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Sammanfattning 
 

Examensarbetet har sin ansats i utvecklingsmetoder närmare bestämt den lättrörliga 
utvecklingsmetoden Extreme Programming (XP). Beståndsdelen i en 
utvecklingsmetod är människorna, deras erfarenheter och kunnande samt deras 
förmåga att skapa idéer och lösa problem såväl enskilt som tillsammans. Utan 
nödvändig kompetens inom utvecklingsteamen ökar risken att utvecklingsprojekten 
misslyckas eller försenas. Syftet med detta arbete är att utifrån intervjuer med 
systemutvecklare undersöka vilka nödvändiga kompetenser som är nödvändiga för att 
XP skall kunna användas på ett effektivt sätt, även att uppmärksamma vilka problem 
som kan uppstå då den sociala kompetensen saknas. Metoden som har använts för att 
undersöka vilka faktorer som är nödvändiga i avseende till kompetenser är baserad på 
en kvalitativ ansats. Undersökningen har gjorts på två medelstora företag som 
använder XP vid utveckling av programvara. I stora drag har resultatet från denna 
undersökning utifrån intervjuer visat att social kompetens är viktig hos medarbetarna 
för att uppnå ett lyckat resultat. I ett projekt där samarbete med kunden sker 
kontinuerligt är det nödvändigt att systemutvecklarna har en god kommunikation 
vilken grundar sig på den sociala kompetensen. Slutsatser som kan dras från denna 
undersökning utifrån det empiriska materialet visar att social kompetens utgör en 
central roll inom XP. Systemutvecklare som använder XP behöver kunna 
kommunicera på ett klart och tydligt sätt, samt kunna samarbeta med övriga 
gruppmedlemmar för att projekten skall drivas framåt. I resultaten berörs även 
ytterligare kompetenser som kan vara till nytta vid användning av XP. Vidare 
redogörs för faktorer som kan vidtas för att uppnå kraven. 

 

Nyckelord: Extreme Programming, Systemutveckling och Informationssystem 
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1 Introduktion  
 

Vi lever i en tid då förändringar sker i ett allt högre tempo. En viktig orsak till den ökade 
förändringstakten är utvecklingen av ny teknik och framför allt utvecklingen inom 
informations – och kommunikationstekniken. I takt med att utvecklingen inom IT sker i ett 
allt högre tempo blir det allt viktigare för organisationer att hänga med utvecklingen och 
investera för framtiden. Den snabba utvecklingen inom IT har skapat många nya 
arbetsmöjligheter och dessutom möjliggjort för organisationer att konkurrera på en 
internationell nivå.  

 

Trots att IT-utvecklingen har medfört en omstrukturering av samhället och en förändring av 
de ekonomiska spelreglerna på global nivå, så rapporteras ständiga misslyckanden i de 
enskilda IT-projekt där informationssystem (IS) skall anpassas och implementeras i olika 
organisationer (Berggren & Lindkvist, 2001). 

 

System som utvecklas numera skall utvecklas snabbt, billigt och samtidigt vara av hög 
kvalité. Alltsedan 1960-talet då begreppet systemutveckling introducerades för första gången 
har man försökt uppnå ovannämnda mål genom att utforma ett strukturerat arbetssätt. Dessa 
strukturerade arbetssätt kallas numera för systemutvecklingsmetoder. Den senaste tillkomsten 
inom systemutvecklingsmetoder heter Extreme Programming (XP), och har på senare år blivit 
ett populärt val inom systemutveckling eftersom den stödjer den snabba utvecklingen. 

 

Inom ett systemutvecklingsprojekt deltar många intressenter med en stor bredd av 
kompetenser. Några av dessa intressenter är systemutvecklare, projektledare och 
programmerare. Resultatet av ett projekt är beroende av tre huvudfaktorer, nämligen metoder, 
materiella resurser och människor (Ander & Karlsson, 1989).  
Nödvändiga egenskaper och kompetenser hos systemutvecklare i en projektgrupp är 
avgörande för att ett projekt skall lyckas (Ander & Karlsson, 1989). I ett projekt där 
samarbete med kunden sker är det viktigt att systemutvecklaren har en god kommunikation – 
samarbetsförmåga, det vill säga att systemutvecklaren har en god social kompetens. Av den 
anledningen anser jag att det är viktigt att ta hänsyn till den sociala kompetensen i 
projektgruppen innan ett utvecklingsprojekt inleds, särskilt i ett projekt där man använder en 
lättrörlig utvecklingsmetod såsom XP.  

 

Denna rapport skall ta upp ämnet systemutvecklingsmetoder, närmare bestämt Extreme 
Programming. Syftet är att undersöka några IT-företag som använder metoden XP, och 
därefter genom intervjuer med systemutvecklare komma fram till vilka kompetenser som är 
nödvändiga i ett XP-drivet projekt.  
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2 Bakgrund  
 

Syftet med detta kapitel är att introducera läsaren till examensarbetets problemställning. 
Kapitlet inleds med en kort beskrivning av systemutvecklingens historia, därefter förklaras 
några centrala begrepp som är viktiga att känna till. Avslutningsvis beskrivs 
utvecklingsmetoden XP översiktigt och detaljerat för att ge läsaren större kunskap om 
metoden. 

 

2.1 Systemutveckling ur ett historiskt perspektiv  
 

De första datorstöden för informationshantering utvecklades redan under slutet av 1950-talet. 
Redan då och en lång tid framåt var automatiseringen det intressanta (Wiktorin, 2003). 
Automatisk databehandling (ADB) har numera ersatts med termen informationsteknik (IT), 
och avsikten med ADB var att ersätta mänskligt arbete med datakraft för att göra saker 
billigare (Wiktorin, 2003).  

Under tiden växte intresset för att göra saker snabbare och då effektiviserades arbetsuppgifter 
genom att kombinera människors förmåga med datorer. Delar av arbetsuppgifter där datorns 
förmåga kom till sin rätt användes för att underlätta och effektivisera arbetsprocessen för 
människor. Under slutet av 1960-talet började man effektivisera arbetsuppgifter genom att 
utveckla olika transaktionshanterande system för exempelvis biljettbokning och 
banktransaktioner (Wiktorin, 2003). 

Vid utveckling av olika bearbetningssystem under 1960-talet fanns inga välaccepterade och 
formaliserade utvecklingsmetoder hävdar Avison & Fitzgerald (1995). Personer som 
utvecklade applikationer då, var programmerare som enbart var skickliga på att programmera. 
Dessa personer var inte lika duktiga på att kommunicera med användare, och missförstånd 
uppstod ofta. Programmerarens huvudsakliga expertis låg i tekniska aspekter. Ofta var det 
svårt för användare att kommunicera med programmerare och framföra deras krav. Projekt 
sågs då vara korta och utan någon utförlig planering. Användare var ofta missnöjda med 
resultaten eftersom deras krav inte togs hänsyn till under utvecklingen. Dåtidens 
programmerare implementerade enbart det som ansågs vara viktigt. Man insåg att det var 
svårt att enbart utifrån kravspecifikationen lista ut hur man skall bygga ett system som passar 
användarnas arbetssätt. Det krävdes djupare kunskap om tillämpningsområdet och detta 
rymdes inte i kravspecifikationen utan fanns i huvudet på användarna hävdar Wiktorin (2003). 

Lösningen på detta problem kom sent under 1960-talet då systemutvecklingsmetoden The 
Traditional System Development Life Cycle (SDLC) utvecklades. Översatt till svenska ”Den 
traditionella utvecklingsmetoden” bestod av sex delar eller tekniker som det även kallas. 
Dessa är: förstudie, systemundersökning, systemanalys, systemdesign, implementering och 
test & underhåll. Genom att följa dessa sex steg i ett utvecklingsprojekt insåg man att risken 
för missförstånd minskade samtidigt som det var lättare att planera och styra arbetet.  
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Under 1990-talet blev datakraften allt starkare och nya möjligheter uppstod, samtidigt som 
kravet ökade på att system skall utvecklas i mer snabbare tempo. 

Automatiseringen och effektiviseringen har drivits långt inom många olika branscher, men 
samtidigt ökade kostnaderna för drift och underhåll av de system man redan hade. Många 
företag hade stora datasystem som är utvecklade under förutsättningar som inte längre gäller. 
Det var automatisering och effektivisering av den befintliga verksamheten som gällde tidigare 
och snart insåg man att dessa system inte var byggda för förändringar (Wiktorin, 2003). 
Under tiden har nya systemutvecklingsmetoder framtagits för att möta förändringar på ett 
effektivare sätt och under 1994 uppskattade man att det fanns cirka 1000 olika 
utvecklingsmetoder runtom i världen (Avison & Fitzgerald, 1995). Extreme Programming 
(XP) är en av de yngre utvecklingsmetoder som skapades av Kent Beck. Det som 
kännetecknar XP mest är att den är anpassad för att möta de snabba förändringar som uppstår 
ständigt i ett utvecklingsprojekt. 

 

2.2 Vad är systemutveckling? 
 
Systemutveckling (eng. system development) är inte ett väldefinierat begrepp anser  

Bansler (1990), trots att begreppet används allmänt inom informationssystemutveckling. 
Ordet ”systemutveckling” började användas i mitten av 1960-talet främst i samband med 
utveckling av administrativa datasystem, men enligt Bansler (1990) kan begreppet även 
betraktas som en form av organisationsförändringar snarare än en teknisk 
konstruktionsprocess. Göransson & Gulliksen (2002) håller med om att begreppet används 
som en generell term för alla typer av utveckling; mjukvara, hårdvara, arbetsorganisation och 
dokumentation.  

Den betydelsen som tillägnas begreppet i denna uppsats är följande: Med systemutveckling 
menar jag de aktiviteter som utförs i ett utvecklingsprojekt vars syfte är att utveckla ett nytt 
informationssystem. 
 

2.3 Informationssystem  
 

Beteckningen informationssystem (IS) är sammansatt av två ord: information och system. 
Dessa två ord har olika betydelse och Beynon-Davies (1998) hävdar att information är data 
som tolkas i någon meningsfull kontext. Data däremot definieras oftast som ren fakta medan 
information är bearbetade data.  

Beynon-Davies (1998) hävdar att ordet system kan definieras som en samling av 
sammanhängande komponenter som existerar för någon orsak och som lämpligen kan 
användas som en helhet. Generellt består system av något slags input-process-output modell 
som existerar inom den givna omgivningen. Med input menas de resurser som kommer in i 
systemet, antigen ifrån omgivningen eller andra system. Process innebär den aktiviteten som 
bearbetar inputen till den förväntade resultaten som även kallas output. Andersen (1994) 
menar att system innebär att det finns ett mönster för behandling av information.  
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Beynon-Davies (1998) definierar ett informationssystem som ett system vars syfte är att 
samla in, bearbeta och distribuera informationen. Även andra författare såsom Avison & 
Fitzgerald (1995, s. 13) definierar termen informationssystem på ett liknande sätt:  

 

” A system which assembles, stores, processes and delivers information relevant to an 
organisation (or to society), in such a way that the information is accessible and useful to 
those who wish to use it, including managers, staff, clients and citizens. An information 
system is a human activity (social) system which may or may not involve the use of computer 
systems. “  

 

Ett informationssystem kan vara både manuellt och datoriserat. Den färdigutvecklade 
datoriserade informationssystemet består av hårdvara, mjukvara och någon typ av 
telekommunikationsutrustning (Jessup & Valacich, 2006).  I ett systemutvecklingsprojekt 
framställs oftast någon typ av informationssystem. I större organisationer eller företag har 
man oftast en eller flera informationssystem, syften är att skapa ett effektivt 
kommunikationsflöde genom alla led inom organisationen. Ytterligare syften kan vara att 
skapa konkurrensfördelar och få en mer effektiv organisation.  

 

Den betydelsen som tillägnas termen informationssystem i detta arbete syftar enbart på 
datoriserade informationssystem. Med detta menar jag informationssystem som består av 
hårdvara och mjukvara och tillsammans utgör en helhet vars syfte är att samla in, bearbeta 
och distribuera information inom en organisation.  

 

2.4  Systemutvecklingsmetod  
 

En systemutvecklingsmetod eller utvecklingsmetod som det även kallas är enligt Avison & 
Fitzgerald (1995) en samling av procedurer, tekniker, verktyg och dokumentationsstöd och 
fungerar som hjälpmedel för systemutvecklare i ett utvecklingsprojekt. En utvecklingsmetod 
består även av olika faser och subfaser vars syfte är att vägleda systemutvecklare genom 
utvecklingsprojektet fram till den färdiga produkten. Avison & Fitzgerald (1995) hävdar att en 
utvecklingsmetod är mycket mer än bara en samling av ovannämnda saker. Ofta baseras 
utvecklingsmetoder på något filosofiskt tänkande, annars skulle en utvecklingsmetod snarare 
likna ett recept (Avison & Fitzgerald, 1995).  

Utvecklingsmetoder kan skilja sig i tekniker och innehållet i varje fas, och i vissa fall är 
skillnaden mer fundamental då vissa utvecklingsmetoder framhäver mänskliga aspekter mer 
än andra. Vissa utvecklingsmetoder har däremot ett mer pragmatisk och vetenskaplig synsätt 
och därför läggs inte lika stor vikt på de mänskliga aspekterna. 

 

De flesta organisationer som utvecklar system använder någon typ av utvecklingsmetod för 
att strukturera arbetet (Hoffer, George & Valachich, 2002). 

 

Avison & Fitzgerald (1995) hävdar att nya utvecklingsmetoder framställs kontinuerligt och 
under 1994 uppskattade man att det fanns över 1000 utvecklingsmetoder runtom i världen.  
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Tidigare utvecklingsmetoder även kallade ”traditionella”, ansågs vara för styrda och mindre 
lämpliga för kravförändringar som uppstod under projektens gång. Den snabba utvecklingen 
inom IT ledde till att behovet ökade av en ny utvecklingsmetod som skulle vara flexibel samt 
stödja kravförändringar på ett effektivt sätt.  

Under senare år har en mängd nya utvecklingsmetoder framtagits. En av dessa är Extreme 
Programming (XP) som även ligger i fokus för detta examensarbete. Till skillnad från de 
traditionella utvecklingsmetoderna förespråkar XP en flexibel arbetsprocess och fokusen 
ligger på människor och deras kreativitet (Nerur, Radhakanta & Mangalaraj, s.75). Av den 
anledningen anses XP tillhöra de lättrörliga utvecklingsmetoderna, även kallade ”Agile” på 
engelska. 

 

Betydelsen som tillägnas begreppet systemutvecklingsmetod i denna uppsats överensstämmer 
med Avison & Fitzgerald’s definition, d.v.s. att en systemutvecklingsmetod är en samling av 
procedurer, tekniker, verktyg och dokumentationsstöd som har till syfte att underlätta 
arbetsprocessen i ett utvecklingsprojekt.  
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2.5 Extreme Programming  
 

Såsom de traditionella utvecklingsmetoderna består XP av ett antal tekniker som tillsammans 
bidrar till en effektiv utvecklingsmetod. Dessa tekniker kallas istället för principer (practices).  

XP’s principer är skalbara och anpassas utifrån kundens krav, dvs. att endast de principer som 
anses bidra med nytta i ett utvecklingsprojekt väljs ut och tillämpas, resterande principer 
skippas.  

I ett lättrörligt utvecklingsprojekt produceras mindre delleveranser i korta utvecklingscykler. 
Därefter ges möjligheten till kunden att utvärdera resultaten och förändra kraven om så 
önskas. Kunden har en central roll i ett lättrörligt utvecklingsprojekt och är delaktig under 
större delar av projekten. Detta anses vara viktigt när man vill vara säker på att kunden får det 
som är beställt, varken mer eller mindre.  

 

2.5.1  XP’s fyra hörnstenar  
 

Beck (2000) hävdar att XP baseras på nedanstående fyra hörnstenar. Dessa hörnstenar utgör 
kärnan i XP och är viktiga för att ett XP-drivet projekt skall kunna genomföras på bästa 
möjliga sätt.  

 
• Kommunikation 

Beck (2000) anser att problem som uppstår i ett utvecklingsprojekt kan spåras tillbaka till 
projektmedlemmar som inte kommunicerar med varandra. Ett exempel som Beck (2000) 
nämner är att programmerare ibland inte informerar andra projektmedlemmar om de kritiska 
ändringar som har utförts i designfasen. Kommunikationsbrist uppstår inte av en slump. 
Oftast finns det flera olika orsaker som leder till att kommunikationen brister i ett 
utvecklingsprojekt menar Beck (2000). 

Programmerare som ibland har dåliga nyheter att framföra till projektledaren väljer i vissa fall 
att avstå då risken finns att de straffas personligen. Detta är ett typiskt exempel som Beck tar 
upp. Syftet med XP är att hålla kommunikationsflödet på en jämn nivå inom 
utvecklingsgruppen. Detta görs genom att välja de principer som kräver ständig 
kommunikation bland projektmedlemmar (Beck, 2000). Parprogrammering och testning är 
några exempel på sådana principer.  

 
• Enkelhet 

Andra hörnstenen i XP heter enkelhet och enligt Beck (2000) är enkelhet inte alltid lätt att 
uppnå, då man vet vad som måste vara färdigt imorgon, nästa vecka eller nästa månad, vid en 
viss given tidpunkt.  

Risken finns att arbetsuppgifter kompliceras under ett hårdpressat schema.  

XP förespråkar enkelhet och Beck (2000) menar att det är bättre att göra en enkel uppgift idag 
och göra en förändring dagen efter om det krävs, istället för att göra en komplicerad uppgift 
idag som troligtvist aldrig kommer att användas. Kommunikation och enkelhet har en 
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ömsesidig relation hävdar Beck (2000). Ju mer man kommunicerar desto enklare kan man se 
vad som behöver göras och vad som bör förkastas.  

 
• Feedback 

Feedback är den tredje hörnstenen i XP och denna hörnsten är enligt Beck (2000) ovärderlig i 
ett XP-drivet projekt. Särskilt då man kommunicerar med kunden och vill vara säker på att 
båda parter är överens om kraven. Feedback är lika viktigt inom projektgruppen eftersom det 
är viktigt att projektmedlemmarna utväxlar idéer och förbättringsförslag för att ett effektivt 
arbete skall existera. Kontinuerlig feedback behövs i ett XP-drivet projekt för att stämma av 
under projektens gång, och samtidigt planera inför framtiden. Beck (2000) menar att desto 
mer feedback används desto lättare är det att kommunicera. Om någon i en projektgrupp har 
några invändningar om exempelvis källkoden blir det mycket lönsammare att informera om 
detta direkt, istället för att vänta tills projektens slut då oftast det blir dyrare och svårare att 
åtgärda felet.  

 
• Mod  

Den sista hörnstenen i XP är mod och enligt Beck (2000) måste projektmedlemmarna våga ta 
för sig i ett XP-drivet projekt annars kommer någon annan att göra det före. Ett tydligare 
exempel på mod som Beck nämner är att man måste våga slänga kod. Det är inte alltid arbetet 
går som det skall och problem kan uppstå. Då är det viktigt att våga slänga kod och istället 
skapa några alternativ som kan användas. Fungerar inte det så kan man börja om från början 
och skriva ny kod. Att ha mod och göra det är viktigt anser Beck (2000) även om många 
programmerare helst inte vill slänga något som har tagit flera dagar att göra.  

Det räcker inte med bara mod i ett utvecklingsprojekt, utan kommunikation, enkelhet och 
feedback måste fungera också för att resultaten skall bli tillfredställande hävdar Beck (2000). 

 

Ovanstående fyra värderingar som Beck (2000) nämner anser jag är viktiga och måste finnas i 
ett utvecklingsprojekt där XP används som utvecklingsmetod, eftersom dessa värderingar 
utgör grunden för ett effektivt arbete. Det är just dessa fyra värderingar som kännetecknar XP 
och dess flexibilitet, samt särskiljer metoden från andra kända utvecklingsmetoder såsom 
RUP. Till skillnad från andra utvecklingsmetoder som inte lägger lika stor vikt på exempelvis 
mod och enkelhet fokuserar XP på en enkel arbetsprocess samt uppmuntrar till mod inom 
projektgruppen. Jag tror att detta har en positiv effekt under senare skede i projektet.  
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2.5.2 XP’s fyra aktiviteter  
 

För att resultaten skall bli tillfredställande i ett XP-drivet projekt måste nedanstående fyra 
aktiviteter hållas vid liv hävdar Beck (2000). Dessa fyra aktiviteter är:   

 
• Kodning  
• Testning  
• Uppmärksamhet  
• Design  

 

Kodning är den aktiviteten som ett XP-drivet projekt inte kan klara sig utan hävdar Beck 
(2000). Kodning är nödvändigt för att programvaran skall existera menar Beck (2000). 
Kodning ger även möjlighet att kommunicera klart och koncist inom utvecklingsgruppen.  

Även testning är en viktig del av utvecklingen, eftersom testningen avgör när en produkt är 
färdigutvecklad. Testning ger även svar på produktens kvalité, samt styrkor och svagheter. 

Därför är det ytterst viktigt att tillräckligt med tid avses för testning av produkten.  

Uppmärksamheten är den tredje viktiga aktiviteten i XP. Beck (2000) hävdar att 
programmerare måste kunna lyssna på övriga gruppmedlemmar för att kundkraven skall 
kunna identifieras för att senare översättas till kod. Ifall programmerare inte uppmärksammar 
de krav som kunden och övriga gruppmedlemmar förmedlar ökar risken för att 
programmeraren utvecklar något som kunden inte vill ha.  

Naturligtvist behövs design vid utveckling av programvara. Bra design enligt Beck (2000) är 
när en del av systemet inte kräver förändringar i resterande delar. Med detta menas om viss 
del av systemet behöver exempelvis utökas med ytterligare funktioner skall detta kunna göras 
utan att förändra resten av systemet. Ändringar skall enbart utföras på ett ställe i koden.  

För att systemet skall bli så effektiv så möjligt är det viktigt att alla fyra aktiviteter tillämpas.  
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2.5.3 XP’s tolv principer  
 

De tolv principer som Beck(2000) beskriver används för att skräddarsy arbetssättet man skall 
jobba på. Innan ett XP-drivet projekt inleds väljs de principer som anses bidra till nytta och 
resterande principer skippas. Beroende på vilken typ av projekt det handlar om väljs 
nedanstående principer för att stödja arbetsprocessen. Principerna är välbeprövade metoder 
som har funnits länge inom systemutvecklingsbranschen och som återfinns i en del andra 
kända metoder, enda skillnaden är att dessa principer i XP är inte obligatoriska utan väljs 
valfritt utav projektmedlemmarna. Beck beskriver nedanstående principer som en 
verktygslåda som anpassas efter projektens behov.    

 
• Planeringsspelet  

Syftet med planeringsspelet är att skapa ett projektplan tillsammans med kunden. Kunden har 
till uppgift att skriva kortfattade berättelser om det tänkta systemet på enskilda kort. 
Systemutvecklaren gör därefter en värdering av alla kort och informerar kunden om det är 
möjligt att implementera kraven eller inte, samt hur lång tid det krävs (Auer & Miller, 2002). 

För att det skall vara lättare att planera görs en prioriteringslista av alla kort. 
Systemutvecklaren sorterar korten i tre kategorier. Dessa är: bra att ha kort, önskar att ha kort 
och måste ha kort. Denna sorteringsprocess underlättar för systemutvecklare att sortera bort 
orealistiska krav. Förändringar och uppdateringar av korten görs under projektets gång men 
enbart till en viss grad. Kunden informeras om vilka krav som är förändringsbara och vilka 
som inte är. Detta görs för att kunden inte skall kunna göra ändringar i de krav som systemet 
inte kan klara sig utan. 

 
• Kortare släpp 

Kortare släpp innebär att varje release (släpp) borde vara så liten så möjlig, men samtidigt bör 
den innehålla värdefull information kopplat till kraven. Med detta menar Beck (2000) att 
släppen måste utgöra en del av helheten. Beck (2000) anser att det är bättre att planera en eller 
två månader framåt än ett helt år, eftersom förändringar sker ständigt under utvecklingstiden.   

 
• Metafor 

Varje XP-drivet projekt styrs med en eller flera olika metaforer. Syftet med metaforer är att 
skapa en helhetsbild av det tänkta systemet. Dessutom fungerar metaforer som stöd för 
systemutvecklarna vid planering av arbetssättet. I början av projektet skapas en mer 
övergripligt bild för att senare brytas ner. Genom att bryta ner helhetsbilden till mindre delar 
blir det lättare att välja ut de delar man vill börja med.  

 
• Enkel design  

Enkel design enligt Beck (2000) innebär att utveckla för nutiden och inte för vad som kan 
behövas i framtiden. Att utveckla något som kanske kommer att behövas i framtiden är inget 
Beck förespråkar då framtiden är oförutsägbar. Istället är det viktigare att fokusera på enkelt 
design utan komplexa funktioner. Beck(2000) listar fyra punkter som kännetecknar enkel och 
strukturerat programkod. Enligt Beck(2000) skall programvaran:  
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1. Klara alla utförda tester.  
2. Innehålla inga logiska dubbletter. 
3. Vara ändamålsenlig. 
4. Bestå av så få klasser och metoder som möjligt.  

 

• Testning 
Under denna fas testas programkoden. Olika enhetstester skapas av programmeraren och 
testas sedan för att avgöra om koden är användbar eller inte. Kunden kan däremot skriva 
funktionella tester för att testa om programmet uppfyller de funktioner som finns i kraven.  

Att testa varje metod i koden är inte möjligt och nödvändigt. Däremot är det viktigt att testa 
de centrala metoder som misstänks kunna orsaka programfel. I vissa fall utförs tester för att 
avgöra om koden tillför tillräcklig funktionalitet eller inte (Beck, 2000).  

 
• Refactoring 

Syftet med refactoring är att göra koden lättanpassat för tillkommande implementeringar.  

Vid tillägg av nya funktioner bör varje programmerare fråga sig om det är möjligt att göra 
programmet enklare hävdar Beck(2000), samtidigt som testerna utförs.  

 
• Parprogrammering  

Parprogrammering innebär att programmera i par, dvs. all kod som skrivs görs i par. Två 
roller existerar i varje par. En person skriver kod medan den andra personen agerar som en 
strateg. Strategens uppgift är att informera programmeraren om hur man implementerar ett 
visst kodsegment på det lämpligaste sättet. Parprogrammering är dynamiskt vilket innebär att 
personerna kan byta roller eller jobba med andra gruppmedlemmar.  

Parprogrammering är en av de principer som ett XP-drivet projekt inte kan klara sig utan, 
eftersom denna princip är den enda principen som producerar något.  

 
• Gemensamt ägande  

Syftet med gemensamt ägande är att alla gruppmedlemmar äger all kod. Detta innebär att alla 
har rätt att ändra i den gemensamma koden. Förr i tiden ägde varje individ sin egen kod och 
detta skapade stora problem då koden blev allt större och ostabilare (Beck, 2000).  

I XP har alla gruppmedlemmar ansvaret för systemet inklusive koden, och behövs ändringar i 
koden är det fritt fram för programmerare att göra det (Beck, 2000).   

 
• Kontinuerlig integration  

Kod som anses vara färdigutvecklad skall först testas för att sedan integreras med resterande 
funktioner. Detta görs enklast genom att avsätta en enskild dator som är avsedd för 
integrationstester. I datorn läggs programkoden in och testerna utförs tills programkoden är 
100 % felfri. Om programkoden klarar testet är den redo för att integreras med övriga 
komponenter, annars görs korrigeringar som krävs. Datorn måste lämnas i samma skick som 
den hittades, alltså de befintliga komponenter som fanns på datorn innan senaste testet skall 
förbli oförändrade.  
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• 40-timmars vecka 
I ett XP-drivet projekt skall ingen behöva arbeta mer än 40-timmar per vecka anser 
Beck(2000). Det är viktigt att anställda är utvilade vid ankomst till arbetsplatsen, annars ökar 
risken för onödiga misstag som uppstår vid stress och trötthet. Övertid anses bidra till sämre 
effektivitet hävdar Beck (2000) och konsekvenser av de misstag som uppstår vid trötthet blir 
oftast att korrigeringar måste utföras i ett senare skede av projekten. Detta medför större 
kostnader och onödigt tid för utvecklarna.   

 
• Kund på plats 

Kund på plats innebär att involvera kunden/användaren i projektet. Inte på det viset att kunden 
skall producera något, utan kunden skall finnas på plats för att klargöra och diskutera om de 
krav som är framtagna. Att ha kunden på plats är viktigt eftersom systemutvecklare vill vara 
säkra på att kunden blir nöjd i slutändan och att kunden får det som är beställt. 

Kunder som finns på plats behöver inte vara delaktiga under hela projektet, utan lämpligaste 
alternativet är att involvera kunden då vissa kritiska frågor behöver besvaras.  

 
• Kodningsstandard  

I ett XP-drivet projekt händer det att gruppmedlemmarna byter kollegor och väljer att jobba 
med andra gruppmedlemmar, som t.ex. vid parprogrammering. För att vara säker på att alla 
programmerare skriver kod på ett liknande sätt skapas en kodningsstandard inom gruppen.  

Genom att följa kodningsstandarden anser jag att det blir enklare för övriga gruppmedlemmar 
att förstå och ändra i koden som har skrivits av någon enskild programmerare. Vid exempelvis 
nyanställning behöver den nyanställde enbart lära sig hur kodningsstandarden är uppbyggd för 
att kunna förstå kodstrukturen. På så sätt och vis minimeras risken för missförstånd och 
onödiga utbildningskostnader. Detta överensstämmer med Beck’s teori om mod som bygger 
på ett effektivt och konsistent arbete inom utvecklingsgruppen. 

 

Flertalet av ovanstående nämnda principer återfinns oftast inom andra utvecklingsmetoder.  

Eftersom XP är ingen nyutvecklad metod utan snarare bygger på en mängd välbeprövade 
begrepp och tekniker ser man oftast likheter i en del andra utvecklingsmetoder.  

XP förespråkar ett flexibelt arbetssätt vilket gör det ytterst viktigt att de tolv principer gör 
detsamma, d.v.s. att det skall vara möjligt att välja ut endast de principer som anses bidra med 
nytta i projektet. Syftet med XP’s principer är att principerna i sig skall vara oberoende av 
varandra men fortfarande vara användbara.  

Beck (2000) anser att ovanstående principer kan kategoriseras i följande fyra delar: planering, 
kodning, design och testning. Detta bevisar att XP är trots allt en väletablerad 
systemutvecklingsmetod. 
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2.6 Social kompetens  
 

Ordet kompetens är ett omfattande begrepp, och i våra ordböcker beskrivs ordet med 
skicklighet och duglighet, men också behörighet samt nödvändiga kvalifikationer  

(Keen, 2002). I vissa sammanhang har ordet kompetens använts för att förklara att någon är 
behörig, dvs. har tillräckliga kvalifikationer för att få ett uppdrag eller en anställning (Keen, 
2002). 

Vid efterfrågan av IT-kompetens är det inte helt enkelt att förstå vad som då menas. Vilka 
datorprogram måste man kunna hantera för att betraktas såsom IT-kompetent? Innebär IT-
kompetens något mer än att kunna använda datorn och olika datorprogram?  När ordet 
kompetens i dag allt oftare används inom arbetslivet är det mestadels förmågan att klara en 
uppgift som är väsentligt. Den som är kompetent, klarar en situation, även en oförutsedd 
sådan (Keen, 2002). 

Är man kompetent råder överensstämmelse mellan situationens krav och individens förmåga.  

 

Idag blir vi många gånger bedömda med en annan måttstock än förr i tiden. Visst är goda 
skolbetyg, akademiska meriter och annan formell kompetens av stor betydelse. Men inte bara 
skriftliga meriter i vår meritportfölj väger tungt. Våra personliga egenskaper, hur vi är och 
agerar mot andra har blivit en allt mer efterfrågad faktor när vi söker arbete eller då det är tal 
om befordran. Det är just i det sammanhanget som begreppet social kompetens så ofta har 
kommit att användas (Dahlkwist, 2002).  

Dahlkwist (2002) hävdar att god social kompetens i skola och arbetsliv innebär att man har en 
god förmåga att samarbeta med olika människor i olika situationer. Några egenskaper som 
oftast nämns som kriterier på god social kompetens är enligt Dahlkwist (2002):  

 
• Att ha god förmåga att effektivt kunna samarbeta i grupp, god förmåga att kunna 

förhandla om meningsskiljaktigheter och att lösa tvister. 
• Att ha god förmåga att lyssna aktivt och att kunna kommunicera med andra. 
• Att förstå och på rätt sätt kunna möta andra människors behov. 
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Begreppet social kompetens är en svårdefinierat och tänjbart term anser Herlitz (2001), och av 
den anledningen är det svårt att finna en godtagbar definition. 

Jarlén (1997) instämmer att social kompetens är ett mångtydligt begrepp, och i sin bok 
redovisar han tio egenskaper som kännetecknar social kompetens. Dessa är utan någon 
rangordning: 

 
• Kommunikationsförmåga 
• Samarbetsförmåga 
• Förmåga att lösa konflikter 
• Hur man uppträder i olika situationer 
• Empati  
• Lojalitet 
• Ärlighet 
• Förmåga att inspirera andra 
• Problemlösningsförmåga 
• Förmåga att möta förändringar  

 

Som ovanstående författare nämner är begreppet social kompetens ett omfattande och 
svårdefinierat ord som kan tolkas på flera olika sätt och kan ha olika betydelse, beroende på i 
vilket sammanhang den används. Eftersom detta examensarbete handlar om XP och 
nödvändig kompetens bland systemutvecklare tillägnar jag följande betydelse begreppet 
social kompetens: Med social kompetens i det sammanhang denna studie behandlar menar jag 
kompetens ur ett socialt perspektiv i en systemutvecklingsmiljö, dvs. social kompetens hos en 
individ betyder att personen har en god samarbetsförmåga inom utvecklingsgruppen, har en 
klar och tydlig kommunikationsförmåga, samt har förmågan att utveckla nya idéer och möta 
förändringar. 

Dessa fyra egenskaper anser jag är viktiga att ha för varje individ som arbetar med 
systemutveckling, särskilt vid utveckling med XP som grundar sig på grupparbete och ett 
flexibelt arbetssätt. Eftersom kunden utgör en viktig roll i ett XP-drivet projekt blir det därför 
ytterst viktigt att dessa fyra egenskaper återfinns hos varje individ inom utvecklingsgruppen. 
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3 Problemställning och syfte  
 

Nyckelfaktorn i ett utvecklingsprojekt är människorna, deras erfarenheter och kunnande samt 
deras förmåga att skapa idéer och lösa problem såväl enskilt som tillsammans (Ander & 
Karlsson, 1989). Utan nödvändig kompetens inom utvecklingsteamen ökar risken att 
utvecklingsprojekten misslyckas eller försenas.  

Ander & Karlsson (1989) hävdar att hur välmotiverad ett projektarbete än är och hur väl det 
än stöds från olika håll, så lyckas det inte om den nödvändiga kompetensen saknas.  

Kommunikationsproblem och samarbetssvårigheter är några av de problem som uppstår i ett 
projekt, och enligt Ander & Karlsson (1989) uppstår ovannämnda problem ofta och särskilt 
inom större projekt där fler människor är involverade.  

 

Eftersom XP är relativt ny metod inom systemutvecklingen har det gjorts få undersökningar 
om kompetensen hos systemutvecklare som jobbar med XP. Av den anledningen anser jag att 
det är viktigt att undersöka kompetensen hos systemutvecklare i en projektgrupp som arbetar 
med XP. 

Avison & Fitzgerald (1995) hävdar att systemutvecklare på 1960-talet oftast hade stora 
tekniska kunskaper, men däremot saknade den sociala kompetensen såsom god 
kommunikationsförmåga. Detta ledde till att kunden och systemutvecklaren inte kunde 
kommunicera på ett effektivt sätt, och konsekvensen blev att enbart systemutvecklarens krav 
implementerades i det tänkta systemet. Eftersom XP förespråkar ett nära samarbete med 
kunden känns det relevant att undersöka hur viktigt det är att systemutvecklare i ett XP-drivet 
projekt har en god social kompetens.  

 

Problemställning för detta examensarbete lyder:  

 
• Vilka kompetenser anser systemutvecklare är nödvändiga vid användning av XP? 
• Vilka åtgärder kan vidtas för att uppnå nödvändig kompetens? 
• Vilka krav bör ställas vid nyanställning av systemutvecklare som skall arbeta med 

XP? 

 

Studiens syfte är att utifrån intervjuer med systemutvecklare undersöka vilka nödvändiga 
kompetenser som krävs för att XP skall kunna användas på ett effektivt sätt, och även att 
uppmärksamma vilka problem som kan uppstå då den sociala kompetensen saknas.  

Genom denna undersökning tror jag att man kan skapa större förståelse om de krav som ställs 
på systemutvecklare som jobbar med XP. Resultaten kan användas av företag som funderar på 
att tillämpa XP, för fortsatt forskning samt för framtida systemutvecklare.  
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3.1 Avgränsningar  
 

I denna uppsats har jag valt att göra vissa avgränsningar för att arbetet inte skulle bli allt för 
omfattande. Tanken var först att kartlägga systemutvecklarens kompetens i ett XP-drivet 
projekt, men eftersom detta skulle bli allt för omfattande gjordes en undersökning på utvalda 
respondenter där målet var att undersöka vilka kompetenser som anses vara nödvändiga vid 
användning av XP.  

Även om det finns en mängd andra utvecklingsmetoder som skulle kunna jämföras med XP så 
har jag valt att inte inkludera dessa i denna uppsats då det inte finns tillräckligt med tid och 
resurser. Kompetensen hos ledningen och projektledare, samt kunder kommer inte att tas upp 
heller, då jag anser att det inte är relevant för denna undersökning som syftar till att kunna 
besvara studiens frågor baserat på olika systemutvecklarens erfarenheter och uppfattningar 
om XP. Andra aktörer än systemutvecklare ansågs inte kunna bidra med den nödvändiga 
informationen som krävs för att besvara problemställningen.  

Anledningen till att jag valde XP för min undersökning beror främst på att metoden är 
väletablerat och används i stor utsträckning. XP tillhör även en ny generation av 
systemutvecklingsmetoder så kallade lättrörliga metoder vilket väckte mitt intresse 
ytterligare. Bristen på litteratur och liknande forskningar gjorde valet ännu mer intressant då 
mitt mål var att undersöka de sociala kompetenser som oftast utesluts i litteraturen.   
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4 Metod 
 

Till kännetecknen på vetenskaplig forskning hör att man beskriver sitt tillvägagångssätt så 
utförligt att det blir möjligt för andra forskare att upprepa studien, alltså att göra en så kallad 
replikundersökning. Därför måste forskaren redovisa hur undersökningen genomförts, vilka 
metoder och material som använts och hur de valt ut sina respondenter, samt vad som kunnat 
påverka resultatens tillförlitlighet eller reliabilitet (Nyberg, 2000). I detta kapitel beskrivs den 
metod som valts för studien, samt redovisas hur undersökningen har genomförts och vilket 
material som har använts. Slutligen redovisas hur urvalet av respondenter har gjorts, 
tillsammans med resultatens tillförlitlighet och reliabilitet.  

 

4.1 Val av metod  
 

Enligt Nyberg (2000) skall undersökningens metoder, material och/eller respondenter väljas 
utifrån vilket eller vilka problem som skall lösas och vilka slags frågor som är tänkta att 
besvaras. Forskningsmetoden som använts för att lösa problemställningen i detta arbete kallas 
kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att forskaren ställer enkla 
och raka frågor och på dessa frågor erhålls komplexa och innehållsrika svar (Trost, 1997). 
Repstad (1999) anser även att kvalitativa metoder oftast går in på djupet men inte på bredden. 
Det innebär att forskaren enbart studerar en eller några få miljöer, men att dessa istället 
studeras som en helhet med alla sina konkreta nyanser. Syftet med kvalitativa undersökningar 
är att skaffa en annan och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls 
vid användning av kvantitativa metoder hävdar Davidson & Patel (1994). 

Vid användning av kvantitativa studier försöker forskaren gärna att abstrahera data, det vill 
säga att från den konkreta verkligheten drar ut några få drag eller egenskaper som ofta kallas 
variabler (Repstad, 1999). Denna typ av resultat presenteras oftast i någon form av statistik.  

 

Kvalitativa intervjuer kan emellertid variera relativt mycket när det gäller hur forskaren väljer 
att gripa sig an dem, hävdar Bryman(2000). Huvudsakligen finns det två typer av intervjuer, 
ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. I denna undersökning har jag använt en 
semistrukturerad intervjuguide för det insamlade materialet.  

Vid användning av ostrukturerade intervjuer använder forskaren oftast ett PM som en 
minneshjälp vid genomgången av ett visst antal teman under intervjun. Ostrukturerade 
intervjuer tenderar att till sin natur likna ett vanligt samtal (Bryman, 2002).  

Semi-strukturerade intervjuer innebär däremot att man har en lista över förhållandevis 
specifika teman som ska beröras, även kallad en intervjuguide. Frågorna ställs i samma 
ordning till varje intervjuperson, och intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt 
eget sätt (Bryman, 2002).  

Valet av metoden gjordes för att syftet med undersökningen var att kartlägga vilka 
kompetenser anses vara nödvändiga vid arbete med XP. Kvalitativa intervjuer ansågs vara den 
lämpligaste metoden för denna undersökning, eftersom behovet fanns att gå in djupare på 
problemområdet. För att besvara problemställningen krävdes en djupare förståelse av 
deltagarnas uppfattningar och synpunkter. 
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4.2 Datainsamling och bearbetning  
 

Det finns olika sätt att samla information för att få frågeställningen besvarat. Några exempel 
som Davidson & Patel (1994) nämner är att forskaren kan använda sig av befintliga 
dokument, tester och prover, olika former av självrapporteringar, observationer samt 
intervjuer och enkäter. Vilken teknik som väljs beror på vad som verkar ge bäst svar på 
frågeställningen i förhållande till den tid och de medel som står till forskarens förfogande, 
menar Davidson & Patel (1994).    

 

Som tidigare nämnts användes en kvalitativ inriktning vid datainsamling. Tekniken, alltså 
sättet att samla in information var däremot i form av intervjuer, närmare bestämt 
telefonintervjuer. Anledningen till att telefonintervjuer användes beror på att det varken fanns 
tid eller resurser för att utföra personliga intervjuer med respondenterna. Respondenterna 
bytte oftast arbetsplatser och kunde därmed inte bestämma träff för personlig intervju. Den 
mest lämpliga tekniken som återstod för datainsamling blev i detta fall telefonintervjuer.   

 

För insamling och inspelning av data användes programmet Skype som är en typ av  

IP-telefon. Skype är programvara som laddas ner till datorn kostnadsfritt, installeras och vars 
huvudsakliga syfte är att fungera som en vanlig hemtelefon. Valet av Skype gjordes för att det 
är billigare att ringa jämfört med vanlig hemtelefoni, och för att Skype har en inbyggd 
funktion som möjliggör inspelning av samtal på ett effektivt sätt. Samtal som spelas in sparas 
direkt i en enskild fil, vilket gör det enkelt att analysera vid senare tillfälle.  

 

4.3 Etiska aspekter   
 

Innan intervjuerna startades informerades intervjupersonerna om studiens syfte, samt 
klargjordes hur insamlade data kommer att behandlas. Insamlade data kommer inte att 
publiceras eller spridas vidare. Efter att data har analyserats av författaren kommer 
inspelningar att raderas för att minimera risken för spridning.  För att skydda 
intervjupersonernas integritet kommer inga namn eller andra känsliga uppgifter, som kan 
knytas till intervjupersonen att publiceras. Istället döps intervjupersonerna till respondenter 
(R1, R2, R3 och R4) i detta examensarbete. De intervjuade fick även möjlighet att avbryta 
intervjun ifall några problem eller hinder uppstod. Efter att de etiska aspekterna förklarats 
frågades återigen intervjupersonerna om godkännande innan intervjuerna inleddes.  
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4.4 Validitet & reliabilitet   
 

Reliabilitet eller tillförlitlighet som det även kallas handlar om huruvida resultaten från en 
undersökning blir detsamma om undersökningen genomförts på nytt, eller om de påverkas av 
slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman, 2002).   

Trost (1997) hävdar att vi människor inte är eller har, utan vi gör eller handlar, vi är aktiva 
och i samband med det så sker förändringar automatiskt. Människan är inte alls statisk, utan 
snarare tvärtom menar Trost (1997). Detta innebär i sin tur att varje gång den givna frågan 
ställs inte nödvändigtvis ger samma svar hävdar Trost (1997).  

I denna studie har författaren genomfört kvalitativa forskningsintervjuer, och resultaten byggs 
på författarens tolkningar av respondenternas åsikter och uttalande. Eftersom förändringar kan 
ha skett inom organisationen eller hos respondenter, kan författaren av denna studie därför 
inte garantera att svaret skulle bli exakt likadana ifall en ny studie gjordes.  

 

Med validitet menas om mätinstrumentet mäter det den är avsedd att mäta (Trost, 1997). Vid 
en intervju handlar det om ifall rätt frågor ställs.  

Vid kvalitativa intervjuer strävar forskaren vanligen efter att få veta vad den intervjuade 
menar med, eller hur han eller hon uppfattar ett ord eller företeelser hävdar Trost (1997). 

Författaren i denna studie har formulerat forskningsfrågor så att validiteten förstärks, genom 
att indela huvudfrågor i två delar. Den första delen består av frågor som berör XP, och den 
andra delen berör frågor kring kompetens, vilket är två delar som anses vara relevanta för att 
besvara problemställningen.  
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5 Genomförande  
 

I detta kapitel beskrivs hur urvalet av respondenter har gjorts. Därefter beskrivs hur 
intervjufrågorna har utformats och slutligen redovisas hur intervjuerna har genomförts.  

 

5.1 Urval av respondenter  
 

För att besvara problemställningen i detta arbete krävdes respondenter. Målet var att hitta 
erfarna systemutvecklare som jobbar med XP, och som dessutom är villiga att ställa upp på 
intervjuer. Systemutvecklare som har jobbat under en längre tid med XP ansågs besitta och 
känna till de nödvändiga kompetenser som krävs. Av den anledningen inriktades sökning i 
första hand på erfarna systemutvecklare.  

 

Internet användes som hjälpmedel för att hitta lämpliga IT-företag, och efter ett antal 
sökningar valdes fem företag som matchar kraven. Samtliga företag kontaktades via e-post 
och över telefon. Två företag kunde inte ställa upp på grund av tidsbrist, ett företag ville inte 
ställa upp av okänd anledning och ett företag hade enbart två anställda som för tillfället 
befann sig utomlands. Av dessa fem företag återstod enbart ett företag som gärna ville 
medverka i denna studie. För ytterligare information kontaktades konsultchefen som även 
erbjöd e-post adresser till två erfarna systemutvecklare ifrån företaget. Dessa kontaktades via 
telefon vid senare tillfälle och personerna ville gärna medverka i studien. Slutligen bokades 
tiderna för intervjuer via e-post.  

 

Ytterligare försök att hitta fler respondenter gjordes utan någon större framgång. Sju företag 
kontaktades som slumpmässigt valdes efter att ha besökt en webbsida som listar några av 
Sveriges aktiva IT-företag. Dessa företag kontaktades via telefon, men dessvärre användes 
inte XP som utvecklingsmetod i någon av dessa sju företag. Mestadels användes någon typ av 
de traditionella utvecklingsmetoderna, eller någon form av egenutvecklad metod.  

 

Slutligen kontaktades handledaren för ytterligare hjälp, vilket ledde till att en fjärde lämplig 
respondent hittades. Kontakten med respondenten togs via e-post och därefter bokades ett 
intervjutillfälle.  
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5.2 Formulering av intervjufrågor  
 

Intervjufrågorna formulerades på ett sådant sätt att problempreciseringen skall gå att besvara 
efter utförda intervjuer. Enligt Patel & Davidson (1994) är det viktigt att ha 
problempreciseringen i åtanke då frågorna formuleras, annars finns risken för bristfälliga svar. 
Lika viktigt är det att frågorna är tydliga och välformulerade, samt icke-ledande menar Patel 
& Davidson (1994). Dessa enkla grundregler har även följts vid formulering av nedanstående 
intervjumall.  

 

För att sekvensera frågorna användes en så kallad ”tratt-teknik”. Tratt-tekniken enligt Patel & 
Davidson (1994) innebär att intervjun startas med stora öppna frågor, för att så småningom gå 
över till mer specifika frågor. Denna teknik anses vara motiverande och aktiverande i och med 
att intervjupersonen till att börja med får uttrycka sig som han vill. I detta arbete spelar detta 
en viktig roll eftersom syftet är att fånga respondenternas åsikter och uppfattningar.   

 

Intervjumallen består av fyra delar. Intervjun inleds med en presentation, och därefter 
presenteras 5 introduktionsfrågor som följs av 8 huvudfrågor. Avslutningsvis presenteras 
avslutande frågor. Se bilaga 1. 

 

5.3 Genomförande av intervjuer  
 

Totalt genomfördes fyra intervjuer med två olika IT-företag från Sverige. Tre av respondenter 
arbetar på företag A, varav den fjärde respondenten på företag B. 

Bägge företag arbetar sedan länge med utveckling av olika typer av informationssystem. 
Gemensamma för dessa två företag är att respondenterna har stor erfarenhet av 
systemutveckling, och dessutom använder dessa företag XP som utvecklingsmetod. 

 

Intervjuerna genomfördes via telefon och varierade mellan 15 -25 minuter beroende på 
respondenternas svar. Eftersom syftet med intervjuerna var att samla in respondenternas 
uppfattningar och synpunkter sattes därför ingen gräns på tiden. Då vissa svar blev oklara och 
kortfattade ställdes följdfrågor till respondenterna.  

Intervjuerna inleddes med att förklara studiens syfte samt en genomgång av etiska aspekter.  

Därefter ställdes frågor i den turordning som finns i intervjumallen. Att genomföra intervjuer 
med hjälp av intervjumallen upplevdes både effektivt och enkelt. Enda nackdelen med semi-
strukturerade intervjuer är att respondenter har en tendens att komma ifrån ämnet i vissa fall.  

Avslutningsvis frågades respondenter ifall de har något att tillägga förutom de frågor som 
ställdes, och därefter tackade författaren respondenterna för medverkan.  
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6 Materialredovisning 
 

I detta kapitel redovisas sammanställningen av insamlat material ifrån intervjuerna.  

Kapitlen inleds med att presentera företagen och respondenterna. Därefter redovisas 
respondenternas utsagor under tre tematiska rubriker för att ge en lättare överblick över det 
insamlade materialet. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av materialet i en matris, 
som är uppdelad i tre huvudkategorier vars syfte är att ge läsaren en överblick av 
respondenternas svar.  

 

6.1 Företag och Respondenter  

6.1.1 Företag  
Som tidigare nämnts intervjuades fyra systemutvecklare ifrån två svenska IT-företag. 

Företag A arbetar med utveckling av kundanpassade verksamhetssystem för större företag. 
Kundkretsen består av bank och finans samt läkemedelsindustri. Företaget tar även 
helhetstagande för att utveckla hela system för mindre företag. Då undersökningen gjordes 
hade företaget cirka 40 anställda.  

 

Företag B arbetar med utveckling av olika informationssystem för finansbranschen, och några 
av de största kunderna företaget har är Swedbank och Nordea. Företaget utvecklar enbart 
kundanpassade system vilket innebär att varje produkt är unik för varje kund. Då intervjuerna 
gjordes arbetade cirka 20-tals anställda på företaget.  

 

6.1.2  Respondenter  
Respondent R1, R2 och R3 arbetar på företag A, och respondent R4 arbetar på företag B. 

 

Respondent 1 (R1) 
R1 har varierande arbetsuppgifter, och jobbar som konsultchef på företaget och som 
projektledare för de projekt som han driver hemifrån. Inom systemutvecklingsbranschen har 
R1 arbetat sedan 1995.  

 

Respondent 2 (R2) 
R2 arbetar på företaget sedan 1995 som systemutvecklare och inom yrket har respondenten 
arbetar sedan 1996.  
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Respondent 3 (R3) 
R3 arbetar som systemutvecklare på företaget sedan 2005 och respondentens arbetsuppgifter 
består av CSharp (C#) programmering samt konvertering av befintliga Windows-
applikationer till webbaserade system.  

 

Respondent 4 (R4) 
R4 arbetar med systemutveckling och har varierande arbetsuppgifter, dels som projektledare 
och dels som systemutvecklare. Respondenten har arbetat med XP i cirka två år och inom 
yrket mer än 5 år.  

 

6.1.3 Materialet  
I det följande redovisas det insamlande materialet som framkom vid intervjuerna. Materialet 
redovisas under ett antal teman som överensstämmer med mina forskningsfrågor. Dessa 
teman är följande: Nödvändiga kompetenser, Åtgärder för att uppnå kompetens, samt Krav på 
nyanställda.  

 

Nödvändiga kompetenser  
Under intervjuerna framkom varierande svar kring den nödvändiga kompetensen. 
Respondenterna berörde och diskuterade kring flera viktiga aspekter såsom social kompetens, 
utbildning och erfarenhet. I nästa kapitel utförs en mer djupare analys av det insamlade 
materialet.  

Detta kapitel syftar däremot att redovisa respondenternas utsagor. 

 

Respondenten R1 och R2 ansåg att social kompetens i form av samarbete och god 
kommunikation var nödvändig.  
 

”Jag tror att sociala kompetenser är jätteviktigt… det är bra att ha sådana 
egenskaper som samarbete ” (R2) 

 

” Sociala kompetenser måste man ha … måste kunna samarbeta med sina 
kolleger, eftersom man sitter sällan ensam och gör någonting helt själv ” (R 1)
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Respondent R4 ansåg däremot att social kompetens handlar i allmänhet om kommunikation 
och ansåg därför att det är en fördel om man är social gentemot sina kollegor och kan 
kommunicera på ett klar och tydlig sätt. Respondenten uttryckte även att XP fungerar för 
personer som inte är särskilt sociala, samt uttryckte att kommunikationen måste finnas inom 
gruppen. 

”Rent teoretisk måste man alltid kommunicera… kommunicerar man mindre än 
30 % så är något fel inom gruppen” (R4) 

 

Respondenten R3 ansåg att sociala kompetenser utgör en viktig roll inom XP samt 
poängterade att man även bör ha kännedom om metoden och den rollen som man har i 
projektet. 

 

”Jag tror att man skall ha kännedom om metoden, men jag tror även att man 
behöver kännedom eller kompetens inom den rollen som man har i projektet ” 
(R3)  

 

Ytterligare synpunkter som framfördes av respondenterna R1 och R4 är att det krävs mer än 
enbart social kompetens för att XP skall fungera. Respondent R1 och R4 menar att någon typ 
av teknisk utbildning är nödvändigt. Exempelvis högskolenivå inom programmering eller 
liknande utbildning med fokus på programmering ansågs vara lämpligt. 

 

”Oavsett vilken roll man har i projektet, så är det alltid en fördel att kunna 
behärska några programmeringsspråk” (R1) 

 

Respondent R1 ansåg även att kunskaper inom objektorientering och databaser är en fördel.  

Två respondenter (R2, R3) svarade även att erfarenhet inom systemutveckling inte var 
nödvändig, utan att det snarare är en fördel om man är nyexaminerad.  

 

”En fördel om man kommer som ny från skolan och ska jobba, det är att man inte 
hunnit lära sig en massa vattenfallsmodeller och projektdrivningsmetoder och sånt 
där… man kanske är lite öppnare och har lättare för att lära sig XP. ” (R2) 

 

Tre respondenter (R1,R2,R3) gjorde även jämförelse med traditionella metoder såsom RUP 
och poängterade att det krävdes inga extra kompetenser för att arbeta med XP, utan att XP är 
bara ett annat sätt att jobba på.  
  



 

24 

 

Åtgärder för att uppnå kompetens  
 

Eftersom majoriteten av respondenterna ansåg att XP var relativ lätt metod att lära och krävde 
inga särskilda kompetenser jämfört med andra liknande metoder blev svaren på denna fråga 
relativt likvärdiga. 

 

Två av respondenterna (R3, R?) ansåg att åtgärden för att uppnå den nödvändiga kompetensen 
kan erhållas genom att man läser om XP. Även om XP anses vara lätt att lära, hävdar R3 att 
det aldrig går att bli fullärd, utan det viktigaste är att visa engagemang och viljan att lära sig.  

 

”Vara framåt och vilja ta åt sig kompetens … metoden är lätt att lära sig men man 
blir aldrig fullärd … sträva framåt och visa engagemang är viktigt anser jag. (R3) 

 

Respondent R2 hävdar att det hjälper att ha möten där fokus ligger på att gå igenom innehållet 
och på så sätt visa vad poängen med XP är, samt förklara varför XP används.  

Den fjärde respondenten ansåg även att XP bör introduceras inom gruppen i ett tidigt skede 
för att klargöra hur arbetet skall gå till innan projektet startas.  

 

”Det hjälper att ha en liten workshop eller möte där man går igenom innehållet 
och visar vad som är poängen med XP.” (R2) 
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 Krav på nyanställda 

 
Följande svar kom fram då respondenterna ombads att svara på vilka krav som kan ställas vid 
nyanställning av systemutvecklare. 

 

”Jag tror att alla som anställer en systemutvecklare vill ha folk som är socialt 
kompetenta och som kan fungera i grupp … som kan jobba tillsammans. ” (R2) 

 

”Man skall ha en rejäl mängd med teoretiska grunder, inte bara programmering 
utan nivån över också. Plus sociala alltid sociala egenskaper. ” (R1) 

 

Två av respondenterna (R3,R4) ansåg att den viktigaste egenskapen hos den arbetssökande är 
framförallt viljan att lära sig, samt vara framåtdrivande och vilja ta åt sig kompetens. Dessa 
två respondenter tyckte även att tidigare erfarenhet inte var ett krav, utan att det räckte med att 
den arbetssökande har intresse för yrket. 

 

”Vi anställer folk som har inställningen och viljan att lära sig ” (R4) 
 

”Det är just det här som jag sa tidigare att dom skall vara framåt och vilja kunna ta 
åt sig kompetens ” (R3) 

 

Utöver de sociala kompetenserna hävdar två respondenter (R1, R4) att den nyanställde bör ha 
grundläggande programmeringskunskaper. Programmeringsspråk som C# och ASP.Net 
ansågs av R1 och R4 vara ytterligare krav som kunde ställas vid nyanställning. 

Respondent R1 nämner även att kunskaper inom objektorientering, databaser och arkitektur 
utgör en viktig roll inom systemutveckling.  

 

”Man skall ha grunderna i programmering, objektorientering, arkitektur samt 
databaser .” (R1) 
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6.1.4 Matris  
 

För att kunna sammanställa och analysera respondenternas utsagor använde jag mig av en 
meningskategorisering. Det innebär att intervjumaterialet har reduceras till enkla kategorier. 
Jag har valt att presentera dem i huvud och underkategorier för att tydliggöra och 
sammanfatta intervjumaterialet. Se tabell 1. 

 

 

Huvudkategorier och underkategorier som framkom under analysarbetet  
 

Vilka kompetenser är 
nödvändiga av 
systemutvecklare vid 
användning av XP? 

• Kännedom om metoden  
• Kompetens inom Rollen  
• Social kompetens 

- samarbete  
- kommunikation 

• Erfarenhet  
• Kunna några programmeringsspråk   
• Ingen erfarenhet inom gamla utvecklingsmetoder 
• Öppensinnig  

 

Vilka åtgärder kan 
vidtas för att uppnå den 
nödvändiga 
kompetensen som krävs.  

• Läsa mycket  
• Uppdaterad  
• Kontinuerliga möten 

 

Vilka krav kan ställas 
vid nyanställning av 
systemutvecklare som 
skall arbeta med XP.  

• Framåtdrivande  
• Viljan (brinna för yrket) 
• Intresset (lära sig nya saker)  
• Engagemang  
• Grunder i programmering 
• Objekt orientering/ arkitektur/databaser 
• Teoretiska grunder  
• Sociala kunskaper/ Sociala egenskaper   
• Rätt inställning 
• Programmering  

 

Tabell 1, Analystabell 
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6.2  Analys 

6.2.1 Nödvändiga kompetenser 
 

Vid intervjuerna uttryckte samtliga respondenter att den nödvändiga kompetensen vid 
användning av XP består av fler aspekter. Faktorer såsom social kompetens, utbildning och 
erfarenhet berördes kontinuerligt under intervjuerna. Samtliga respondenter betonade vikten 
av social kompetens vid användning av XP, och då respondenterna uppmanades att motivera 
och vidareutveckla svaren framkom varierande svar.  

Respondenterna började med att berätta om vilka egenskaper är allra viktigast att ha då XP 
som utvecklingsmetod används.  

De gemensamma för samtliga respondenter är att alla utsåg social kompetens som en 
nödvändig egenskap. Att ha en god samarbetsförmåga samt kunna kommunicera med sina 
kolleger och andra inblandade intressenter ansågs vara viktigt. Vikten av att kunna 
kommunicera och samarbeta återkom kontinuerligt under intervjuerna, och detta kan bero på 
flera faktorer. Delvis beror det på att XP är en lättrörlig metod som förespråkar 
kommunikation och kräver god samarbetsförmåga, och delvis kan det bero på att sociala 
egenskaper utgör en viktig roll i all typ av grupparbete såsom systemutveckling.  

En respondent ansåg dessutom att XP fungerar för personer som är inte särskilt sociala samt 
framhävde att personen i fråga bör kunna kommunicera inom gruppen på ett effektivt sätt.  

Detta tyder på att XP är en anpassningsbart och lättrörlig metod som kan skräddarsys efter 
gruppens och projektens behov.  

De skillnader som finns bland respondenternas utsagor är att två av respondenterna anser att 
tidigare erfarenhet är inte nödvändig utan hävdar att det snarare är en fördel om man inte 
hunnit lära sig andra utvecklingsmetoder. På så sätt hävdar dessa två respondenter att man har 
lättare för att förstå och acceptera XP och dess arbetssätt.  

Respondent R3 hävdar det motsatta och tycker att man skall ha kännedom om XP samt den 
rollen man har i projektet.  

Samtliga respondenter höll med om att utvecklingsmetoden är relativt lätt att lära sig samt att 
det krävdes mer än enbart social kompetens för att arbeta med systemutveckling.  

Två av respondenterna menar att det krävs någon form av teknisk utbildning på exempelvis 
högskolenivå inom programmering. Resterande två respondenter anser däremot att det är 
inget krav utan snarare en fördel om personen har kunskaper inom objektorientering och 
databaser.  

Under intervjuerna gjorde respondenterna ofta en kort jämförelse mellan XP och RUP samt 
betonade att XP är en betydligt lättare metod att arbeta med jämfört med RUP. Flera olika 
orsaker nämndes såsom: ett roligare sätt att arbeta på, tydlig kommunikation med alla 
inblandade parter, samt minimal dokumentation. 
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6.2.2 Åtgärder för att uppnå nödvändig kompetens  
 

Trots det att respondenterna ansåg att XP är relativ lätt metod att lära, samt kräver inga 
särskilda kompetenser jämfört med andra liknande utvecklingsmetoder, fanns det några 
enklare åtgärder som kunde vidtas. 

Två av respondenterna ansåg att en bra start är att vända sig till litteraturen och läsa om XP, 
samt fördjupa sig kring metodens grundstenar. Eftersom litteraturen är ganska begränsad 
hävdar respondenterna att den viktigaste faktorn är att visa engagemang och viljan att lära sig. 

Dessa två faktorer härstammar ifrån de sociala egenskaperna hos varje person, och detta är 
ytterligare ett bevis på att sociala egenskaper utgör en central roll inom XP. 

Andra åtgärder som kan vidtas syftar på att ha möten för nybörjare där fokus är att gå igenom 
innehållet i XP samt förklara på vilket sätt XP används inom företaget.   

Avslutningsvis kan man se att respondenterna ansåg XP som en lätt metod att lära och av den 
anledningen behövdes inga särskilda åtgärder för att kunna börja jobba med XP.  

 

6.2.3 Krav på nyanställda  
 

Vid frågan om vilka krav som kan ställas vid nyanställning av systemutvecklare svarade 
respondenterna relativt samstämmigt på frågan. Samtliga respondenter ansåg att social 
kompetens är nödvändigt och kan ställas som krav vid nyanställning. Tre av respondenterna 
betonade vikten av social kompetens hos en nyanställd, i form av att kunna arbeta i grupp, 
vara framåtdrivande, ha inställning och viljan att lära sig, samt ha ett intresse för yrket.    

Dessa sociala egenskaper ansågs vara viktiga och bör ställas som krav även om det är inte lätt 
att identifiera alla dessa egenskaper vid en anställningsintervju. 

Utöver de sociala kompetenserna ansåg två respondenter att grundläggande 
programmeringskunskaper bör ställas som krav vid nyanställning, och därutöver ansåg 
samtliga respondenter förutom en att tidigare erfarenhet var inget krav. 

Två av respondenterna nämnde även att ytterligare krav kunde ställas då tekniska 
kompetenser var i fråga. Programmeringsspråk som C# (CSharp) och ASP. Net ansågs vara 
lämpliga som krav. Dessutom nämndes databaser, objektorientering och arkitektur som en 
fördel då systemutveckling bedrivs. Det är viktigt att poängtera att dessa krav hör till ämnet 
systemutveckling/programmering och inte till XP. Med detta menar jag att ovanstående 
programmeringsspråk inte behöver vara ett krav då man jobbar med XP beroende på vilket 
roll man har inom gruppen.  
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7 Resultat  
 

7.1 Vilka kompetenser anses vara nödvändiga vid användning av XP? 
 

Resultaten på denna frågeställning visar att det finns inga enskilda kompetenser, utan snarare 
flera olika kompetenser och egenskaper som gemensamt anses vara nödvändiga vid 
användning av XP. Bland de allra viktigaste vid utveckling med XP ansågs sociala 
egenskaper vara av störst betydelse. Detta ansåg respondenterna är ett krav då projekt i form 
av grupparbete bedrivs dagligen och av den anledningen betonades vikten av en tydlig 
kommunikation och god samarbetsförmåga. Det framkom även att XP kan anpassas för 
personer med mindre social kompetens ifall den är nödvändigt.  

I fråga om teknisk kompetens ansågs någon form av högre utbildning med inriktning på 
systemutveckling och programmering vara ett krav. Programmeringsspråk såsom C# och 
ASP. Net var betydande men inte nödvändiga för att kunna arbeta med XP.   

Ytterligare kompetenser inom databasarkitektur och objektorientering ansågs vara till fördel 
men inte som krav vid användning av XP. 

Tidigare arbetslivserfarenheter ansågs inte vara ett krav eller fördel då det i vissa fall blir 
lättare att lära sig XP ifall man inte har arbetat med traditionella utvecklingsmetoder.  

 

7.2 Åtgärder för att uppnå nödvändig kompetens 
 
Systemutvecklarna hade olika svar gällande hur man uppnår den nödvändiga kompetensen. 

För samtliga var engagemang och eget initiativ exempel på hur man uppnår den nödvändiga 
kompetensen. Även om det framkommer i intervjuerna att XP inte kräver några särskilda 
kompetenser, uttrycker vissa respondenter att det underlättar att läsa och söka information om 
XP. Att uppdatera sig i aktuella händelser och generell kunskap inom XP och sedan informera 
sina kollegor var i betydelse. Några förslag på hur information delas effektivt bland gruppen 
är seminarier, kurser, arbetsmöten och gruppdiskussioner. 
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7.3 Krav som kan ställas vid nyanställning  
 

Resultaten kring denna frågeställning har visat sig vara något varierande. Detta kan bero på 
flera faktorer som tas till hänsyn under en anställningsintervju. Faktorer såsom tidigare 
erfarenhet, utbildning, arbetsuppgifter, ålder samt de sociala egenskaperna spelar en viktig 
roll vid en anställningsintervju, och just av denna anledning har respondenterna svarat 
varierande på denna fråga.  

Resultaten visar att social kompetens är ett viktigt krav att ta hänsyn till under en 
arbetsintervju. De egenskaper som är ytterst viktiga att undersöka visade sig vara 
samarbetsförmågan samt kommunikation. När det gäller sociala egenskaper vilka är oftast 
betydligt svårare att mäta, uttryckte samtliga respondenter att ovannämnda krav bör 
utvärderas då systemutveckling bedrivs med XP som utvecklingsmetod.  

Resultaten visar även att kraven på teknisk kompetens inte är lika självklart för alla och att en 
delad uppfattning kring de tekniska kraven fanns bland respondenterna. Kraven på teknisk 
kompetens sätts utifrån vilken roll man har i projektet samt de arbetsuppgifter som jobbet 
omfattar. Programmeringsspråk såsom C# och ASP.Net ansågs som ett krav av vissa 
respondenter, medan objektorientering och databasarkitektur lyftes fram av andra.. Som 
tidigare nämnt ställs dessa krav oftast då en systemutvecklare/systemerare är ifråga.  

På frågan om tidigare arbetslivserfarenheter var ett krav för att jobba med XP konstaterades 
att XP är relativt lätt metod att lära samt att tidigare erfarenhet var inget krav. 
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8 Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel förs en diskussion kring det redovisade resultatet. Därefter redovisas de 
problem som har uppstått under studien, samt erfarenheter av dessa. Avslutningsvis 
presenteras förslag till fortsatt arbete.  

 

8.1 Diskussion kring resultatet  
 

Eftersom undersökningen innefattade enbart fyra respondenter kan ingen generell slutsats 
antas. Däremot kan vissa tendenser skönjas och iakttagelser göras Resultaten har mer eller 
mindre blivit som jag förväntat mig, det vill säga att det mestadels kommer att handla om 
sociala egenskaper.  

XP är ju en utvecklingsmetod som förespråkar kommunikation och samarbete, och av den 
anledningen är det svårt att få något annat svar än den jag har fått fram. Detta kunde bero på 
att enbart fyra respondenter intervjuades som har olika bakgrunder och arbetar på olika 
företag.  Jag anser att de svar jag har fått fram beror mycket på att XP inte är lika hårdstyrd 
som exempelvis RUP, där arbetsprocessen följer ett visst mönster och där projektledaren 
oftast styr projekten. I detta avsnitt kommer jag binda samman respondenternas svar med min 
teoretiska referensram. Varje avsnitt är disponerat för att ge en kort redogörelse för vad som 
besvarats i enlighet till mina forskningsfrågor. 

 

8.1.1 Vilka kompetenser anser systemutvecklare är nödvändiga vid användning av XP? 
 

Resultatet från denna begränsade undersökningen antyder att de kompetenser som ansågs vara 
nödvändiga hos systemutvecklare som använder XP grundar sig på någon form av social 
kompetens. Att kunna kommunicera på ett effektivt samt tydligt sätt ansågs av samtliga 
respondenter vara ytterst viktigt. Trots att kommunikation var ytterst nödvändigt ansåg 
respondenterna även att samarbetsförmågan spelade en viktig roll i ett XP-drivet projekt. 
Eftersom XP är en lättviktsmetod som grundar sig mycket på verbal kommunikation blir det 
därför allt viktigare för varje projektgrupp att uppnå god kommunikation både inom gruppen 
och gentemot kunden för att resultaten skall bli tillfredställande. Beck (2000) redogör under 
kapitel 4.3 att kommunikation utgör en del av kärnan i XP. Tendensen i studien att social 
kompetens hos varje gruppmedlem verkar vara viktigt vid användning av XP överensstämmer 
med iakttagelser gjorda av Beck (2000).  

 

Respondenterna förknippade begreppet social kompetens med kommunikation och 
samarbetsförmåga, men även om begreppet är svårdefinierat så innebär social kompetens mer 
än bara kommunikation och samarbetsförmåga. Jarlen (1997) beskriver tio egenskaper under 
kapitel 2.(s.14) som kännetecknar begreppet. Det märkliga är att samtliga respondenter 
förknippade begreppet med enbart kommunikation och samarbetsförmåga. Jag tror att det 
kunde bero på att kompetens är ett svårdefinierat begrepp som ger utrymme för 
tolkningsmöjligheter. Det kan även bero på att respondenterna anser att begreppet innebär 
enbart god kommunikation och samarbetsförmåga.  
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Även om respondenterna inte nämnde feedback i ord under intervjuerna är det ytterst 
nödvändigt eftersom det är en del i kommunikationsprocessen. Enligt Beck (2002) är 
feedback ett sätt att kommunicera med kunden och gruppmedlemmar där man vill vara säker 
på att man är överens om kraven och utväxlar idéer och förbättringsförslag med övriga 
projektmedlemmar. Beck (2000) menar att ju mer feedback används desto lättare är det att 
kommunicera. Detta påminde om vad respondenterna ansåg vara viktigt som en del i den 
sociala kompetensen. Användning av feedback leder till bättre förståelse inom projektgruppen 
och minskning av missförstånd enligt respondenternas utsagor. I samband med Beck’s (2000) 
fyra hörnstenar kommunikation, enkelhet, feedback och mod, var det enbart en respondent 
som nämnde mod som en viktig del i ett utvecklingsprojekt. Detta ansågs underlätta 
utvecklingsprocessen i projektet. Dock nämnde inte respondenten vad mod innebar och gav 
ingen definition. Detta kunde bero på att jag inte vidareutvecklade respondenternas uttalande 
vid varje enskilt svar. Eftersom jag följde en intervjuguide ville jag inte komma för långt ifrån 
frågorna. Alla respondenter tycktes ha en relativt bra uppfattning om vad de ansåg vara 
nödvändig kompetens.   

 

Min undersökning tyder på att teknisk utbildning är nödvändigt för att kunna arbeta med XP, 
däremot framkom det inte hur hög grad av utbildning som var nödvändig.  

Att kunna behärska olika programmeringsspråk ansågs vara till stor nytta oavsett vilken 
metod som används, eftersom metoden är ju trots allt bara ett sätt att arbeta på. Det 
gemensamma samtliga respondenter hade var att sociala kompetenser var ytterst nödvändiga 
då XP används som utvecklingsmetod.  Kommunikation och samarbetsförmågan ansågs 
utgöra en viktig roll i varje XP-drivet projekt. Jag tror däremot att ifall en liknande 
undersökning hade genomförts hos företag som använder traditionella utvecklingsmetoder 
som till exempel RUP hade fokus inte legat på sociala egenskaper lika mycket.  

Några långtgående slutsatser kan inte dras från denna undersökning eftersom det berörde 
endast fyra respondenter varav tre stycken arbetar på samma företag, men däremot kan man se 
ledtrådar och vikten av god kommunikation och samarbete som ständigt benämns som en 
viktig faktor inom systemutveckling.  

 

8.1.2 Åtgärder som krävs för att uppnå den nödvändiga kompetensen vid användning av 
XP? 
 

Hälften av respondenterna ansåg att inlärning av XP behövdes för att uppnå den nödvändiga 
kompetensen. Respondenterna antydde även att intern eller extern utbildning kan vara till 
hjälp för att uppnå den nödvändiga kompetensen. Trots utbildning och kunskap inom XP 
ansåg hälften av respondenterna att engagemang och viljan att lära sig att jobba på nytt sätt 
var betydelsefullare än kunskapen inom den teori som ligger bakom XP. Detta påminner om 
Jarlèns (1997) tio egenskaper om social kompetens, som bland annat grundar sig i förmågan 
att möta förändringar, problemlösningsförmågan, lojalitet, ärlighet, samarbete samt förmågan 
att inspirera andra. Detta påminner om engagemang. Engagemang inom projektgruppen är 
viljan att lära sig, samt viljan att lära ut.  

Några generella slutsatser kan inte tas från denna undersökning eftersom det berörde endast 
ett fåtal respondenter samt att svaren inte var entydiga.  
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8.1.3 Vilka krav kan ställas vid nyanställning av systemutvecklare som skall arbeta med 
XP? 
 

Resultatet från denna undersökning visade att social kompetens var nödvändig hos varje 
nyanställd. Som tidigare nämnts är det ytterst viktigt att kunna samarbeta och kommunicera 
på ett tydligt och effektivt sätt. Samtliga respondenter uttryckte att engagemang och viljan att 
lära sig var en viktig aspekt vid arbete med XP. Detta kan bero på att XP är relativt lätt metod 
att lära in jämfört med andra traditionella metoder.  

 

Sammanfattningsvisst anser jag att teoretiska kunskaper ihop med goda sociala kompetenser 
är de krav som kan ställas vid nyanställning. Även om alla kompetenser är svåra att mäta, 
särskilt de sociala så är XP en utmärkt utvecklingsmetod som inte kräver fördjupningar, utan 
enbart praktik.  

 

I framtiden tror jag liksom respondenterna att XP kommer allt mer och mer att tillämpas inom 
systemutvecklingsbranschen, dels på grund av att dess flexibilitet och dels för att den är lätt 
att lära. För mindre projekt och de projekt som kräver snabbt resultat är XP en utmärkt val 
anser jag.  

Jag hoppas att resultaten jag har kommit fram till kan användas av alla som är intresserade av 
XP, samt av personer som funderar på att börja använda XP.  
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8.2 Problem och erfarenheter  
 

Ett arbete som pågår under en längre tid kräver en noggrann planering och självdisciplin. 
Problem och hinder uppstår oftast under denna typ av arbete, särskilt då man arbetar själv. 
Även i detta arbete uppstod några problem som har varit både lärorika och utmanande.  

  

Det absolut största problemet har varit att hitta företag som använder XP. De flesta företag 
som kontaktades arbetade oftast med några av de traditionella utvecklingsmetoder eller någon 
form av egenutvecklad metod. Mycket tid lades på att söka efter lämpliga intervjupersoner, 
vilket bidrog till att förseningar uppstod under arbetets gång. De milstolpar jag satte för att bli 
färdig i tid kunde av den anledningen inte hållas.  

Min uppfattning av XP är att metoden fortfarande är ny inom systemutvecklingsbranschen, 
och därför har det varit svårt att hitta lämpliga företag för denna studie.   

Ytterligare problem har varit att hitta relevant litteratur. Eftersom XP inte är lika välkänd som 
exempelvis RUP hittades ett begränsat antal relevanta böcker som kunde användas i detta 
arbete. En hel del tid gick åt att söka efter användbar litteratur.  

 

Under arbetets gång fick jag erfarenheter om olika intervjutekniker, samt hur man på bästa 
möjliga sätt kan samla in material utan att det behöver vara dyrt. Som tidigare nämnt så 
användes telefonintervjuer för att genomföra intervjuer. Detta tycker jag är ett bra sätt för att 
samla in material då resurser och tid är begränsade. Jag insåg även att ett arbete som detta 
kräver god planering och självdisciplin.  

 

8.3 Förslag till fortsatt arbete  
 

Förslag till fortsatt arbete kan vara att genomföra en mer omfattande undersökning likt denna, 
och därefter jämföra resultaten med detta arbete. Det kan även vara intressant att undersöka 
vilka programmeringsspråk som är bra att kunna då man skall jobba med systemutveckling. 
Ytterligare förslag kan vara att försöka identifiera om traditionella utvecklingsmetoder kräver 
lika hög grad av social kompetens såsom XP.  
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9 Slutsatser  
 

I detta kapitel redovisas de slutsatser som kan antas efter den genomförda undersökningen.  

 

Undersökningen anger att sociala kompetenser verkar vara viktiga inom XP-drivna projekt. 
Systemutvecklare som använder XP behöver kunna kommunicera på ett klart och tydligt sätt, 
samt kunna samarbeta med övriga gruppmedlemmar för att projekten skall drivas framåt.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Presentation 
 

 Presentation  
 Syftet med intervjun  
 Etiska aspekter 
 Användning av inspelningsutrustning  

 

Introduktionsfrågor  
 

1. Kan ni berätta kortfattat vad företaget arbetar med?  
2. Kan ni berätta kortfattat om era arbetsuppgifter?  
3. Hur länge har ni arbetet med detta?  
4. Hur länge har du arbetat med XP? 
5. Vilka fördelar respektive nackdelar anser du finns med XP? 

 

Huvudfrågor 

   
1. Vad innebär kompetens för dig?  
2. Vilka kompetenser anser du är nödvändiga att ha när man jobbar med XP? 
3. Vilka åtgärder anser du att man kan ta till för att uppnå den nödvändiga 

kompetensen som krävs vid användning av XP? 
4. Vilka krav anser du man skall ställa vid nyanställning av systemutvecklare som 

skall jobba med XP? 
 

Avslutande frågor 

 
1. Finns det något som ni skulle vilja tillägga?  
2. Tacka för medverkan  
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