskunnande kan detta resultat inte anses vara fakta. Resultatet kan däremot tolkas 
som en indikation på vad webbutvecklingsföretagen tror kommer hända inom två år. 
Utifrån denna ansats kan resultatet tolkas till att en ökning på cirka 27 procent av 
webbutvecklingsföretag som använder sig av ASP.Net kommer att ske inom två år. 
Den starkaste och mest genomgående motiveringen till varför företagen trodde att 
denna utveckling skulle ske var en allt mer växande efterfrågan på tekniken hos 
kunderna. Samtliga åtta företag som redan använde sig av tekniken uppgav även att de 
trodde att graden av deras användning skulle öka inom två år. Bland annat ett företag 
som endast använde tekniken till fem procent trodde sig komma använda den i 100 
procent av all webbutveckling. Även detta är endast spekulationer gjorda av personer 
med kunnande inom området, men skulle innebära en kraftig ökning av teknikens 
totala användande. 

I och med problemställningens uppbyggnad kan denna frågeställning endast besvaras 
med hjälp av spekulationer, därmed kan den anses vara besvarad. 
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7 Analys 
I undersökningen framkom det att åtta av femton företag använde sig av ASP.Net vid 
webbutveckling. Detta innebär att cirka 53 procent av företagen använder tekniken. 
Trots att nästan hälften av de företag som var med vid undersökningen inte använde 
sig av ASP.Net i dagsläget trodde de sig ändå komma att använda sig av tekniken 
inom två år.  

Flera respondenter hade önskat en djupare definition av vad det innebar att använda 
ASP.Net. Vissa ansåg att om de hade använt ASP.Net i endast ett litet 
utvecklingsprojekt så kunde de inte säga att det är en teknik de använde, medan andra 
företag stoltserade med att de använt den i just ett litet projekt. 

De företag som endast använde sig av ASP.Net i en liten utsträckning, men ändå 
ansåg att det var en del av deras verksamhet gav intrycket under intervjun att de 
gjorde detta eftersom de hade en mer positiv inställning till denna teknik än vad de 
andra hade. Två företag som idag inte använde sig av ASP.Net eller använde sig av 
den i väldigt liten utsträckning talade väldigt positivt för tekniken. Det visade sig att 
dessa två företag var i en transaktionsfas där de höll på att övergå till ASP.Net. 

Av de företag som uppgav att de inte använde sig av ASP.Net kan majoriteten av 
dessa delas upp i två grupper. Den första gruppen består då av företag som genom 
tonläge och andra anmärkningar vid intervjuerna gav ett intryck av att de helst tar 
avstånd från Microsofts produkter. Den andra gruppen är företag som visade sig ha 
bra kunskap om teknikens uppbyggnad och tyckte att den hade många bra funktioner, 
men som ändå använde sig av föregångaren ASP 3.0. Detta innebär för den sakens 
skull inte att de som tar avstånd från Microsofts produkter har sämre kunskaper om 
dessa. Företagens öppna svar på frågan om varför de inte använder sig av ASP.Net 
löd allt från att det inte fanns något behov till att det är för dyrt eller det finns inte 
tillräckligt med tid att lära sig den nya tekniken.  

Anonym1 ansåg att det inte fanns något behov av att använda ASP.Net ännu eftersom 
deras verksamhet arbetade med anpassning och omarbetning av befintliga 
applikationer. Behovet fanns inte eftersom det ännu inte finns några applikationer som 
har behövts anpassas, i alla fall inte i någon större utsträckning. Det visade sig därför 
vara av stor relevans att ta reda på exakt vad inom webbutveckling företagen arbetade 
med. Majoriteten av företagen hade nyutveckling som största verksamhetsområde, 
men ett fåtal arbetade huvudsakligen med anpassning eller vidareutveckling av 
befintliga applikationer. Det är relativt självklart att de företag som arbetar med 
anpassning och vidareutveckling av befintliga applikationer inte börjar använda nya 
tekniker med en gång utan måste vänta tills applikationerna som de ska anpassa är 
utvecklade i den nya tekniken. I ett framtidsperspektiv trodde däremot Anonym1 att 
de skulle komma att använda sig av ASP.Net, vilket är ett tydligt tecken på att de tror 
att det är en teknik som kommer att ta fler och fler marknadsandelar. 

Även vissa företag som givit intrycket av att de tar avstånd från Microsofts produkter 
uppgav att de trodde sig komma använda tekniken om två år. I dessa fall gjordes dessa 
uttalanden med viss bitterhet i tonen. De vill inte acceptera att de kommer att använda 
sig av Microsofts produkter men ändå så vet de att så är fallet. Endast två av de totalt 
femton företagen trodde sig inte komma att använda tekniken om två år. Den ena av 
dessa är företaget Corpguide. Corpguide uppgav motiveringen att de inte kommer att 
använda sig av tekniken eftersom JAVA är för bra för att ersättas. Deras uttalande kan 
inte på något sätt tolkas som Microsoftfientligt. Microsoft stödde nämligen JAVA 
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fullt ut med sin Java Virtual Machine som inte distribueras längre. Supporten för 
denna produkt upphör 2007 (Microsoft:2, 2004). Känslan som diskussionen med 
Corpguide gav var helt enkelt att JAVA innehöll alla funktioner och möjligheter som 
företaget någonsin skulle kunna tänka sig behöva. Under intervjuns gång uppkom 
känslan av att företaget var beroende av att JAVA skulle leva vidare. Det verkade som 
om alla som var anställda på företaget hade JAVA som favoritprogrammeringsspråk 
och aldrig skulle kunna tänka sig att byta ut det. Det andra av dessa två företag gav 
starka antydningar till att de tillhör gruppen som helst inte använder sig av Microsofts 
produkter. 

Den starkaste motivering Corpguide gav till att ASP.Net aldrig kommer att ersätta 
JAVA var att JAVA är plattformsoberoende och det är inte ASP.Net. Webbsidor 
programmerade med ASP.Net kan visas med hjälp av alla marknadens dominerande 
webbläsare vilket operativsystem det än är som kör dem (Liberty & Hurwitz, 2002). 
Alltså är ASP.Net plattformsoberoende på klientsidan. JAVA kan visas av alla 
marknadens webbläsare om det finns en JAVAtolk installerad (Ronne, 1999). Detta 
innebär att även JAVA är plattformsoberoende på klientsidan förutsatt att det finns en 
JAVAtolk. Det som skiljer sig mellan teknikernas plattformsoberoende är att JAVA 
kan tillhandahållas på alla webbservrar (Ronne, 1999) medan ASP.Net endast kan 
visas från en Microsoftbaserad webbserver som IIS med .Netramverket installerat 
(Liberty & Hurwitz, 2002). Detta innebär att JAVA är plattformsoberoende på 
serversidan men inte ASP.Net.  

Endast två av de tillfrågade företagen uppgav att de använder sig av tekniken eftersom 
deras kunder kräver det. De andra företagen som använde sig av tekniken uppgav att 
de gjorde detta eftersom att det är smidigt och tidseffektivt. Ett företag ansåg att det 
hade hög språkfunktionalitet och att många komponenter i utvecklingsmiljön var 
användbara. Ett annat företag tyckte att det interagerar väl med Microsofts andra 
plattformar. Ytterligare ett annat företag tyckte att det skapade en känsla av att skapa 
en riktig applikation kontra en scriptad webbsida. Att det är flexibelt och kraftfullt var 
det en annan som tyckte och slutligen tyckte det sista företaget att det var snabbare att 
utveckla i ASP.Net och att det var enklare att skala ner systemen. Alla dessa 
motiveringar ger någon form av antydning på ASP.Net:s funktionalitet ur en positiv 
synvinkel. I detta skede verkade det inte som om det var marknadens efterfrågan som 
hade lett till användningen av ASP.Net. Det framkom dock vid diskussion om 
företagets framtida användning av tekniken, att det med största sannolikhet skulle ske 
en ökad användning av tekniken mycket på grund av ökad efterfrågan på marknaden. 

Många argument till varför eller varför inte ASP.Net kommer att bli den dominerande 
tekniken kan bollas och analyseras sönder. Det som dock är svårt att att förbise är 
marknadens efterfrågan. Majoriteten av företagen, närmare tretton av femton uppgav 
att de trodde sig komma använda tekniken om två år. Elva av dessa tretton uppgav att 
en stor anledning till varför de trodde att de skulle använda den var att 
marknadsefterfrågan hade ökat så mycket. Cherry (2001) sade att för att .Net ska 
överleva måste programmerare övertygas om att övergå till ASP.Net. Det verkar dock 
som om denna övertygelse inte kommer direkt från Microsoft utan indirekt via 
kunderna. Här märks det att Microsoft har gjort ett strategiskt drag när de riktat sin 
marknadsföring av .Net mot beställarna. Enligt de framkomna uppgifterna borde 
webbindustrin förbereda sig för en uppgång av ASP.Net. 
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8. Diskussion och slutsatser 
I arbetet har en undersökning om i vilken utsträckning ett urval av Sveriges 
webbutvecklingsföretag använder sig av ASP.Net genomförts. Det har också givits ett 
resultat till varför eller varför inte ASP.Net används, samt om användningen av 
ASP.Net kommer att öka om två år. Detta kapitel kommer bland annat att diskutera 
tänkbara anledningar till att resultatet blivit som det blivit och dessutom kommer 
erfarenheter som gjorts under arbetets gång att behandlas. Förslag till fortsatta arbeten 
kommer också att ges i kapitlet.  

8.1 Diskussion och slutsatser utefter resultatet av undersökningen 
Detta arbete är uppdelat i tre delproblem. I denna del kommer varje delproblem att 
diskuteras var för sig utefter den information som framkommit i resultatet och 
analysen. 

Hur utbredd är användningen av ASP.Net hos Sveriges webbutvecklingsföretag? 

Denna frågeställning gav ett resultat som påvisar att cirka 53 procent av ett urval av 
Sveriges webbutvecklingsföretag använder ASP.Net i någon utsträckning. 
Frågeställningen gav däremot även resultatet att den totala användningen av ASP.Net 
hos alla företag i undersökningen är 36 procent. I och med denna stora skillnad 
kanske det hade varit relevant för just denna del av undersökningen att tydligare 
definiera hur mycket tekniken måste användas för att kunna säga att ett företag 
använder sig av den. Likaså befann sig två av företagen i undersökningen i ett skede 
där de ska övergå till ASP.Net till 100 procent inom tre månader. Detta innebär att om 
undersökningen ägt rum tre månader senare så hade med största sannolikhet resultatet 
blivit annorlunda. Det kan även ha varit av ren händelse att fördelningen såg ut som 
den gjorde med dessa företag, med andra ord så kanske resultatet hade sett annorlunda 
ut om undersökningen gjorts på andra företag. Möjligen hade resultatet även skiljt sig 
om de fem företag som bortfallit även ingått i undersökningen. Det kan därför vara 
mer relevant att använda siffrorna som framkommit i resultatet som riktlinjer istället 
för fakta. 

Varför används/används inte ASP.Net? 

Frågeställningen syftade till att försöka generalisera varför företagen använder eller 
inte använder sig av ASP.Net. Eftersom svaren från respondenterna har varit så skilda 
från varandra är det svårt att dra några generella slutsatser. Men trots att endast två 
företag uppgav att de använder sig av tekniken eftersom deras kunder kräver det, så 
uppgav en klar majoritet att de skulle fortsätta använda eller öka sin användning allt 
efter marknadens efterfrågan. Detta kan innebära att även dessa företags beslut styrs 
av kundernas eller potentiella kunders efterfrågan. Varför vissa företag inte beslutar 
sig för att använda ASP.Net har också visat sig vara annorlunda från företag till 
företag. Två företag kände inte till tekniken tillräckligt och ansåg att det skulle bli för 
dyrt att testa den. Två andra företag hade inte haft tid att testa tekniken eftersom de 
har haft för hög beläggning på sina utvecklare. Ytterligare två företag ansåg sig inte 
ha behovet av ASP.Net då deras befintliga tekniker täckte deras behov. Det sista 
företaget som inte använde sig av tekniken uppgav att de inte gör det eftersom 
Microsofts tidigare utvecklingsmiljöer har varit för omständiga och att Visual Basic är 
ett rörigt programmeringsspråk. Detta företag gav känslan av att de inte seglade under 
Microsofts flagg överhuvudtaget utan var beredda att testa alla Microsoft 
konkurrenters utvecklingstekniker bara för att slippa Microsoft.  
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Med största sannolikhet hade resultatet för denna del av undersökningen varit 
annorlunda om urvalet hade varit större. Det hade då varit enklare att urskilja vilka 
motiveringar det är som väger tyngst hos företagen. 

Kommer användningen av ASP.Net öka inom två år? 

När frågan om framtida användning av tekniken framfördes till företagen bemöttes 
den av lite blandade känslor hos respondenterna. Många ansåg att två år är en för lång 
tidsaxel att mäta på i IT-industrin. De menade på att det händer så mycket nytt varje 
dag i IT-industrin som kan ha revolutionerande effekter. Trots detta bads de göra en 
kvalificerad gissning baserad på deras yrkes- och branschkunskaper. Samtliga av de 
som ansåg att två år var en lång tid framåt trodde att de skulle använda sig av tekniken 
om två år. Detta måste trots allt tyda på att ASP.Net har gjort ett speciellt intryck på 
dessa personer för att de ska tro att de kommer att använda tekniken så ”lång” tid 
framöver. Även fyra av de sju företag som inte använde tekniken idag trodde att de 
skulle komma att göra detta om två år. Den huvudsakliga motiveringen till varför de 
alla trodde att de skulle använda sig av tekniken var att kunderna kommer att kräva 
det allt mer. Några företag hade redan märkt av en kraftigt ökad efterfrågan på 
utveckling i ASP.Net. Att kunderna har börjat kräva att deras applikationer utvecklas i 
ASP.Net när vissa webbutvecklingsföretag knappt känner till tekniken, måste tyda på 
en kraftigt riktad marknadsföring från Microsofts sida. Det verkar som om Microsoft 
har riktat sin marknadsföring till slutkunderna (Microsofts potentiella kunders 
kunder). Detta ger ett intryck av att IT-industrin har mognat, då kunderna vet vad de 
vill ha istället för att acceptera allt som skickas åt deras håll. Så som läget ser ut idag 
kommer användningen av ASP.Net öka inom två år. 

Utöver de tre delproblem som anges i kapitel 3 önskades det undersökas om faktorer 
som respondentens roll i företaget eller företagets antal anställda kan ha haft någon 
inverkan på resultatet. Respondenternas roller har varierat allt från ägare/VD till 
programmerare. De respondenter som har befunnit sig längre ner i företagshierarkin 
har givit mer impulsiva svar och möjligen även mer ärliga svar än de respondenter 
som befunnit sig högre upp i hierarkin. Det kan hända att detta beror på att individer 
högre upp i hierarkin som ägare och VD är mer medvetna om vikten av företagets 
image och kan ha valt att svara mer diplomatiskt på vissa frågor. Antalet anställda på 
företaget verkar ha haft en mindre påverkan på om de använder ASP.Net eller inte. 
Det verkar dock som att hos små företag så är valet av teknik direkt beroende av vilka 
kunskaper som finns i företaget. Detta skulle innebära att små företag inte har så 
mycket att välja på som företag med fler anställda.  

8.2 Undersökningens kvalitet 
Tillförlitligheten på den genomförda undersökningen får anses vara god då samtliga 
företag som deltagit i undersökningen uppfyllt de krav som ställdes. Den geografiska 
spridningen på företagen anses även vara i enlighet med den geografiska spridningen 
på samtliga webbutvecklingsföretag i Sverige. Detta innebär att Stockholmsregionen 
representeras något mer än de övriga regionerna. Kontaktpersonen som har agerat 
respondent hos företagen har alltid haft god inblick i vilka tekniker som har använts 
och varför de har besuttit den kunskap om marknaden och företaget som har krävts för 
att få ett tillförlitligt resultat. En nackdel med den genomförda undersökningen är att 
samtliga undersökta företag har haft 25 anställda eller färre. Möjligen hade resultatet 
sett annorlunda ut om några företag hade haft fler anställda. Femton respondenter kan 
också anses vara i minsta laget för en undersökning av denna typ. Möjligen hade även 
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här resultatet sett annorlunda ut om antalet företag som ingått i undersökningen varit 
fler. Tillförlitligheten hos resultatet hade då även ökat avsevärt.  

En metod som skulle kunna anses varit lämpligare är enkätundersökning där ett 
massutskick hade genomförts. Detta hade kunnat täcka in många fler företag men 
bortfallet hade med största sannolikhet varit mycket större än vad det varit. En 
enkätundersökning hade även krävt strängare standardisering av frågorna och 
möjligen även svarsalternativ på vissa frågor. Det hade även vid användandet av 
denna metod inte varit möjligt att ställa de följdfrågor som har vägt tungt vid 
intervjuerna. Följdfrågorna har gjort det möjligt att få fram fylligare svar på frågorna 
som annars kanske bara hade besvarats med ett enstaka ord. Intervjuerna har även 
gjort det möjligt att förklara vissa frågor mer djupgående vid behov. Detta har gjorts 
så att alla respondenter ska ha förstått frågan på lika vilkor, vilket även gjort att det 
går att jämföra resultaten på ett rättvist sätt. Dessa skäl styrker att undersökningen 
genomfördes på rätt sätt. 

Det är fullt möjligt att undersökningens utfall varit annorlunda om företagen hade 
bytts ut mot femton andra företag. Likaså kan resultatet ha påverkats av den 
geografiska placeringen hos företagen. Om företagen utvecklar standardiserade 
produkter som de sedan säljer eller om de utvecklar produkter utefter kundens krav är 
också en viktig faktor. Respondenternas personliga åsikter kan också ha påverkat 
resultatet i viss mån. Detta är dock problem som är svåra att undvika men som måste 
vägas in vid bedömningen av resultatets tillförlitlighet. 

För att få femton företag att ingå i undersökningen kontaktades tjugo företag. Detta 
innebär ett visst bortfall som skedde av olika anledningar hos respektive företag. Med 
hänsyn till att företagen har kontaktats samma dag som intervjun skulle äga rum 
måste ett bortfall på 25 procent anses varit mycket litet. Trots risken för bortfall med 
att inte uppsöka företagen innan intervjudagen anser jag att detta är en metod som har 
resulterat i högre tillförlitlighet hos svaren från respondenterna. Hade respondenterna 
haft möjligheten att gå igenom frågorna några dagar i förväg hade med stor 
sannolikhet många svar formulerats på ett mer diplomatiskt vis. 

8.3 Litteraturens kvalitet 
Litteraturen som har använts i bakgrunden är av varierande kvalitet. Majoriteten av 
böckerna är skrivna av författare som är mycket kunniga och väl ansedda inom sina 
områden. Det har däremot även skett viss användning av så kallade handböcker som 
inte är av lika hög kvalitet. Dessa har dock främst använts för att styrka att vissa 
uppgifter är allmänt accepterade. En viss del av litteraturen kan anses vara av fel 
standard på grund av deras titel, som till exempel boken ”Web Hacking” (McClure, 
2003). Namnet på boken ger inte känslan av ett seriöst författarstycke. Författarna till 
denna bok är dock accepterade som fackkunniga och väl ansedda inom sina områden. 
Likaså skiljer sig kvaliteten hos de olika webbrapporterna, vissa av rapporterna är 
utgivna av relativt okända aktörer och skulle därför inte platsa som referensmaterial. 
Detta kompenseras dock av författarna som i dessa fall är väl kända och väl ansedda. 
Detta fenomen finns även åt andra hållet, där författaren är för världen relativt okänd 
men utgivaren är väl ansedd. Anledningen till att så många webbrapporter har använts 
är att ämnet är så pass nytt och mängden tryckt litteratur är därav relativt liten. Den 
övergripande kompositionen av litteraturen håller tillsammans hög kvalitet. 
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8.4 Erfarenheter av arbetet 

Det som i början upplevdes som det största problemet var att hitta litteratur som 
styrkte att det angivna problemet verkligen var ett problem. Efter att detta hade lösts 
tillfredställande stärktes övertygelsen om att det verkligen var ett problem när 
intervjuerna genomfördes. Många av företagen som ingick i undersökningen var 
intresserade av de uppgifter som framkommit, detta styrkte vad jag trodde, att 
företagen är beroende av marknadsanalyser för att veta var de ska ta vägen i djungeln 
av tekniker. Förarbetet för intervjuerna var också något som jag upplevde som svårt. 
Det var många avvägningar om hur frågor skulle formuleras och framföras för att 
samtliga respondenter skulle uppfatta dem på samma sätt och så att de inte skulle 
kännas som intrång i deras affärsstrategier. Jag kände däremot här att jag hade stor 
nytta av mina tidigare erfarenheter som säljare av affärssystem där mycket kontakt 
sköttes med viktiga beslutsfattare. 

Förutom detta har arbetet givit mig en fördjupad insikt i vilka problem dessa företag 
står inför och hur de går tillväga för att tampas med dessa problem.  

8.5 Uppslag till fortsatta arbeten 

Då delfrågan ”Varför används/används inte Asp.Net?” resulterade i ett vitt spektra av 
svar skulle det kunna vara av intresse att endast undersöka just denna fråga med hjälp 
av en enkätundersökning. Detta skulle kunna nå ut till många fler företag och med 
största sannolikhet ge en annan fördelning av svaren. 

I och med att en viss del av denna undersökning är spekulationer i framtida 
marknadsutvecklingar skulle det vara intressant att se hur den egentliga utveckligen 
har gått till om två år. Här skulle det då vara möjligt att se om företagens 
spekulationer överensstämmer med den egentliga utvecklingen. Det skulle då även 
vara intressant att se exakt hur den utvecklingen har gått till. Har nya tekniker kommit 
in på marknaden som står i direkt konkurrens med ASP.Net. En ny teknik eller ett 
paradigmskifte kan ha konkurrerat ut ASP.Net helt. 

I undersökningen framgår det att ett par respondenter som använder sig av tekniken 
anser att ASP.Net:s klassbibliotek inte är helt färdigutvecklat. Detta kan i dagsläget 
bero på att det är en så pass ung teknik men det kan även hända att det är dessa klasser 
som ramverket är tänkt att bestå av och resterande klasser får byggas själv. Det skulle 
här vara intressant att se vilken vidareutveckling som skett på klassbiblioteket och om 
webbutvecklingsföretagen är nöjda med det eller om de fortfarande anser att det 
saknar vissa aspekter. 
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Intervjuresultat 

 

Företag: Adnome AB 

Kontaktperson: Johan Karlsson, Systemutvecklare 

Anställda: 5st 

 

Adnome AB skapar dynamiska webbplatser där de har specialkompetens att bygga 
tekniken bakom. 

Adnome har börjat använda sig av ASP.Net nyligen. I dagsläget utgör utvecklingen i 
ASP.Net bara cirka 5 %. Detta är i princip för specialprojekt, men de märker av att de 
går mer och mer åt .Nethållet. 

De använder sig främst av klassisk ASP, men kompletterar självklart detta med 
Javascript. Anledningen till att de inte gått över till ASP.Net helt är eftersom det är en 
liten tröskel vad gäller att lära sig utvecklingsmiljön. En anledning till att de använder 
sig av ASP.Net är att det är smidigare än allting annat. Det blir ett mycket mer 
tidseffektivt resultat än med scriptkod då det är kompilerat. ASP.Net bjuder på så 
många förenklingar. 

Johan är övertygad om att de kommer att fortsätta använda sig av ASP.Net, men i 
mycket större utsträckning än i dagsläget. När de har konverterat klart deras content 
management system från ASP tror han att användningen kommer att ligga på 95 %. 
Det fina med ASP.Net tycker de är att de inte behöver konvertera all gammal ASPkod 
med en gång eftersom ASP.Net klarar av båda. Företaget har däremot ingen 
handlingsplan för övergången, utan har endast bestämt sig för att detta ska ske. 
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Intervjuresultat 

 

Företag: Approach AB 

Kontaktperson: Staffan Rydergård, VD, samt utvecklare 

Anställda: 5st 

 

Approach AB består av professionella och erfarna Internetkonsulter med mångårig 
erfarenhet av att driva fram tekniskt avancerade lösningar för Internet. 

Approach använder sig av ASP.Net sedan två år tillbaka då de fick reda på vad det var 
för något. I dagsläget används ASP.Net till cirka 50% av deras webbutveckling. 
Bortsett från ASP.Net använder de sig av klassisk ASP och Java/JSP. Detta beror 
mycket på vad kunden kräver, men på senare tid är önskemålet från kunderna .Net. 

Anledningen till att de använder sig av ASP.Net är eftersom det har mycket god 
funktionalitet och för att C# har en hög språkfunktionalitet. De anser att det finns 
många komponenter som är användningsbara i utvecklingsmiljön. 

Staffan anser att ASP.Net har mycket god funktionalitet, men att det i vissa fall 
lämpar sig bättre att använda sig av Java. Detta gäller dock främst vid client-
serverutveckling i C#. Tyvärr krävs det att ett projekt är medelstort för att det ska vara 
lönsamt att göra det i .Net eftersom det medför så mycket overhead. 

Staffan tror att de kommer att öka sin användning av ASP.Net till cirka 75% om två 
år. Först och främst för att supporta det som de redan byggt i ASP.Net, men också för 
att kunderna börjar gå mer åt det hållet. 

Företaget har en handlingsplan och säger att nya projekt främst ska försöka göras i 
.Net, men att det är kunden som styr. 
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Intervjuresultat 

 

Företag: Design IT AB 

Kontaktperson: Lars Handegard, VD och utvecklare 

Anställda: 1st 

 

Design IT AB erbjuder allt från enklare företagspresentationer till avancerade 
databaslösningar och e-handel. 

Design IT använder sig i dagsläget inte av ASP.Net. All webbutveckling som görs, 
görs i klassisk ASP. Anledningen till detta är att det är den teknik de kan tillräckligt 
bra. 

De använder sig inte av ASP.Net i dagsläget eftersom det inte har funnits tillräckligt 
med tid att lära in tekniken och utvecklingsmiljön. 

De tror att de inom kort, när tid finnes, kommer att övergå till ASP.Net. Övergången 
kommer att innebära ett hundraprocentigt utnyttjande av tekniken vid 
webbutveckling. Det som styrker övergången till ASP.Net är att de nyligen beställt 
mjukvarulicenser till Visual Studio .Net. 
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Intervjuresultat 

 

Företag: Corpguide AB 

Kontaktperson: Joakim Thornberg, projektledare 

Anställda: 5st 

 

Corpguide AB arbetar med dynamiska objektorienterade applikationer för intranät, 
extranät och Internet. 

Corpguide AB använder sig i dagsläget inte av ASP.Net. De programmeringsspråk 
som i huvudsak används är Lotus Domino och Java. 

Anledningen till att ASP.Net inte används är för att de inte har kunskap om hur de 
använder sig av programmeringsspråket. De tycker också att det kostar för mycket för 
att lära upp utvecklarna, samtidigt som de redan har satsat på en teknik. 

De tror inte att de kommer att använda sig av ASP.Net om två år då de anser att Java 
är för bra. De vill därför inte satsa på något nytt. 
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Intervjuresultat 

 

Företag: Anonym 1 

Kontaktperson: Företagets VD 

Anställda: 20st 

 

Anonym 1 arbetar utifrån en helhetssyn på kommunikation och kombinerar 
affärskonsulter med kommunikationskonsulter för att utveckla och driva 
kommunikationslösningar som ger konkret affärsnytta. De har ett fokus på 
webbplatser och intranät och tar hos de flesta av sina uppdragsgivare ett helhetsgrepp 
om den webbaserade kommunikationen. 

Anonym 1 använder sig inte officiellt av ASP.Net. Det kan förekomma någon enstaka 
justering i tekniken, men inget som uppmärksammas. I och med att företaget sysslar 
mest med informationsanpassning från befintliga system, så sker ändringen i det 
programmeringsspråk som ursprungligen använts. Dessa är i dagsläget främst ASP, 
Java och Javascript. Med andra ord används inte ASP.Net eftersom det ännu inte 
uppstått något markant behov av att anpassa information i applikationer som är 
skrivna i denna teknik. 

Med största sannolikhet kommer arbetet i ASP.Net att ta fart inom kort, när 
applikationerna som är utvecklade i det behöver förändras. Någon handlingsplan finns 
inte och behöver inte finnas eftersom användandet av tekniken kommer att styras av 
behovet. 



Bilaga 1: Intervjuresultat 

 

Intervjuresultat 

 

Företag: Net-On AB 

Kontaktperson: Björn Brendewall, webbutvecklare och designer 

Anställda: 9st 

 

Net-On AB producerar strategiska och konkreta helhetslösningar på webben. 

Net-On AB använder sig inte av ASP.Net utan arbetar uteslutande med öppna 
tekniker som PHP och mySQL. Anledningen till detta är att de anser att dessa 
tekniker utvecklas löpande utefter de behov som finns. ASP.Net används inte främst 
eftersom det inte är en öppen lösning, men även eftersom de tekniker som redan 
används täcker deras behov gott och väl. 

Någon övergång till ASP.Net är inte aktuell, i alla fall inte om företaget får bestämma. 
Det enda som skulle kunna göra att de använder sig av tekniken vid något tillfälle 
skulle vara om någon kund skulle kräva specifikt att applikationen utvecklades i 
Microsofts miljöer. 



Bilaga 1: Intervjuresultat 

 

Intervjuresultat 

 

Företag: Ninetechgruppen AB 

Kontaktperson: Anders Ericsson, utvecklare 

Anställda: ca. 25st 

 

Ninetechgruppen AB arbetar med infrastrukturlösningar, CADlösningar, 
webbapplikationer, e-handel och annan system- och programutveckling. 

Vid kontakt med Anders Ericsson, på Ninetechgruppen, satt han precis och 
utvecklade i ASP.Net därav var det från början uppenbart att tekniken användes i 
företaget.  

ASP.Net användes vid majoriteten av utvecklingen på företaget, närmare 75 %. 

I annat fall användes till största del Java och Lotus Notes. Motiveringen till varför 
ASP.Net används i så stor utsträckning är att den interagerar mycket väl med 
Microsofts andra marknadsledande plattformar som Windows, SQL-server och Active 
Directory. Detta görs på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. 

Vad avser funktionaliteten i ASP.Net och Visual Studio.Net anser de att det ett klart 
lyft från Microsofts tidigare tekniker och miljöer. Anders tycker att det skall finnas i 
åtanke att dagens ASP.Net är första generationen och därmed kan det ibland hända att 
vissa detaljer i klassbiblioteket saknas. 

De tror att användningen av ASP.Net kommer att öka ytterligare, främst eftersom 
marknadsefterfrågan ökat så mycket och det är den som styr. Någon handlingsplan 
finns inte men det märks så väl på marknaden. De tror att ASP.Net kommer att vara 
den ledande tekniken om två år. 



Bilaga 1: Intervjuresultat 

 

 
Intervjuresultat 

 

Företag: Phosworks AB 

Kontaktperson: Samuel Green, Technical Director 

Anställda: 15st 

 

Phosworks AB producerar lösningar för webb och multimedia. 

Phosworks utvecklar egentligen i alla möjliga språk och tekniker. Valet av teknik 
styrs egentligen av kunders önskemål. På senare tid har dessa önskemål mer och mer 
visat sig vara just ASP.Net. Samuel Green förklarar att även om de själva skulle få 
välja teknik så skulle det bli ASP.Net. Främst eftersom de anser att ASP.Net är helt 
överlägset andra befintliga tekniker. Det som ger ASP.Net detta lyft är att den skapar 
känslan av att det är en riktig applikation som utvecklas istället för en scriptad 
webbsida. Detta är nog främst eftersom det är objektorienterat och resultatet är 
kompilerad kod.  

Phosworks anser att trots det långa tidsperspektivet på två år så kommer med största 
sannolikhet ASP.Net vara dominerande och därmed kommer Phosworks använda det. 
ASP.Net används till cirka 80 % idag, men Samuel Green skulle absolut inte vara 
förvånad om detta ökar. Han menar på att miljön är underbar och majoriteten av 
kunderna jobbar på Microsofts plattformar så det mest logiska är att utveckla med ett 
Microsoftverktyg. 



Bilaga 1: Intervjuresultat 

 

Intervjuresultat 

 

Företag: Anonym 2 

Kontaktperson: Utvecklare i bolaget 

Anställda: 3st 

 

Anonym 2 arbetar med allt från enkla hemsidor till kompletta databasbaserade 
dynamiska lösningar. 

Företaget använder sig i dagsläget av ASP.Net till alla applikationer som kräver 
dynamisk datahantering. Detta motsvarar ungefär 90 % av all utveckling. I de få fall 
ASP.Net inte används, alltså när det bara handlar om små enkla moduler görs detta i 
klassisk ASP.  

Anledningen till att de använder sig av ASP.Net är att det är så flexibelt och kraftfullt. 
Det finns helt enkelt inget jämförbart vad gäller inbyggda funktioner. Den enda 
nackdelen med tekniken är att det kan kännas segt att dra igång ett projekt i den. Det 
är därför som klassisk ASP lämpar sig lite bättre till små projekt. 

Företaget tror att ASP.Net kommer att vara marknadsdominerande inom ett par år och 
att deras användning kommer att uppgå till 100 % eftersom marknaden kommer att 
kräva det.  

 

 



Bilaga 1: Intervjuresultat 

 

Intervjuresultat 

 

Företag: Spinecom AB 

Kontaktperson: Leif Engström, utveckling och försäljning 

Anställda: 4st 

 

Spinecom AB levererar webbapplikationer som publiceringsverktyg, e-
handelslösningar, verktyg för trafikanalys, samt integrationstjänster. 

Spinecom började utveckla i ASP till 98 %, men har sedan årsskiftet 2003/2004 
övergått till ASP.Net. Användningen av ASP.Net sträcker sig till cirka 85 % av all 
webbutveckling. Resterande procent utgörs av användningen av klassisk ASP och lite 
komponentprogrammering i C++. Övergången började när en av utvecklarna testade 
.Net i ett projekt och det visade sig att det gick snabbare att utveckla och det gjorde 
det mycket enklare att skala ner systemen.  

ASP.Net ger ett mycket bra stöd i utvecklingsprocessen vad gäller färdiga 
komponenter och dokumentation. Spinecom känner inte till någon teknik med 
motsvarande funktionalitet. Med hänsyn till klassisk ASP:s livslängd så tror de 
definitivt att de kommer att använda sig av ASP.Net om två år om möjligt i ännu 
större utsträckning. Främst eftersom marknaden går åt det hållet och det är svårt att gå 
mot strömmen. Alla konkurrenter övergår också till ASP.Net vilket är en bidragande 
faktor till att Spinecom också kommer att göra det.   



Bilaga 1: Intervjuresultat 

 

Intervjuresultat 

 

Företag: Sublime AB 

Kontaktperson: Erik Pettersson, vice VD 

Anställda: 8st 

 

Sublime AB har stor erfarenhet av framtagande av helhetslösningar inom området 
informationshantering. 

Sublime bedriver huvudsakligen sin utveckling i ASP.Net till 80 %. En stor anledning 
till detta är att de är licensierade återförsäljare av Episerver, som är utvecklat i .Net. 
Resterande 20 % av utvecklingen bedrivs i klassisk ASP, vilket var tekniken de 
började med 1996. En annan viktig anledning till varför Sublime utvecklar i ASP.Net 
är att det är en mer och mer eftersökt teknik av kunderna på marknaden. Tyvärr så är 
det lite krångligare att göra ändringar i ASP.Net än vad det är i klassisk ASP, men det 
kompenseras av att det blir ett bättre slutresultat. 

Erik på Sublime tror att deras användning av ASP.Net kommer att öka ytterligare de 
närmaste två åren, i takt med att ASP fasas ut. Det enda hinder han kan se för det här 
vore om Microsoft släppte någon ny plattform, vilket han inte tror är rimligt. Han 
anser i alla fall inte att det dykt upp några andra tekniker som hotar ASP.Net och det 
har inte funnits någon efterfrågan från kunderna om en sådan teknik. I slutändan så är 
det alltid kunden som styr, men självklart så styr de lite själva i form av utbildningar. 



Bilaga 1: Intervjuresultat 

 

Intervjuresultat 

 

Företag: Webedge AB 

Kontaktperson: Robert Arbestål, delägare 

Anställda: 2st 

 

Webedge AB producerar kommunikativa och lättanvändliga lösningar för Internet, 
såväl kampanjer som hela webbsidor. 

Webedge använder sig i dagsläget av klassisk ASP vid webbutveckling. Företaget har 
en handlingsplan som innebär att de ska övergå till ASP.Net under sommaren 2004. 
Webedge har haft möjligheten att i mindre utsträckning testa ASP.Net och blev 
positivt överraskade. Robert säger att de kommer att genomföra övergången främst 
eftersom de har märkt av en kraftigt ökad efterfrågan från deras kunder, men även 
eftersom de trivs med Microsofts produkter och de tror att ASP.Net tar 
webbutvecklingen ytterligare ett steg framåt då det producerar kompilerad kod. 
Anledningen till att övergången inte skett ännu är att företaget har haft för hög 
beläggning för att kunna avsätta tid till att lära sig en ny teknik.  

Webedge tror sig med all säkerhet att de kommer att använda sig av ASP.Net om två 
år i 100 % av deras projekt. 



Bilaga 1: Intervjuresultat 

 

Intervjuresultat 

 

Företag: Pewa Data AB 

Kontaktperson: Per Wallenius, ägare och allt-i-allo 

Anställda: 2st 

 

Pewa Data AB erbjuder kostnadseffektiva helhetslösningar inom webbdesign, reklam 
och hårdvaror/nätverk. 

Pewa Data använder sig inte av tekniken ASP.Net av flera anledningar. Det har helt 
enkelt inte blivit av. De har aldrig provat tekniken, men främst känner de inte till vad 
tekniken är och vad den innebär. De anser att om Microsoft vill att tekniken ska 
användas så borde det informeras mer om vad det är. 

De huvudsakliga tekniker och språk som används är HTML och klassisk ASP, i viss 
mån kombinerat med Javascript. De är rädda att om de överhuvudtaget testar tekniken 
så blir det dyrt i form av utbildning och licenskostnad. Ett teknikbyte är inte aktuellt 
eller försvarbart så länge de gamla teknikerna fungerar.  

Huruvida tekniken kommer att användas om två år kan Per inte svara på eftersom han 
inte känner till tekniken alls. 



Bilaga 1: Intervjuresultat 

 

Intervjuresultat 

 

Företag: Netweb AB 

Kontaktperson: Jens Josefsson, ansvarig för webbutveckling och programmering 

Anställda: 7st 

 

Netweb AB är ett IT-företag som säljer konsulttjänster och webbdesign/utveckling. 

Företaget använder sig i huvudsak av ASP.Net vid webbutveckling, i närmare 75 % 
av all utveckling. Resterande delar kompletteras med HTML och Javascript. Jens 
menar att de använder den teknik som situationen kräver och på senare tid kräver 
kunderna och därmed situationen ASP.Net.  

Netweb är nöjda med funktionaliteten i ASP.Net då de anser att de inbyggda klasserna 
fungerar väl och det är enkelt att skapa välstrukturerad och lättläst kod i tekniken. 
Tekniken fungerar helt enkelt bra för deras ändamål. 

Jens tvekar inte när han säger att de tror sig fortsätta använda tekniken om två år, 
antagligen i ännu större utsträckning än idag. Mycket eftersom den fungerar bra och 
ger bra resultat, men mest eftersom kunderna har börjat begära att deras applikationer 
ska utvecklas i tekniken. 



Bilaga 1: Intervjuresultat 

 

Intervjuresultat 

 

Företag: Netro AB 

Kontaktperson: Magnus Lindgren, delägare 

Anställda: 2st 

 

Netro AB arbetar med att tillhandahålla tjänster inom design och webbutveckling av 
såväl enkla som avancerade hemsidor. 

Netro använder sig inte av ASP.Net utan baserar sin utveckling på vad Magnus 
Lindgren kallar ”beprövade” tekniker bestående av Perl och CGI. Motiveringen till 
detta är att Netros två anställda är väl insatta i dessa tekniker.  

Netro använder sig inte av ASP.Net eftersom de anser att Microsofts tidigare 
utvecklingsmiljöer har varit fruktansvärt omständiga. Likaså anser de att Visual Basic 
är mycket rörigt. 

Magnus uppger dock att han tror att de kommer att bli tvungna att använda sig av 
ASP.Net om två år eftersom efterfrågan har ökat. Han fortsätter med att poängtera att 
de aldrig kommer att gå över helt utan bara nyttja det till cirka 10 % av deras 
webbutveckling, alltså när kunden kräver det. Hade det varit upp till företaget hade de 
aldrig använt sig av det utan hållit sig till öppna tekniker, påpekar Magnus. 



Bilaga 2: Frågeformulär 

 

Frågeformulär 
 

Företag: Adnome AB 

Kontaktperson: Johan Karlsson, systemutvecklare 

Anställda: 5st 

 

Använder ni er av ASP.Net? JA 

 

JA 
 

• I hur pass stor utsträckning i procent använder ni ASP.Net vid 
webbutveckling? 

5 % 

 

• Vilken annan teknik använder ni i huvudsak? 

Klassisk ASP och Javascript 

 

• Varför använder ni er av ASP.Net? 

Smidigare, tidseffektivt resultat 

 

• Vad anser ni om funktionaliteten i ASP.Net? 

Det bjuder på förenklingar 

 

• Tror ni att ni kommer att fortsätta använda ASP.Net om två år? 

Ja 

- Varför/Varför inte? 

Då vi konverterat färdigt vårt Content Managementsystem 

- Har ni någon handlingsplan för detta? 

Nej 

- I hur pass stor utsträckning? 

Till 95 % 

 



Bilaga 2: Frågeformulär 

 

Frågeformulär 
 

Företag: Approach AB 

Kontaktperson: Staffan Rydegård, VD och utvecklare 

Anställda: 5st 

 

Använder ni er av ASP.Net? JA 

 

JA 
 

• I hur pass stor utsträckning i procent använder ni ASP.Net vid 
webbutveckling? 

50 % 

 

• Vilken annan teknik använder ni i huvudsak? 

ASP, Java/JSP 

 

• Varför använder ni er av ASP.Net? 

Hög språkfunktionalitet, många komponenter användbara i utvecklingsmiljön 

 

• Vad anser ni om funktionaliteten i ASP.Net? 

God, men i vissa fall är Java bättre 

 

• Tror ni att ni kommer att fortsätta använda ASP.Net om två år? 

Ja 

- Varför/Varför inte? 

För att supporta det som redan byggts, kunderna kräver det 

- Har ni någon handlingsplan för detta? 

Ja, nya projekt ska göras i .Net 

- I hur pass stor utsträckning? 

75 % 



Bilaga 2: Frågeformulär 

 

Frågeformulär 
 

Företag: Anonym 1 

Kontaktperson: VD för företaget 

Anställda: 20st 

 

Använder ni er av ASP.Net? NEJ 

 

NEJ 

 

• Vad använder ni huvudsakligen för webbutvecklingsteknik? 

Klassisk ASP, Java och Javascript 

 

• Varför använder ni er inte av ASP.Net? 

Finns inget behov 

 

• Tror ni att ni kommer att använda er av ASP.Net om två år? 

Ja, med största sannolikhet 

- Varför/Varför inte? 

Applikationerna i det behöver utvecklas 

- Har ni någon handlingsplan för detta? 

Nej, tekniken kommer att styras av behovet 

- I hur pass stor utsträckning? 

Vet ej



Bilaga 2: Frågeformulär 

 

Frågeformulär 
 

Företag: Design IT AB 

Kontaktperson: Lars Handegard, VD och utvecklare 

Anställda: 1st 

 

Använder ni er av ASP.Net? NEJ 

 

NEJ 

 

• Vad använder ni huvudsakligen för webbutvecklingsteknik? 

Klassisk ASP 

 

• Varför använder ni er inte av ASP.Net? 

Finns ej tid att lära sig det 

 

• Tror ni att ni kommer att använda er av ASP.Net om två år? 

Ja, när tid finns. 

- Varför/Varför inte? 

Nyligen beställt mjukvarulicenser till Visual Studio.Net 

- Har ni någon handlingsplan för detta? 

Nej 

- I hur pass stor utsträckning? 

100 %



Bilaga 2: Frågeformulär 

 

Frågeformulär 
 

Företag: Ninetech AB 

Kontaktperson: Anders Ericsson, utvecklare 

Anställda: 25st 

 

Använder ni er av ASP.Net? JA 

 

JA 
 

• I hur pass stor utsträckning i procent använder ni ASP.Net vid 
webbutveckling? 

75 % 

 

• Vilken annan teknik använder ni i huvudsak? 

Java och Lotus Notes 

 

• Varför använder ni er av ASP.Net? 

Integrerar väl med Microsofts andra plattformar 

 

• Vad anser ni om funktionaliteten i ASP.Net? 

Klart lyft, kan sakna detaljer i klassbiblioteket 

 

• Tror ni att ni kommer att fortsätta använda ASP.Net om två år? 

Ja 

- Varför/Varför inte? 

Marknaden kräver det 

- Har ni någon handlingsplan för detta? 

Nej 

- I hur pass stor utsträckning? 

Större än i dag 

 



Bilaga 2: Frågeformulär 

 

Frågeformulär 
 

Företag: Net-On AB 

Kontaktperson: Björn Brendewall, webbutvecklare och designer 

Anställda: 9st 

 

Använder ni er av ASP.Net? NEJ 

 

NEJ 

 

• Vad använder ni huvudsakligen för webbutvecklingsteknik? 

PHP och MySQL 

 

• Varför använder ni er inte av ASP.Net? 

Är ingen öppen lösning, de använda teknikerna täcker vårat behov 

 

• Tror ni att ni kommer att använda er av ASP.Net om två år? 

Nej 

- Varför/Varför inte? 

Bara om en kund kräver det 

- Har ni någon handlingsplan för detta? 

- I hur pass stor utsträckning?



Bilaga 2: Frågeformulär 

 

Frågeformulär 
 

Företag: Phosworks AB 

Kontaktperson: Samuel Green, Technical Director 

Anställda: 15st 

 

Använder ni er av ASP.Net? JA 

 

JA 
 

• I hur pass stor utsträckning i procent använder ni ASP.Net vid 
webbutveckling? 

80 % 

 

• Vilken annan teknik använder ni i huvudsak? 

Alla möjliga språk och tekniker 

 

• Varför använder ni er av ASP.Net? 

Skapar känsla av riktig applikation 

 

• Vad anser ni om funktionaliteten i ASP.Net? 

Överlägset befintliga tekniker 

 

• Tror ni att ni kommer att fortsätta använda ASP.Net om två år? 

Ja 

- Varför/Varför inte? 

Miljön underbar, kunderna jobbar på Microsofts plattformar 

- Har ni någon handlingsplan för detta? 

Nej 

- I hur pass stor utsträckning? 

Mer än i dagsläget 

 



Bilaga 2: Frågeformulär 

 

Frågeformulär 
 

Företag: Corpguide AB 

Kontaktperson: Joakim Thornberg, projektledare 

Anställda: 5st 

 

Använder ni er av ASP.Net? NEJ 

 

NEJ 
 

• Vad använder ni huvudsakligen för webbutvecklingsteknik? 

Lotus Domino, Java    

 

• Varför använder ni er inte av ASP.Net? 

Kan ej språket, kostar för mycket att lära 

 

• Tror ni att ni kommer att använda er av ASP.Net om två år? 

Nej 

- Varför/Varför inte? 

Java är för bra 

- Har ni någon handlingsplan för detta? 

- I hur pass stor utsträckning?



Bilaga 2: Frågeformulär 

 

Frågeformulär 
 

Företag: Spinecom AB 

Kontaktperson: Leif Engström, utveckling och försäljning 

Anställda: 4st 

 

Använder ni er av ASP.Net? JA 

 

JA 
 

• I hur pass stor utsträckning i procent använder ni ASP.Net vid 
webbutveckling? 

85 % 

 

• Vilken annan teknik använder ni i huvudsak? 

Klassisk ASP och lite komponentprogrammering i C++ 

 

• Varför använder ni er av ASP.Net? 

Snabbare att utveckla, enklare att skala ner systemen 

 

• Vad anser ni om funktionaliteten i ASP.Net? 

Bra stöd vad gäller färdiga komponenter och dokumentation 

 

• Tror ni att ni kommer att fortsätta använda ASP.Net om två år? 

Ja 

- Varför/Varför inte? 

Marknaden går åt det hållet, alla konkurrenter gör det 

- Har ni någon handlingsplan för detta? 

Nej 

- I hur pass stor utsträckning? 

Större utsträckning än idag 



Bilaga 2: Frågeformulär 

 

Frågeformulär 
 

Företag: Anonym 2 

Kontaktperson: Utvecklare 

Anställda: 3st 

 

Använder ni er av ASP.Net? JA 

 

JA 
 

• I hur pass stor utsträckning i procent använder ni ASP.Net vid 
webbutveckling? 

90% 

 

• Vilken annan teknik använder ni i huvudsak? 

Klassisk ASP 

 

• Varför använder ni er av ASP.Net? 

Flexibelt och kraftfullt 

 

• Vad anser ni om funktionaliteten i ASP.Net? 

Finns inget jämförbart vad gäller inbyggda funktioner, segt att dra igång projekt 

 

• Tror ni att ni kommer att fortsätta använda ASP.Net om två år? 

Ja 

- Varför/Varför inte? 

Marknaden kräver det 

- Har ni någon handlingsplan för detta? 

Nej 

- I hur pass stor utsträckning? 

100 % 

 



Bilaga 2: Frågeformulär 

 

Frågeformulär 
 

Företag: Sublime AB 

Kontaktperson: Erik Pettersson, vice VD 

Anställda: 8st 

 

Använder ni er av ASP.Net? JA 

 

JA 
 

• I hur pass stor utsträckning i procent använder ni ASP.Net vid 
webbutveckling? 

80 % 

 

• Vilken annan teknik använder ni i huvudsak? 

Klassisk ASP 

 

• Varför använder ni er av ASP.Net? 

Eftersökt teknik av kunderna på marknaden 

 

• Vad anser ni om funktionaliteten i ASP.Net? 

Bra slutresultat, men krångligt att göra ändringar 

 

• Tror ni att ni kommer att fortsätta använda ASP.Net om två år? 

Ja, såvida ingen ny teknik släpps av Microsoft 

- Varför/Varför inte? 

Kunden syr marknaden 

- Har ni någon handlingsplan för detta? 

Nej 

- I hur pass stor utsträckning? 

Större än i dagsläget 

 



Bilaga 2: Frågeformulär 

 

Frågeformulär 
 

Företag: Pewa Data AB 

Kontaktperson: Per Wallenius, ägare och allt-i-allo 

Anställda: 2st 

 

Använder ni er av ASP.Net? NEJ

 

NEJ 

 

• Vad använder ni huvudsakligen för webbutvecklingsteknik? 

HTML, klassisk ASP, Javascript 

 

• Varför använder ni er inte av ASP.Net? 

Känner inte till tekniken, blir dyrt att testa 

 

• Tror ni att ni kommer att använda er av ASP.Net om två år? 

Vet ej 

- Varför/Varför inte? 

Känner inte till tekniken 

- Har ni någon handlingsplan för detta? 

- I hur pass stor utsträckning?



Bilaga 2: Frågeformulär 

 

Frågeformulär 
 

Företag: Webedge AB 

Kontaktperson: Robert Arbestål, delägare 

Anställda: 2st 

 

Använder ni er av ASP.Net? NEJ 

 

NEJ 

 

• Vad använder ni huvudsakligen för webbutvecklingsteknik? 

Klassisk ASP 

 

• Varför använder ni er inte av ASP.Net? 

Har inte blivit av, vi har haft för många uppdrag 

 

• Tror ni att ni kommer att använda er av ASP.Net om två år? 

Ja, sommaren 2004 

- Varför/Varför inte? 

Kraftig efterfrågan från kunderna 

- Har ni någon handlingsplan för detta? 

Ja 

- I hur pass stor utsträckning? 

100 %



Bilaga 2: Frågeformulär 

 

Frågeformulär 
 

Företag: Netweb AB 

Kontaktperson: Jens Josefsson, ansvarig för webbutveckling och programmering 

Anställda: 7st 

 

Använder ni er av ASP.Net? JA 

 

JA 
 

• I hur pass stor utsträckning i procent använder ni ASP.Net vid 
webbutveckling? 

75% 

 

• Vilken annan teknik använder ni i huvudsak? 

HTML, Javascript 

 

• Varför använder ni er av ASP.Net? 

Kunderna kräver det, fungerar bra för våra ändamål 

 

• Vad anser ni om funktionaliteten i ASP.Net? 
Fungerar bra, de inbyggda klasserna fungerar väl, enkelt att skapa 
välstrukturerad och lättläst kod 

 

• Tror ni att ni kommer att fortsätta använda ASP.Net om två år? 

Ja 

- Varför/Varför inte? 

Fungerar bra, ger bra resultat, främst för att kunderna kräver det 

- Har ni någon handlingsplan för detta? 

Nej 

- I hur pass stor utsträckning? 

Större än idag 



 Bilaga 2: Frågeformulär 

 

Frågeformulär 

 

Företag: Netro AB 

Kontaktperson: Magnus Lindgren 

Anställda: 2st 

 

Använder ni er av ASP.Net? Nej 

 

NEJ 

 

• Vad använder ni huvudsakligen för webbutvecklingsteknik? 

Perl, CGI 

 

• Varför använder ni er inte av ASP.Net? 

Microsofts utvecklingsmiljöer är omständliga, Visual Basic är rörigt 

 

• Tror ni att ni kommer att använda er av ASP.Net om två år? 

Ja, när kunden kräver det 

- Varför/Varför inte? 

Efterfrågan ökar 

- Har ni någon handlingsplan för detta? 

Nej 

- I hur pass stor utsträckning? 

10 % 


