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Sammanfattning 
Allt sedan 1960-talet har det utvecklats så många systemutvecklingsmetoder att det 
kan vara svårt, som systemutvecklare, att välja rätt metod till det utvecklingsprojekt 
som ska genomföras. För att underlätta valet av systemutvecklingsmetod kan ett 
jämförelseramverk vara användbart. Detta för att lättare kunna sätta sig in i de 
utvecklingsmetoder som finns till hands att välja mellan. 

Denna rapport fokuserar på att jämföra systemutvecklingsmetoden eXtreme 
Programming med Structured Systems Analysis and Design Method (SSADM) och 
Rational Unified Process (RUP). Detta görs med hjälp av ett jämförelseramverk. 
Syftet är att erhålla en djupare kunskap om vad eXtreme Programming är för en typ 
av systemutvecklingsmetod och vad den har att erbjuda som de mer etablerade 
metoderna, SSADM och RUP, inte kan erbjuda och vise versa. 

Resultatet av rapporten är ett jämförelseramverk som kan användas på ett strukturerat 
sätt för att erhålla information om systemutvecklingsmetoder. Vidare erhåller läsaren 
en djupare kunskap om en relativt ny systemutvecklingsmetod eXtreme 
Programming. 

 

Nyckelord: eXtreme Programming, systemutvecklingsmetoder, mjukvaruutveckling, 
metodanvändning, metodjämförelse   
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1 Introduktion 
Denna rapport behandlar ämnet systemutvecklingsmetoder. Närmare bestämt eXtreme 
Programming (XP), en metod som har funnits på marknaden i ca 8 år. Denna metod 
anses av Nawrocki, Walter och Wojciechowski (2002) vara en s.k. lättviktsmetod som 
kan leverera  ett system av kvalitet utan större kostnader.  

Syftet med denna rapport är att undersöka vad som skiljer XP från mer etablerade 
metoder som t.ex. Structured Systems Analysis and Design Method (SSADM), som 
enligt Middleton (1999) är en väl etablerad metod och kan klassas som en 
tungviktsmetod, och Rational Unified Process (RUP). När denna jämförelse är gjord 
tas det även upp vad användare av XP har för åsikter om metoden. Enligt Stevens, 
Boger, Mellor och Wills (2000) har XP tagit den objektorienterade utvecklingsvärlden 
med storm.  

Middleton (1999) säger att en utvecklingsmetod ofta kan ses som ett verktyg för att 
förbättra utvecklingen av ett system. Om detta stämmer, är det bra att använda rätt 
metod till ett utvecklingsprojekt.  

1.1 Introduktion till området  
Nedan följer introducerande kapitel som ger läsaren en uppfattning om vad rapporten 
handlar om.  

1.1.1 Problem 

Allt sedan 1960-talet har det utvecklats olika systemutvecklingsmetoder för att 
underlätta utvecklingen av informationssystem. I nuläget finns det över tusen stycken 
och man refererar ofta till metoddjungeln. Detta på grund av att det finns så många 
metoder att välja på och det är svårt att veta vilken som passar till just det 
utvecklingsprojektet som ska genomföras. För att underlätta valet av 
utvecklingsmetod är det viktigt att kunna ta reda på hur metoden ska appliceras och 
vilket tillvägagångssätt metoden förespråkar. Avison och Fitzgerald (2003) och 
Jayaratna (1994) förespråkar jämförelse av metoder för att en bättre förståelse ska 
erhållas. På så sätt kan det bli lättare att hitta rätt i ”metoddjungeln” (Nawroki et al., 
2002; Avison och Fitzgerald, 2003; Riehle, 2000; Jayaratna, 1994; Iivari och 
Maansaari, 1998).   

Eftersom jag inte har någon kunskap om hur XP, SSADM, och RUP är uppbyggda 
och vilket tillvägagångssätt utvecklingsmetoderna förespråkar så ska jag jämföra XP 
med de två mer etablerade metoderna, och på så sätt få en bättre förståelse för ur de är 
uppbyggda och hur metoderna, framför allt XP, fungerar och på vilket sätt man 
använder dem. Denna jämförelse kommer att göras utifrån ett jämförelseramverk som 
är uppbyggt utifrån vad olika författare anser att ett jämförelseramverk ska bestå av. 

När jämförelsen är gjord ska jag även försöka få svar på vad användare av XP har för 
åsikter om metoden.  

1.1.2 Tillvägagångssätt 

För att kunna genomföra denna rapport och få de svar som jag har tänkt mig kommer 
jag att använda mig av två undersökningssmetoder: litteraturstudie och fallstudie.  

I litteraturstudien kommer jag att söka information i böcker, vetenskapliga artiklar och 
rapporter. Enligt Patel och Davidson (1994), är dessa källor de mest tillitningsfulla. 
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Den information som jag får ut av litteraturstudien kommer jag att använda mig av när 
information om utvecklingsmetoderna ska erhållas och när jämförelseramverket ska 
utformas. 

Fallstudien kommer jag att använda mig av när intervjuerna ska utföras. Dessa 
intervjuer kommer att utföras för att jag ska få en förståelse om metoden XP används 
på det sätt som förespråkas i litteraturen och för att jag ska få fram åsikter om 
utvecklingsmetoden. 

1.1.3 Jämförelseramverket för metodjämförelsen  

Genom den information som jag erhåller från litteraturen ska ett jämförelseramverk 
utformas. Jämförelseramverket kommer att bestå av ett antal komponenter som i sin 
tur är uppdelade i delkomponenter. För varje delkomponent kommer jag att ta reda på 
hur XP, SSADM respektive RUP ställer sig till den delkomponenten och sedan 
jämföra metoderna utifrån de olika synvinklarna. 

Jämförelseramverket kommer att bestå av följande komponenter och delkomponenter: 

 Filosofi: Fokus, Lämplighet och Synsätt: De principer som metoden arbetar 
utifrån är metodens filosofi (Nilsson, 1995; Avison och Fitzgerald, 2003). Det 
finns metoder som fokuserar på att ta reda på om verksamheten är i behov av 
ett nytt system eller om det bara är i behov av en omstrukturering. Därför ska 
jag i delkomponenten Fokus kontrollera om metoden fokuserar på att ta fram 
ett nytt datasystem eller inte. I delkomponenten Lämplighet ska jag kontrollera 
om metoden är lämplig att användas i den verksamhet som metoden ska 
användas i. Det vill säga vilken typ av organisation det är, hur många personer 
det är i utvecklingsteamet och så vidare. I delkomponenten Synsätt ska jag 
kontrollera vilken filosofi metoden arbetar utifrån när ett system ska skapas. 
Antingen är det processorienterat, dataorienterat eller objektorienterat.    

 Ansats: Vattenfallsansatsen, Inkrementella ansatsen och Spiralansatsen: I 
Ansats ska jag kontrollera vilken ansats metoden arbetar utifrån. Med detta 
avses hur utvecklingsprojektet byggs upp samt när och hur delar eller hela 
systemet levereras till kunden. 

 Omfattning: Analysmetoder, Analys och designmetoder och 
Implementeringsmetoder: Här ska jag kontrollera vilka delar av 
livscykelmodellen en metod täcker. Det vill säga vilka delar av ett 
utvecklingsprojekt metoden stödjer och ger vägledning i.  

 Användning: Bakgrund, Användare och Mål: I delkomponenten Bakgrund 
ska jag kontrollera under vilken typ av utveckling som utvecklingsmetoden 
har utvecklats och vuxit fram. En del metoder utvecklas enbart efter teorier 
och kallas därmed för teoretiska metoder och andra metoder utvecklas i 
samband med ett utvecklingsprojekt och kallas därmed för kommersiella 
metoder. I delkomponenten Användare ska jag kontrollera vad man som 
systemutvecklare måste ha för kunskaper för att använda metoden och på så 
sätt ta reda på om metoden är expertdominerad eller användarledd. I 
delkomponenten Mål ska jag kontrollera om metoden utvecklar ett nytt 
datoriserat system från grunden eller om metoden är till för att användas när 
ett standardsystem, som köpts in till verksamheten, ska anpassas och införas i 
verksamheten. 
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 Slutresultat: Arbetssätt och Resultat: I delkomponenten Arbetssätt ska jag 
kontrollera huruvida metoden arbetar utifrån ett experimentellt eller ett 
analytiskt arbetssätt. I ett experimentellt arbetssätt arbetas kraven fram med 
hjälp av prototyper som sedan värderas. I ett analytiskt arbetssätt arbetas 
kraven fram genom en diskussion mellan slutanvändare och 
utvecklingsteamet. I delkomponenten Resultat ska jag kontrollera vilket 
resultat som utvecklingsmetoden ger. Antingen resulterar det i ett färdigt 
system eller så resulterar det i en dokumenterad kravspecifikation som 
förklarar hur det nya systemet ska se ut och vilka funktioner som systemet ska 
ha.    

1.1.4 Förväntat resultat 

Efter att ha skrivit denna rapport förväntar jag mig att ha en bättre förståelse och 
kunskap, framförallt, om systemutvecklingsmetoden XP men även av SSADM och 
RUP. Jag förväntar mig även att rapporten ska bidra till att även läsaren ska erhålla 
det samma. Jag eftersträvar att skapa ett jämförelseramverk som även kan användas i 
framtida bruk för att jämföra andra utvecklingsmetoder. För att detta ska vara möjligt 
har jag skapat ett så generellt ramverk som möjligt som inte enbart är användbart på 
XP, SSADM och RUP. Genom de planerade intervjuerna vill jag även ge och läsaren 
en förståelse för varför XP används och vad användarna har för åsikter om 
utvecklingsmetoden. 

1.2 Rapportens struktur 
Rapporten är uppdelad i följande kapitel: 

 1 Introduktion 

 2 Problembeskrivning: Här beskrivs problemet inom ämnesområdet och det 
förklaras också varför detta kan uppfattas som ett problem. Kapitlet tar även 
upp de avgränsningar som gjorts under arbetets gång. Sist i kapitlet beskrivs 
det förväntade resultatet av denna rapport. 

 3 Forskningsmetoder och tillvägagångssätt: Detta kapitel beskriver möjliga 
metoder för att genomföra projektet. Det beskriver även de metoder och det 
tillvägagångssättet som jag har använt mig av. 

 4 Utvecklingsprocessen, ansatser och metoder: Detta kapitel ger läsaren en 
allmän beskrivning av det centrala innehållet i rapporten. Avsnittet 4.1 
beskriver system, mjukvara och utvecklingsprocess i allmänna drag. Sedan 
beskrivs de vanligaste ansatserna för utvecklingsprocessen det vill säga 
vattenfallsansatsen, den inkrementella ansatsen och spiralansatsen. Därefter 
följer en allmän beskrivning av utvecklingsmetoder och slutligen en 
beskrivning av de utvecklingsmetoder som kommer att belysas i denna 
rapport. Detta kapitel ger läsaren en bakgrund till ämnet som denna rapport 
behandlar. 

 5 Jämförelse av metoder: I detta kapitel kommer det jämförelseramverk som 
används för jämförelsen av metoderna att presenteras. Efter detta utförs själva 
jämförelsen. 

 6 Sammanfattande analys: Kapitel 6.1 sammanfattar resultaten i kapitel 5.2. 
Detta för att ge läsaren en kort repetition av vad som slutsatserna kommer att 
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bygga på. I kapitel 6.2 relaterar jag det som intervjupersonerna säger till 
litteratur inom området.      

 7 Slutsatser: Detta kapitel tar upp de slutsatser som kan dras från tidigare 
redovisat material. 

 8 Diskussion: I detta kapitel diskuterar jag min arbetsprocess. Avslutningsvis 
tar jag upp reflektioner över det resultat som jag har erhållit, för att sedan 
avsluta med förslag på fortsatta arbeten. 
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2 Problembeskrivning 
Detta kapitel kommer att diskutera och precisera problemet för denna rapport. I 
kapitel 2.1 kommer en introduktion till problemområdet att ges. I kapitlet efter, 2.2, 
tas huvudfrågan och delfrågor upp. I de efterkommande kapitlen tydliggörs de 
avgränsningar som kommer att göras i detta projekt, samt de förväntade resultaten.  

2.1 Problemområde 
På 1960-talet hade systemutvecklarna problem med utvecklingen av mjukvaror. 
Sedan dess har ett oräkneligt antal metoder och verktyg tagits fram i strävan efter den 
perfekta utvecklingsprocessen. Strukturerad programmering, strukturerad analys, 
objektorienterad programmering, objektorienterad analys, CASE verktyg med mera 
har tagits fram för att möjliggöra mjukvaruutveckling av bra kvalitet (Nawrocki et al., 
2002). I dag kan ett ökat intresse för nya metoder som sätter människan i fokus i 
utvecklingsarbetet anas. XP är ett exempel på en sådan metod, vilken har 
uppfattningen att de äldre och mer etablerade metoderna inte är tillräckliga och inte 
kan inte hantera de snabba förändringar som sker i dagens utvecklingsprocesser. Det 
ställs krav på metoderna att de ska kunna hantera ständiga förändringar av kraven som 
slutanvändarna ställer på det nya systemet. Dessutom förväntas metoderna vara lätta 
att lära och lätta att tillämpa (Riehle, 2000). Enligt Riehle (2002) kan inte dagens 
etablerade metoder uppfylla dessa krav. Uppfyller då XP dessa krav?  

I dag finns det över tusen utvecklingsmetoder att välja mellan när ett 
systemutvecklingsprojekt ska genomföras (Jayaratna, 1994; Iivari Maansaari, 1998). 
Detta refererar Avison och Fitzgerald (2003) som ”metoddjungeln”. De frågar sig 
även om det verkligen finns behov av detta stora antal metoder. I och med att det 
finns så många metoder att välja mellan kan det vara svårt att välja rätt (Jayaratna, 
1994; Avison & Fitzgerald, 2003). Det är viktigt att använda sig av rätt metod till ett 
specifikt projekt. Enligt Andersen (1991), Hirschheim et al. (1995) och Avison och 
Fitzgerald (2003) kan det vara bra att känna till en metods filosofi, ansats, 
klassificering och karaktär i valet av metod. Detta kan underlätta vid avgörandet om 
huruvida dessa faktorer överensstämmer med det projekt som metoden ska appliceras 
på. Det är därför viktigt att undersöka hur olika metoder skiljer sig åt. Detta stöds av 
Avison och Fitzgerald (2003) och Jayaratna (1994) som påpekar att det är viktigt att 
jämförelser av metoder görs för en ökad förståelse av vilken metod som ska användas. 

Den metod som kommer att beaktas i denna rapport är XP. Detta görs på grund av att 
metoden är relativt ny, ca 8 år i jämförelse med till exempel SSADM som är ca 22 år, 
och för att metoden sägs fokusera på värderingar och principer som har frångåtts i de 
äldre metoderna. XP ska studeras och jämföras med två etablerade metoder: SSADM 
och RUP. Därefter ska jag undersöka vilka som använder XP i praktiken. Det vill säga 
vilka typer av företag det är och vilka typer av produkter de utvecklar. Jag kommer 
även att fråga intervjupersonerna om deras åsikter om metoden XP. Det som också 
kommer att eftersträvas är att få ett svar på varför utvecklare väljer att använda sig av 
en ny och relativ obeprövad metod som XP, i stället för mer beprövade metoder som 
exempelvis SSADM eller RUP. 
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2.2 Problemprecisering 
Jag ska med hjälp av ett jämförelseramverk och intervjuer kunna svara på följande 
frågor:  

A) Vad skiljer XP från etablerade metoder, så som SSADM och RUP? 

B) Varför används XP i stället för etablerade metoder, så som SSADM och     

      RUP? 

Detta är huvudfrågorna för denna rapport. Dessa huvudfrågor har formulerats för att 
belysa vad problemet är och vad rapporten handlar om. För att kunna få svar på 
huvudfrågorna har följande delfrågor formulerats.  

 Vad är XP? 

  Vad erbjuder XP som etablerade metoder, så som SSADM och RUP, inte kan 
erbjuda? 

  Vad erbjuder de etablerade metoderna, SSADM och RUP, som XP inte kan 
erbjuda? 

  Vilka använder sig av XP? 

  Vad har användarna av XP för åsikter om metoden? 

Dessa delfrågor kan ses som delmål i rapporten för läsaren och som delmål i projektet 
för författaren. Avsikten är att göra problemformuleringen mer precis och konkret. 

2.3 Avgränsningar 
De avgränsningar som jag har gjort i detta arbete är att jag har begränsat mig till att 
jämföra XP med två andra metoder. Detta för att jag inte hinner sätta mig in i fler 
metoder. Det skulle vara optimalt att göra en generell karakterisering av etablerade 
metoder och sedan jämföra XP med den karakteriseringen, men det anses vara ett allt 
för omfattande arbete i detta sammanhang.   

Vidare avgränsningar har även gjorts på intervjuerna. Det var tänkt att jag skulle 
genomföra 5-7 intervjuer. Dock visade det sig att det var få företag som använder sig 
av XP ännu och det var därför svårt att få tag i personer som använder sig av XP i sina 
verksamheter. Intervjuerna fick begränsas till 4. 

Eftersom intervjuerna bara är 4 till antalet kan jag inte dra några generella slutsatser. 
Jag kommer bara att dra slutsatser från litteratur och från 4 personers åsikter och detta 
kan inte resultera i något generellt som gäller för alla XP användare. Jag kommer bara 
att skapa en inblick i hur XP kan uppfattas av användare.  

2.4 Förväntat resultat 

Avsikten med denna rapport är att ge en bild över varför XP kan vara att föredra 
framför mer etablerade metoder. Genom att göra en genomgång av metoderna XP, 
SSADM och RUP är förhoppningen att metodernas karaktäristik ska bidra till en 
förståelse för metoderna och svara på fråga A och även i viss mån fråga B.  

Genom intervjuer med personer som använder sig av XP i praktiken hoppas jag att jag 
ska få en förklaring till fråga B. Jag förväntar mig även att genom intervjuerna få fram 
användarnas åsikter om varför de har valt just XP och om de tycker att XP är en bra 
metod att arbeta efter. 
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3 Forskningsmetoder och Tillvägagångssätt 
Detta kapitel kommer att ta upp olika tillvägagångssätt som är möjliga för att få svar 
på de frågeställningar som togs upp i kapitel 2. Jag kommer också att skriva vilka 
metoder och tekniker som jag har valt att använda mig av när jag har genomfört mitt 
arbete. I kapitel 3.1 kommer en inledande text att förklara varför forskningsmetoder i 
allmänhet bör användas och vad man som informationssökare kan ha för fördelar och 
nackdelar med att använda sig av en eller flera forskningsmetod(er). De olika metoder 
som är aktuella för detta arbete kommer även att beskrivas och motiveras i kapitlen 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. I kapitel 3.2 kommer jag att kort sammanfatta min arbetsprocess.   

3.1 Inledning till forskningsmetoder  
Det är inte bara i systemutvecklingssammanhang som det talas om metoder, det talas 
även om metoder i forskningssammanhang. I detta sammanhang är det 
forskningsmetoder och forskningstekniker som det syftas till. I detta kapitel kommer 
forskningsmetoder för enkelhetens skull kallas metoder och forskningstekniker att 
kallas för tekniker. 

Det är viktigt att använda sig av rätt metod och tillhörande teknik vid forskning. Den 
metod som väljs måste vara lämplig för det material forskaren har tillgång till och för 
de frågor och hypoteser som formuleras. Annars är risken stor att resultatet inte blir 
som det var tänkt från början (Ejvegård, 1996). Det finns olika metoder att jobba efter 
när undersökningar ska genomföras. De vanligaste är dock litteraturstudie, survey, 
fallstudie och experiment (Patel & Davidson, 1994; Berndtsson, Hansson, Olsson & 
Lundell, 2002; Gummesson, 1985). De metoder som anses lämpliga, för att få svar på 
de frågor som ställdes i kapitel 2 i denna rapport, är litteraturstudie och fallstudie. 
Litteraturstudien anses vara den lämpligaste metoden för att kunna ta fram ett ramverk 
för att sedan kunna göra jämförelsen mellan XP och de mer etablerade metoderna 
SSADM och RUP. Fallstudien anses vara den lämpligaste metoden för att kunna få 
fram användares åsikter om metoden XP.  

Fallstudie är en beteckning på en metod som innebär att det görs en undersökning på 
en mindre avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara en individ, en grupp individer eller en 
organisation. Med hjälp av metoden fallstudie går det även att undersöka flera fall, till 
exempel flera personer i en organisation eller i flera olika organisationer. Fallstudier 
kommer oftast till användning vid undersökningar av processer eller förändringar. 
Helhetsperspektivet är oftast utgångspunkten här och metoden syftar till att få fram så 
heltäckande information som möjligt (Patel & Davidson, 1994). 

Fallstudie, i kombination med intervjuer, är den metod som anses vara den mest 
användbara metoden i denna rapport, dock tillsammans med litteraturstudie (mer om 
litteraturstudie i kapitel 3.1.1). Det kvalitativa resultatet och den heltäckande 
informationen som kan fås genom fallstudie anses vara av mer betydelse än 
kvantitativ information som kan fås från surveyundersökningar. För att få svar på 
frågor som inte litteraturen kan svara på, till exempel varför XP väljs i stället för 
andra mer etablerade metoder, eller vilka åsikter användarna av XP har om metoden, 
kommer jag därför att genomföra en fallstudie med intervjuer av ett antal personer 
från tre olika företag.       

För att använda dessa metoder, litteraturstudie och fallstudie, finns det olika tekniker 
som kan tillämpas, där ibland enkäter och intervjuer. I de följande avsnitten kommer 
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dessa metoder och tekniker att förklaras och en motivering ges till varför de har valts 
att användas eller ej. 

3.1.1 Litteraturstudie 

De vanligaste källorna för litteraturstudier är böcker, publicerade vetenskapliga 
artiklar och rapporter. I böcker kan det på ett relativt enkelt sätt hittas information 
som berör det ämne som ska undersökas. Dock får det beräknas att informationen i 
böckerna inte alltid är aktuell på grund av att det kan ta lång tid innan böcker blir 
publicerade. För att vara mer säker på att hitta den allra senaste informationen är 
artiklar, rapporter och konferensskrifter de lämpligaste källorna (Patel & Davidson, 
1994). Enligt Berndtsson et al. (2002) och Patel och Davidson (1994) finns det dock 
nackdelar med litteraturstudie. Ett problem med litteraturgenomgång kan vara att den 
är tidskrävande. Dels tar det lång tid att söka efter information och dels tar det lång tid 
att gå igenom den litteratur som tagits fram (Patel & Davidsson, 1994). Ytterligare ett 
problem kan vara att det är svårt att avgöra om tillräcklig information har samlats in 
för att få tillförlitlighet i rapporten som ska skrivas (Berndtsson et al., 2002). 

Litteraturstudie anses nu utgöra ett av de viktigaste momenten i denna rapport. Detta 
på grund av att litteraturstudien kan ge mig utökad kunskap om och förståelse för 
problemområdet (Patel & Davidsson, 1994). För att kunna få svar på den första 
huvudfrågan ”Vad skiljer XP från traditionella metoder?” kommer jag att använda 
litteraturstudie som metod. Utifrån den information som jag kan få från böcker och 
vetenskapliga artiklar kommer de olika metoderna att jämföras i ett ramverk. Detta 
ramverk ska jag utforma med hjälp av litteraturstudien. För att få svar på delfrågorna, 
”Vad erbjuder XP som inte traditionella metoder kan erbjuda?” och ”Vad erbjuder 
traditionella metoder som XP inte kan erbjuda?” och i viss mån ”Vilka använder sig 
av XP?”, kommer jag delvis att använda litteraturstudien. Delvis kommer jag även att 
använda information som jag får genom intervjuer med personer som använder sig av 
XP i sitt vardagliga arbete. Detta för att få information om hur metoden uppfattas av 
de som använder sig av XP i verkligheten.  

Genom litteraturstudien räknar jag med att hitta information om varför det kan vara 
relevant att genomföra en jämförelse av metoder. Även med att hitta de komponenter 
som jag räknar ska utgöra jämförelseramverket. Information om metoderna som ska 
ingå i jämförelsen räknar jag också med att hitta i litteraturen. 

Som nämndes tidigare går det att hitta information i många olika källor så som 
böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter, på webben och så vidare. Dock kommer jag 
att fokusera på den typen av litteratur som är mest tillförlitlig: böcker och 
vetenskapliga artiklar (Patel & Davidson, 1994).    

3.1.2 Enkätundersökning eller intervju 

Både intervjuer och enkäter är tekniker som bygger på frågor. De används för att 
kunna samla in och erhålla information från personer som har erfarenhet och kunskap 
inom ämnet. Intervjuer förknippas ofta med personlig kontakt, det vill säga att en 
intervjuare träffar de personer som ska intervjuas. Men en intervju kan också 
genomföras via telefon. Enkäter förknippas ofta med formulär som skickas per post. 
Dock finns det ”enkät under ledning” där enkäten tas med och vid personlig kontakt 
besvaras av de som är villiga att delta i undersökningen (Patel & Davidson, 1994).  

Patel och Davidson (1994) anser att det finns två aspekter som är viktiga att ta hänsyn 
till vid insamling av information via frågor: graden av standardisering och graden av 
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strukturering. Graden av standardisering väljs beroende på vilket syfte 
undersökningen har. Låg grad av standardisering används när frågorna formuleras 
under intervjun. Vid helt standardiserade intervjuer ställs frågorna i exakt samma 
ordning för varje person som intervjuas. Graden av strukturering innebär det i vilken 
omfattning intervjupersonen ges svarsutrymme. Vid en ostrukturerad intervju lämnar 
frågorna maximalt utrymme att svara inom. Vid en hög grad av strukturering används 
det fasta svarsalternativ (Patel & Davidson, 1994). 

Det är mest aktuellt med intervjuer, i stället för enkäter, när information ska hämtas 
från ett fåtal personer. Intervjuer är lämpligare än enkäter när det inte finns klara 
svarsalternativ utan när det finns många olika sätt att svara på en fråga. Enkäter kan 
dock ersätta intervjuer när det är ett stort antal personer som ska delta i 
undersökningen, eller om de geografiskt är utspridda och svåra att få tag på (Andersen 
& Schwencke, 1998).  

De undersökningar som kommer att presenteras i denna rapport kommer att beröra ett 
mindre antal personer och därför kommer enkäter inte att användas. Intervjuer anses 
vara en bättre metod för att få svar på frågorna: ”Varför används XP i stället för mer 
etablerade metoder?”, ”Vad erbjuder XP som inte etablerade metoder kan erbjuda?”, 
”Vad erbjuder etablerade metoder som XP inte kan erbjuda?”, ”Vilka använder sig av 
XP?” och ”Vad har användarna av XP för åsikter om metoden?”(se även kapitel 2.2). 

För att kunna göra intervjuer och få svar på de frågor som jag inte kan besvara med 
hjälp av litteraturen behöver jag få tag i personer som har erfarenhet av XP och 
arbetar med metoden i sitt arbetsliv. Genom tips från handledare och andra har jag fått 
reda på två företag som ska använda sig av XP i sin verksamhet. Dessa företag har jag 
tagit kontakt med och frågat om en intervju är möjlig. Jag har även frågat de företagen 
om de vet ytterligare företag som använder sig av XP i sin verksamhet för att på så 
sätt få tag i fler intervjupersoner och få en bredare grund att dra slutsatser utifrån. Jag 
har även letat efter olika företag, som använder sig av XP i sin verksamhet, på 
webben. Efter den första kontakten med företagen, som skedde via mail, har jag ringt 
till varje person som har accepterat min förfrågan om en intervju. Vid detta samtal 
bestämdes tidpunkt och plats för intervjun.  

Frågorna har tillkommit med hjälp av den information som jag har fått från 
litteraturstudien. De är inriktade på att få fram användarnas åsikter om XP. Eftersom 
jag inte har någon erfarenhet av intervjuer kommer frågorna att ha en hög grad av 
standardisering. Svaren på frågorna kommer att ges stort utrymme, alltså en låg grad 
av strukturering. Detta för att jag vill få fram intervjupersonernas åsikter. Något som 
jag anser inte är möjligt vid en hög grad av strukturering på frågorna. När frågorna är 
formulerade och nerskrivna kommer jag att skicka ut dem till varje intervjuperson för 
att de ska kunna förbereda sig inför intervjun. I detta utskick har jag skrivit ett brev 
som förklarar syftet med intervjun. Brevet och frågorna kan ses i bilaga 1 till 3. 

Genomförandet av intervjuerna kommer mestadels att ske genom personlig kontakt. 
Jag kommer att åka till intervjupersonens arbetsplats och intervjua personen där. 
Eftersom det finns risk för jag inte får tag i tillräckligt många personer som bor inom 
ett område som jag kan åka till kan det behövas telefonintervjuer också. För att 
underlätta för mig, som är en oerfaren intervjuare, kommer en bandspelare att 
användas. Det vill säga om intervjupersonerna tillåter det.  

Det material som jag kommer att få vid dessa intervjuer kan möjligtvis användas till 
andra liknande arbeten i framtiden och information om detta kommer naturligtvis att 
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ges innan någon intervju påbörjas och ett godkännande är av största vikt. Svaren vid 
intervjuerna kan ses i bilaga 3 till 6. 

3.1.3 Analys av kvalitativ data 

All information som samlas in vid till exempel enkäter eller intervjuer måste 
sammanställas och bearbetas. Denna sammanställning och bearbetning av 
informationen skiljer sig mellan kvantitativ och kvalitativ data. Detta beror på formen 
som den insamlade datan har. Vid enkäter, som kan klassas som kvantitativa, är 
frågorna redan innan insamlandet av datan strukturerade i olika kategorier, men vid 
intervjuer, som kan klassas som kvalitativa, struktureras informationen efter det att 
insamlandet är klart (Holme & Solvang, 1997). När intervjuer har gjorts ska det 
insamlade materialet  bearbetas och analyseras. Beroende på hur intervjuerna har gått 
till finns det olika sätt att bearbeta och analysera materialet.  

Har bandspelare använts en vid intervjuerna kan man, som intervjuare, i efterhand 
sätta sig ner och lyssna igenom bandet och allt eftersom skriva ner hela intervjun på 
papper. I detta samanhang kan dock en sållning göras och bara de mest centrala 
delarna tas med. Har bandspelare inte använts en vid intervjun bör man, som 
intervjuare, inom en snar framtid sätta sig ner och renskriva de anteckningar som 
skrevs under intervjun (Ejvegård, 1996; Starrin, Larsson, Dahlgren & Styrborn, 
1991). 

När intervjuerna är renskrivna och klara att analyseras, exempelvis i en rapport, kan 
man, som intervjuare, skicka resultatet till den person som blev intervjuad för att 
eventuellt ändra på saker som kan ha missuppfattats vid intervjun (Ejvegård, 1996; 
Starrin et al., 1991). Efter ett godkännande kan en teknik som heter innehållsanalys 
användas för att underlätta analysarbetet av intervjuerna. Denna teknik går ut på att 
identifiera, koda och kategorisera information som finns i insamlad data. Efter en 
innehållsanalys blir det lättare att hitta påståenden och information som kan användas 
vid redovisning av intervjuerna (Patton, 1990).         

När intervjuerna är genomförda kommer jag i mån av tid att renskriva så mycket som 
möjligt. Om det vid intervjun kommer upp mycket information som inte har en direkt 
koppling till mitt arbete kommer jag att sålla bort den informationen och bara ta med 
det viktigaste och de mest centrala delarna av intervjun.  

När intervjuerna är renskrivna och sammanställda ska de skickas tillbaka till 
intervjupersonen för ett godkännande. Detta är av stor vikt för att jag inte ska skriva 
något som inte stämmer och därmed omedvetet dra fel slutsatser. Om det har blivit 
några ändringar i intervjudokumentet efter det att intervjupersonen har kontrollerat det 
är det den nya versionen som ska gälla och utgöra underlaget till mitt arbete och mina 
slutsatser. Efter det att intervjun har blivit godkänd kommer jag att genomföra en 
innehållsanalys. Detta gör jag genom att markera vissa påståenden i intervjuerna. 
Dessa markeringar ska underlätta redovisningen av intervjuerna. Intervjuerna kommer 
jag sedan redovisa tillsammans med jämförelsen av metoderna i kapitel 5.2. 

3.2 Processen 
I detta kapitel sammanfattar jag kort vilka moment som detta arbete har genomgått.   

Arbetet med denna rapport kan delas upp i olika delmoment. Dock har dessa 
delmoment ibland genomförts parallellt med varandra för att kunna hålla den 
tidsbegränsning som finns för detta projekt och för att en del moment ”går hand i 
hand” med varandra. De delmoment som jag har delat upp mitt arbete i är: 
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 Litteraturstudier. 
 Förberedelser inför intervjuer. 
 Genomförande av intervjuer. 
 Renskrivning och bearbetning av intervjuer. 
 Analys av insamlat material från intervjuer. 

Parallellt med dessa delmoment kommer den största delen av arbetet att utföras: 
rapportskrivning. I Figur 1 beskrivs det hur delmomenten förhåller sig till varandra. 
Pilarna i Figuren visar flödet av information mellan varje moment: 

  

 

Figur 1. Delmomenten i processen 

Genom litteraturstudie får jag information till ramverket och till intervjufrågorna. Jag 
kan inte ställa de frågor som jag vill utan att först skaffa mig information om ämnet. 
Tillsammans med den information som jag får från böcker, artiklar och intervjuerna 
kan jag jämföra metoderna och analysera intervjusvaren i ramverket.   
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4 Utvecklingsprocessen, ansatser och metoder 
Detta kapitel kommer att först (kapitel 4.1) ta upp definitioner på vad ett datoriserat 
system är, samt vad mjukvara är. Detta görs för att XP är en 
mjukvaruutvecklingsmetod som används för att utveckla system genom just 
mjukvara. Jag kommer också att i slutet av kapitel 4.1 diskutera förändringen och 
vikten av utvecklingsprocessen för mjukvara, samt även ta upp problem som kan 
uppstå i samband  med mjukvaruutveckling. I kapitel 4.2 kommer jag att beskriva tre 
olika typer av ansatser som ett utvecklingsprojekt kan bedrivas på. Kapitel 4.3 
beskriver systemutvecklingsmetoder i allmänhet för att ge en grund till de tre 
systemutvecklingsmetoder som tas upp i denna rapport: XP, RUP och SSADM 
(kapitel 4.4, 4.5 och 4.6).   

4.1 System, mjukvara och utvecklingsprocess 
För i stort sett alla länder är datorsystemen en kritisk faktor till den ekonomiska 
överlevnaden för landet (Sommerville, 2001; Kruchten, 2000). Fler och fler utnyttjar 
datorer i någon form. Utbildningscentrat, sjukvården och företag är några exempel. 
För att funktionen av dessa ekonomiska och politiska system ska kunna hjälpa att 
styra länderna ställs det höga krav på mjukvaran. Detta i sin tur ställer krav på 
utvecklandet av mjukvaran (Sommerville, 1995; Kruchten, 2000; Stevens, Brook, 
Jackson & Arnold, 1998; Constantine & Lockwood, 1999). För att kunna föra en 
diskussion om utveckling av datorsystem och mjukvara vidare kan en förklaring av 
dessa begrepp vara lämpligt.  

Sommerville (2001, s. 21) beskriver ett system på följande sätt:  

“A system is a purposeful collection of interrelated components that work 
together  to achieve some objective” (Sommerville, 2001, s.21).  

Detta är dock en beskrivning på vilket system som helst och kan vara allt från ett 
enkelt system till ett komplicerat system som systemet över flygtrafiken på en 
flygplats. Pressman (1997, s.248) definierar ett datoriserat system på ett liknande sätt:  

“A set or arrangement of elements that are organized to accomplish some 
predefined goal by processing information.”  

Även detta är en mer allmän definition över ett system. Både Sommerville (2001) och 
Pressman (1997) menar att ett datoriserat system kan beskrivas på detta sätt men att 
ett datoriserat system även använder sig av följande saker: mjukvara, hårdvara, 
människor, databaser, dokumentation i form av manualer med mera och procedurer 
(Pressman, 1997; Sommerville, 2001). Så ett datoriserat system kan sägas vara: 

En samling komponenter eller element som tillsammans uppnår ett mål. 
För att systemet ska kunna uppnå sitt mål använder det sig av mjukvara, 
hårdvara, människor, databaser, dokumentation i form av manualer och 
procedurer.   

Enligt Stevens et al. (1998) är dagens produkter, så som telefoner, kameror, 
datoriserade system i bilar, med mera, mer komplexa än vad de var förr. Det vill säga 
att produkterna utrustas med mer avancerade funktioner. Vidare skriver Stevens et al. 
(1998) att dessa mer avancerade funktioner är implementerade i mjukvara. 
Anledningen till att produkterna blir mer och mer komplexa är att företagen vill att 
produkterna ska bli mer konkurrenskraftiga. Dagens företag måste, enligt Stevens et 
al. (1998) kunna hantera mjukvara annars kommer de inte att överleva som företag. 
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Om ett företag kan hantera mjukvara och har en god utvecklingsprocess så menar 
Stevens et al. (1998) att det kan utveckla dina produkter på ett effektivt sätt och bli 
mer konkurrenskraftig.  

Det kommer att fokuseras på mjukvara till datorer och internet i denna rapport och 
Pressmans (1997, s. 4) definition av mjukvara kan nog anses som mer relevant för 
denna rapport: 

”…software is an information transformer – producing, managing, 
acquiring, displaying, or transmitting information that can be as simple 
as a single bit or as complex as a multimedia simulation.” 

Av denna definition kan vi få uppfattningen att mjukvaran utgör den centrala delen i 
ett datoriserat system. Det är mjukvaran som ger systemet ett ”ansikte” och gör så att 
användaren av systemet kan ha nytta av systemet i sitt arbete.  

Enligt Sommerville (1995, s.5) kan mjukvara beskrivas på följande sätt:  

”Software products are software systems delivered to a customer with the 
documentation which describes how to install and use the system.”  

Med denna definition i åtanke kan mjukvara indelas i två allmänna klasser: generiska 
produkter och specialbeställda produkter. Som generiska produkter är systemen 
utvecklade av ett utvecklingsföretag och produkterna säljs på den allmänna 
marknaden, och de som vill kan köpa produkten. Som specialbeställd produkt är 
mjukvaran specialutvecklad för ett speciellt system för ett speciellt företag 
(Sommerville, 1995).  

Den typ av mjukvara som kommer att beaktas i denna rapport kommer att vara en 
blandning av både Sommervilles (1995) syn på specialbeställd mjukvara och 
Pressmans (1997) definition av mjukvara.  

Enligt Wynekoop och Russo (1997) och Kruchten (2000) utvecklas system i 
verksamheter och tekniska miljöer som alltmer ökar i komplexitet. Förändringar i 
verksamheterna ställer stora krav på systemerarna och de måste, enligt Wynekoop och 
Russo (1997), leverera systemet under stark tidspress för att verksamheten ska kunna 
vara konkurrenskraftiga på marknaden. I skapandet av datoriserade system utgör 
utvecklingen av mjukvaran en stor, och ökande, del av kostnaden. Därför är det 
viktigt att processen för att utveckla mjukvaran sker på ett så kostnadseffektivt sätt 
som möjligt (Sommerville, 2001). Tekniker som Fourth generation language (4GL), 
applikationsgeneratorer och lokala nätverk (LAN) har förändrat sättet att utveckla 
system. Det har blivit en snabbare process ickelinjär och mer användarfokuserad. De 
system som utvecklas kommer troligtvis inte att kräva stora och långa projekt utan 
korta och inkrementella projekt (Wynekoop & Russo 1997) (mer om inkrementella 
projekt i kapitel 4.2.2). Kruchten (2000) skriver att många 
mjukvaruutvecklingsprojekt misslyckas och att detta beror på att kommunikationen är 
oprecis och tvetydig, dålig arkitektur, överväldigande komplexitet, att man inte 
upptäcker brister i kraven, att det inte utförs testning  tillräckligt ofta. Vidare skriver 
Kruchten (2000) att symptomen på detta bland annat är att utvecklarna inte förstår 
slutanvändarnas behov och krav på systemet, att utvecklarna inte kan hantera 
förändringar på kraven och att mjukvaran är för svår att hantera. Enligt Kruchten 
(2000) bör man få bukt på dessa symptom och problem. Om detta görs kan, enligt 
Kruchten (2000), systemerare utveckla och hantera mjukvara av kvalitet på ett 
återupprepbart sätt samt även i ett förutsägbart sätt. För att kunna utveckla mjukvara 
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på ett så effektivt sätt som möjligt, behövs det ansatser och metoder som stödjer och 
driver (utvecklings)processen i rätt riktning (Andersen, 1991; Kruchten 2000). 

Nedan följer en beskrivning av de vanligaste ansatserna som har framtagits sedan 
1960-talet. I kapitlet efter (kapitel 4.3) beskrivs begreppet utvecklingsmetoder mer 
detaljerat. 

4.2 Olika typer av ansatser till utvecklingsprocessen 
Det finns olika beteckningar på ordet ansats. I samband med datoriserade system kan 
orden systemutvecklingsmodeller eller utvecklingsmodeller, ansatser, med mera 
användas. Jag har dock valt att använda ordet ansats i denna rapport för att tydligt 
hålla isär begreppen och att inte skapa en begreppsförvirring i texten. Orden 
utveckling, utvecklingsarbetet, systemutveckling har i denna rapport samma innebörd, 
och skiljer sig därför inte åt. 

På 1950 och 1960-talet bedrevs processen i systemutveckling på ett ostrukturerat sätt 
och inte efter några formaliserade ansatser. Detta ledde till att system kunde bli 
ofullständiga och att projektets tidsramar och budgetar ofta sprack (Avison & 
Fitzgerald, 1995). För att komma tillrätta med dessa problem utvecklades det olika 
ansatser för systemutvecklingen, till exempel vattenfallsansatsen, den inkrementella 
ansatsen och spiralansatsen. Dessa ansatser ger utvecklingsarbetet en strategi att jobba 
efter. Denna strategi är viktig att ha klart för sig innan utvecklingsarbetet kan ta sin 
början. Valet av strategi eller ansats grundar sig på vilka typer av projekt och 
applikationer som ska utvecklas, samt vilka typer av metoder och tekniker som ska 
användas. Därför är det viktigt att välja rätt ansats och därmed få rätt strategi att jobba 
efter (Pressman, 1997). För att kunna karakterisera de metoder som diskuteras senare i 
rapporten tas en förklaring till dessa ansatser upp nedan. 

4.2.1 Vattenfallsansatsen 

På 1970-talet utvecklades vattenfallsansatsen för att få processen i 
systemutvecklingen mer strukturerad. Vattenfallsansatsen är en sekventiell ansats. 
Denna sekventiella ansatsen omfattar ett antal olika aktiviteter, även kallade faser (se 
Figur 2). Enligt Avison och Fitzgerald (1995) kan namn som ”traditionell 
systemanalys” och ”livscykelmodellen” också vara benämningar på denna ansatsen. 
Benämningen ”livscykelmodell” kommer att användas i denna rapport vid 
jämförelsen av metoderna och kommer då att syfta till hur mycket en metod täcker ett 
projekt.   

     

 

Figur 2. Vattenfallsansatsen (fritt efter Sommerville, 2001, s. 45) 
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Det finns många olika tolkningar av denna ansats. Dock beskriver Sommerville 
(2001) ansatsen på följande sätt. Varje aktivitet resulterar i olika antal dokument, dock 
minst ett, som godkänns innan den nästföljande aktiviteten påbörjas. Den följande 
aktiviteten bör inte påbörjas innan den tidigare aktiviteten är färdig. Varje aktivitet ger 
information till nästkommande aktivitet via de dokument som skapas i de sekventiella 
faserna. Under användningstiden av systemet måste systemet kunna vidareutvecklas 
för att vara till nytta för organisationen. För att genomföra dessa förändringar på 
systemet kan man behöva gå igenom några eller alla stegen i vattenfallsansatsen igen.  

En fördel med vattenfallsansatsen är att den är beprövad och testad, vilket gör så att 
den kan antas vara en pålitlig ansats. En annan fördel kan vara att det efter varje fas 
finns en möjlighet för systemutvecklarna och användarna att utvärdera framskridandet 
med projektet. Ytterligare en positiv aspekt med vattenfallsansatsen är att den är 
uppdelad i olika faser vilket gör att projektet blir uppdelat. Detta bidrar till att 
projektet blir mer hanterbart än om allt skulle göras på en gång (Avison & Fitzgerald, 
1995). Sommerville (2001) uttrycker inga direkta fördelar med vattenfallsansatsen. 
Dock nämner Sommerville att vattenfallsansatsen lämpar sig bäst i utvecklingsprojekt 
där kraven på systemet är väl genomtänkta och förstådda redan från början. 
Anledningen till att Sommerville (2001) anser att det fungerar att använda 
vattenfallsansatsen i dessa fall är att kraven måste fastställas tidigt i processen när 
vattenfallsansatsen används. Att det förhåller sig så medför att det är svårt att utföra 
de förändringar som kunden kanske vill ha utfört senare i utvecklingsprocessen.  

Det finns dock behov i en utvecklingsprocess som vattenfallsansatsen inte kan 
tillgodose. Ett projekt kan behöva delas upp i olika delar för att projektet ska gå att 
hantera. Projektet kan också behöva utnyttja en iterativ process där delar av processen 
upprepas på grund av ständigt förändrade krav. Ansatser som tillgodoser dessa behov 
är den inkrementella ansatsen och spiralansaten (Sommerville, 2001). 

4.2.2 Den inkrementella ansatsen 

Den inkrementella ansatsen producerar en del av systemet åt gången och tillsammans 
bildar delarna det nya systemet. De delar som produceras kallas inkrement och 
processen att skapa dessa inkrement kan ses som en sekventiell process, som ett 
separat vattenfallsprojekt (se Figur 3). De krav som är av störst vikt för kunden 
utvecklas först och de krav som har mindre prioritet för kunden tas om hand sist i 
utvecklingskedjan (Pressman, 1997; Sommerville, 2001). 

 

Figur 3. Inkrementell modell (fritt efter Pressman, 1997, s. 41) 
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Fördelen med den inkrementella ansatsen är att man inte behöver deklarera alla 
kraven i början av processen. Krav kan ändras under tiden som projektet fortskrider.  
Ytterligare fördelar med den inkrementella ansatsen är att slutanvändarna av systemet 
ser och upplever förändringar med en gång. Inkrementen som är klara kan användas 
med en gång och på så sätt kan erfarenhet i systemhanteringen erhållas och andra krav 
kan utformas för resten av systemet (Sommerville, 2001; Pressman, 1997). 

Sommerville (2001) anser att nackdelarna med den inkrementella ansatsen är att det är 
svårt att veta hur projektet ska delas upp samt att veta om inkrementen är i en 
hanterbar storlek. Sommerville nämner dock inte något om hur detta problem kan 
hanteras, utan konstaterar bara att detta kan uppfattas som ett problem. 

4.2.3 Spiralansatsen 

Spiralansatsen utgår ifrån det sekventiella arbetssättet där arbetet går från den ena 
fasen till den andra. Som namnet antyder representerar spiralansatsen processen i en 
spiral, där varje loop i spiralen representerar en fas i utvecklingsprocessen (se Figur 
4). En loop i spiralansatsen börjar med en diskussion om mål för systemet. Till 
exempel begränsningar och funktionalitet på systemet. Alternativa tillvägagångssätt 
för att uppnå dessa mål dryftas och bestäms. Denna fas resulterar ofta i att diverse 
risker med projektet uppenbaras. Nästa steg i loopen blir då att ta fram en strategi för 
att undvika dessa risker. När dessa risker inte längre utgör något hot för processen 
görs någon form av utveckling av en del av systemet. Efter denna fas kan den första 
fasen med att planera nästa loop påbörjas. 

 

Figur 4. Spiralansatsen (fritt efter Sommerville, 2001, s. 54) 

Enligt Andersen (1991) kan en ansats ses som ett ramverk för processen i 
systemarbetet, där ansatsen talar om vad som ska göras och vem som ska göra det. 
Dock saknar ansatser en beskrivning av hur sakerna ska utföras. Andersen (1991) 
menar att det är med en systemutvecklingsmetod som systemutvecklarna vet hur 
sakerna i en utvecklingsprocess ska utföras.    

4.3 Systemutvecklingsmetoder 

Även för systemutvecklingsmetoder finns det olika benämningar. I denna rapport 
kommer ordet metod för enkelhetens skull användas.  

I ansatserna beskrevs det vad som skulle göras och vem som skulle göra det. Metoder 
beskriver hur något ska göras, och är detaljerade beskrivningar av sättet att lösa ett 
eller flera problem (Andersen, 1991). I dag finns det en uppsjö av olika 
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utvecklingsmetoder. Uppskattningsvis är de över tusen stycken till antalet (Iivari & 
Maansaari, 1998). Trots att det finns många olika metoder finns det inte en officiell 
definition på begreppet metod, utan många har sin egna uppfattning av vad detta är 
(Iivari & Maansaari, 1998). Hirschheim, Klein och Lyytinen (1995, s.22) har en 
allmän definition av metoder:  

”An information systems development methodology is an organized 
collection of concepts, methods, beliefs, values and normative principles 
supported by material resources”.  

Sommerville (2001, s.11) beskriver en metod på följande sätt: 

”A software engineering method is a structured approach to software 
development whose aim is to facilitate the production of high-quality 
software in a cost-effective way”. 

Avison och Fitzgerald (1995) har en mer detaljerad definition av en 
utvecklingsmetod. De definierar en utvecklingsmetod enligt följande: En samling av 
procedurer, tekniker, verktyg och dokumentationsstöd som hjälper systemutvecklarna 
i deras process att implementera ett datoriserat informationssystem. Vidare säger de 
att utvecklingsmetoder består av ett antal olika faser, som i sin tur består av faser.  
Dessa faser guidar systemutvecklaren i valet av tekniker som är passande i varje steg 
av projektet och hjälper dem även att planera, hantera och kontrollera projektet. 

Jag anser att Avison och Fitzgerald (1995) har en bra definition av vad en metod är 
och det är denna definition som det kommer att syftas till när metoder kommer att 
beröras i denna rapport.  

Syftet med metoder är att hjälpa systemutvecklarna att utföra utvecklingsarbetet på ett 
bra sätt (Hirschheim et al. 1995). Avison och Fitzgerald (1995) beskriver att en metod 
har ett antal komponenter som kan svara på följande: 

 Hur ett projekt kan brytas ner till olika faser 

 Vilka uppgifter som ska utföras vid varje fas 

 Vilken output som ska genereras 

 När och under vilka omständigheter de ska genereras 

 Vilka begränsningar som ska sättas 

 Vilka människor som ska vara delaktiga 

 Hur projektet ska hanteras och kontrolleras 

 Vilka verktyg som ska användas. 

Om användarna av metoden får svar på dessa punkter har metoden uppfyllt en del av 
sitt syfte. Jag skriver ”en del” för lika lite som det finns en vedertagen definition av 
vad en metod är finns det en vedertagen definition på vad syftet är med en metod 
(Avison & Fitzgerald 1995). Dock har jag fått den uppfattningen att genom dessa 
punkter kan användaren av metoden få hjälp att genomföra ett utvecklingsprojekt på 
ett godtyckligt sätt. 

Trots att det inte finns en definition av vad en metod är eller har för syfte finns det 
fördelar med att använda sig av en metod i utvecklingssammanhang. Dessa fördelar 
kan uppfattas och väga olika tungt från person till person men Avison och Fitzgerald 
(1995) har identifierat tre orsaker till varför utvecklare använder sig av metoder: en 
bättre slutprodukt, en bättre utvecklingsprocess och en standardiserad process. Detta 
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tyder på att metoder inte bara är en uppsättning vägledande regler utan även innefattar 
vägledning till en ”god” process (Avison & Fitzgerald, 1995).  

Att börja använda en metod kan vara en lång process i sig. Först ska metoden köpas in 
till verksamheten, sedan ska metoden eventuellt anpassas till verksamheten, sedan ska 
de anställda lära sig att arbeta utifrån den nya metoden. Detta kan ta lång tid och kan 
kosta mycket pengar. Det är därför viktigt att verksamheten verkligen har funderat 
över sin situation och kontrollerat att metoden verkligen passar verksamheten och kan 
hjälpa till att lösa de problem som verksamheten behöver lösa (Avison & Fitzgerald, 
1995). För att kunna välja ”den rätta” metoden kan det vara bra att känna till hur 
metoder fungerar. Detta innebär att känna till vilken filosofi metoden har, när den 
lämpar sig att användas, vilket resultat som eftersträvas av metoden och vilken 
införandestrategi som appliceras av metoden (Avison & Fitzgerald, 1995, 2003; 
Andersen, 1991; Hirschheim et al.1995). Avison och Fitzgerald (2003) och Jayaratna 
(1994) skriver att för att få en god kännedom om metoder och se metodernas 
skillnader kan en metodjämförelse göras. I denna rapport kommer därför ett 
jämförelseramverk att upprättas och en jämförelse mellan tre olika metoder att göras. 
Metoderna som ska användas i jämförelsen är XP, SSADM och RUP.         

4.4 eXtreme Programming (XP) 
Detta kapitel kommer att beskriva XP. Kapitlet kommer först att beskriva vad som 
kännetecknar metoden XP och sedan kommer jag att beskriva vilka värderingar 
metoden har och hur det är tänkt att metoden ska användas. 

I nedanstående text kommer orden enkelhet och komplexitet att användas. Ordet 
enkelhet kommer i detta sammanhang att betyda att programkod inte innehåller något 
utöver det som behövs för att den ska fungera. Ordet komplexitet innebär, i detta 
sammanhang, att programkod innehåller onödiga saker, det vill säga saker som inte 
behövs för att den ska fungera.      

eXtreme Programming (XP) är en metod som utvecklades 1996 av Kent Beck, men 
förknippas också med personer som Ron Jefferies och Ward Cunningham. XP är 
utvecklad för att fungera i små till medelstora projekt med krav som är antingen vaga 
eller i ständig förändring. XP använd för att utveckla mjukvarusystem och förutsätter 
att ett nytt system ska skapas. I XP team samarbetar teammedlemmarna nära varandra 
och ett vanligt antal personer i teamet är två till tio stycken (Beck, 2000; Paulk, 2001). 

Jeffries, Anderson och Hendrickson (2001, s. 1) definierar XP enligt följande: 

”Extreme programming is a discipline of software development with 
values of simplicity, communication, feedback and courage. We focus on 
the roles of customer, manager, and programmer and accord key rights 
and responsibilities to the people in those roles.”  

De flesta av XP:s grundregler, Lättviktsmetod, enkelhet, evolutionär ansats och 
användarmedverkan, bygger på sunt förnuft och är grundregler som kan finnas i 
vilken metod som helst. Men det som gör XP speciellt är att dessa grundregler 
används på en extrem nivå. Till exempel: enkelhet i XP sägs handla om att fokusera 
på det som har högsta prioritet. Det vill säga att man ska fokusera på den viktigaste 
delen av systemet som är identifierad ”nu”, i stället för att slösa tid och energi på delar 
som kanske kommer att bli relevanta i framtiden. Eftersom kraven ständigt förändras 
är det sannolikt att de aldrig blir relevanta (Paulk, 2001).  
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Lättviktsmetod: Det vill säga en metod som är lätt att tillämpa och som uppfattas som 
ett naturligt tillvägagångssätt (Paulk, 2001). 

Enkelhet: Det vill säga skapa systemet utan några onödiga funktioner och 
programkoden till systemet ska skapas så enkelt som möjligt. (Se även inledningen på 
kapitel 4.4) (Paulk, 2001).  

Evolutionär ansats: Det vill säga att arbeta iterativ och inkrementellt och leverera 
systemet i delar för att sedan tillsammans med dessa delar leverera hela systemet 
(Paulk, 2001).  

Användarmedverkan: Det vill säga att slutanvändarna av systemet ska vara med i 
processen att skapa det nya systemet (Paulk, 2001). 

De kommande avsnitten (4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 och 4.4.4) kommer att ta upp de viktiga 
delarna i XP och förklara hur de förhåller sig till varandra. Nedan redovisas även en 
bild över detta, Figur 5:  

 

Figur 5. Bild över XP 

4.4.1 XP:s grundläggande aktiviteter 

I ett XP projekt får utvecklarna arbeta med ständigt förändrade krav på systemet. XP 
arbetar utifrån en iterativ och evolutionär ansats och kan sägas bygga på den 
inkrementella ansatsen (Sommerville, 2001; Paulk, 2001). XP arbetar med korta 
cykler i livscykelmodellen och har fyra grundläggande aktiviteter; kodning, testning, 
uppmärksamhet och  design (se Figur 5)s.  

Kodning:  Enligt Beck (2000) så måste det finnas ett program vid dagens slut i ett XP 
projekt. Därför anser Beck (2000) att kodning är en av de aktiviteter som absolut 
måste finnas. Beck (2000), Jeffries et al. (2001), Wake (2001) och Auer och Miller 
(2002) förespråkar något som heter parprogrammering. Wake (2001, s. 63) inleder sitt 
kapitel om parprogrammering så här: 

”Pair programming is the practice of having two people working together 
to design and develop code. They are full partners, taking turns typing 
and watching; this provides constant design and code review. In Extreme 
Programming (XP), all production code is written by pairs.”  

Beck (2000) och Wake (2001) påpekar dock att partnerna kan och bör bytas ut med 
jämna mellanrum. Detta för att programmerarna ska kunna lära sig så mycket som 
möjligt av varandra. Denna möjlighet minskas allt eftersom personerna i fråga tar 
efter varandra. Beck (2000) och Wake (2001) skriver också att parprogrammering inte 
innebär att en person sitter och programmerar och att den andra personen sitter och 
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tittar. Beck (2000) menar att parprogrammering ska vara en dialog mellan partnerna, 
de ska tillsammans programmera, analysera, designa, testa och förstå hur de ska 
kunna programmera på ett bättre sätt.  

För att kunna byta partners och för att den ”nya” partnern ska veta vad som ska 
programmeras bör, enligt Beck (2000), Jeffries et al. (2001), Wake (2001)  Auer och 
Miller (2002) ett XP team använda sig av något som kallas för collective code 
ownership. Detta innebär att alla i teamet äger koden och alla kan göra ändringar i 
koden. Dock kräver detta att alla har disciplin och tar på sig ansvaret att testa koden 
ordentligt och inte lämna testningen till den person som kommer efteråt (Auer & 
Miller, 2002).  

Ytterligare faktor som måste vägas in är standardiserad kod. För att kunna byta 
partners och samtidigt praktisera collective code ownership, behövs det en 
standardkod. Målet med en standard på koden är att det inte ska gå att känna igen vem 
det är som har skrivit koden (Beck, 2000; Jeffries et al., 2001; Wake, 2001;  Auer och 
Miller, 2002).  

Testning:  Genom att testa all kod vet man att det man har skrivit fungerar och att det 
fungerar på det sätt som det var tänkt att det skulle fungera (Beck, 2000; Jeffries et al. 
2001).  

XP förespråkar att man ska byta partner ofta och att collective code ownership ska 
gälla och att en teammedlem ska kunna gå in och ändra i koden när det anses vara 
nödvändigt. Om detta ska fungera måste, enligt Beck (2000), Jeffries et al. (2001), 
Wake (2001) och Auer och Miller (2002), varje teammedlem testa allt som ändras  
och läggs till i koden.  

Kundfokus:  Beck (2000) skriver att den tredje aktiviteten, kundfokus, är en viktig del 
i ett XP projekt. Enligt XP:s filosofi vet inte programmeraren något om  vad kunderna 
tycker är viktigt och vad de vill ha med i sitt system förrän kunden har berättat det för 
programmeraren. I detta läge gäller det att programmeraren lyssnar och är 
uppmärksam gentemot kunden. Vidare menar Beck (2000) att det inte är en 
envägskommunikation. Programmeraren bör var fokuserad på vad som ska göras och 
berätta för kunden vad som är möjligt att utföra. Här måste programmeraren lita på 
sin expertis och kunnighet (Beck, 2000). 

Design:  Att designa är, enligt Beck (2000), att skapa en struktur som organiserar 
logiken i ett system. Det vill säga, en god design strukturerar logiken på ett sådant sätt 
att när en ändring görs i en del av koden behövs det inte göras ändringar i hela koden. 
I kod som är dåligt designad går det inte att göra ändringar på ett ställe utan att 
behöva ändra på andra ställen också. Till slut vet programmeraren inte längre hur 
koden fungerar och inte heller var det behövs ändras. Detta bidrar till att ny kod inte 
längre kan läggas till utan att systemet kraschar (Beck 2000).  

Sammanfattning:  Beck (2000, s. 49) sammanfattar dessa fyra aktiviteter på följande 
sätt: 

”So you code because if you don’t code, you haven’t done anything. You 
test because if you don’t test, you don’t know when you are done coding. 
You listen because if you don’t listen you don’t know what to code or what 
to test. And you design so you can keep coding and testing and listening 
indefinitely. That’s it…” 
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4.4.2 XP:s värderingar 

De fyra aktiviteterna, kodning, testning, kundfokus och  design, genomlyses av de fyra 
värderingarna som XP har som grundstenar: kommunikation, enkelhet, feedback och 
självsäkerhet/mod (Beck, 2000; Paulk, 2001).  

Kommunikation:   Enligt Beck (2000) är den största anledningen till problematiska 
projekt dålig kommunikation. Problemet uppstår på grund av att någon inte berättar 
något viktigt för någon som behöver veta det. XP förebygger detta problem genom att 
införa ett tillvägagångssätt som automatiskt gör så att medlemmar i projektet måste 
kommunicera med varandra. Dessa tillvägagångssätt är testning, parprogrammering 
och uppgiftsuppskattning (Beck, 1998; Beck 2000).  Beck (2000) påpekar dock att 
även om detta tillvägagångssätt följs kan det uppstå kommunikationsproblem. 
Människor kan bli rädda, göra misstag eller bli distraherade av något. Det är då viktigt 
att börja kommunicera igen (Beck, 2000). 

Enkelhet:  Genom ökad komplexitet ökar även risken för att ett projekt ska 
misslyckas. Med XP reduceras denna risk genom att allt görs så enkelt som möjligt. 
Kraven på systemet, programmet och metoden ska vara så enkla som möjligt utan att 
någon viktig funktionalitet försvinner (Beck, 1998; Beck 2000 Auer & Miller 2002).    

Feedback:  Enligt Beck (2000) är konkret feedback på det nuvarande stadiet av 
systemet helt ovärderligt. Vidare påstår han att överdriven optimism är en fara i 
programmering och att feedback är ett botemedel. Feedback kan ges på två olika sätt: 
minutvis/dagsvis och  veckovis/månadsvis. Den minutvisa/dagsvisa feedbacken får 
programmerarna vid konstant testning av programmet. Kunderna får feedback av 
programmerarna på sina user stories (Berättelser om vad som ska utföras, mer om 
user stories i kapitel 2.4.3). Den veckovisa/månadsvisa feedbacken ges vid testning av 
de delar av systemet som har implementerats. Här får kunderna ”känna” på systemet 
och komma med åsikter och förslag om hur systemet ska vidareutvecklas (Beck, 
1998; Beck 2000). 

Mod:  Genom att efterleva de tre ovannämnda värderingarna anser Beck (1998; 2000) 
att det för ett XP team bara är att jobba på. Enligt Beck (1998) är erfarenhet det bästa 
medlet mot rädsla. Vidare skriver Beck (2000) att XP utvecklare ska ha modet att 
slänga kod som inte fungerar och att de ska ha mod att utveckla och prova idéer som 
kanske kan fungera. Genom de tre andra värderingarna kan detta, enligt Beck (2000), 
vara möjligt. Beck (2000) skriver också att kommunikation förstärker modet genom 
att det är mer troligt att två personer vågar prova något nytt än om personen hade varit 
ensam. Modet och självsäkerheten sägs förbättra kommunikationen genom att XP 
utvecklare inte är rädda för att lära sig nya delar av systemet. Genom enkelhet kan 
modet förstärkas på grund av att det är lättare att våga hantera ett enkelt program än 
ett som är mer komplext. Testningen anses också förstärka modet genom att det är 
mer troligt att utvecklaren vågar försöka något nytt om det går att få feedback på 
resultatet med en gång (Beck, 2000).      

4.4.3 Roller i XP  

I ett XP projekt har varje person en roll som kan vara antingen kund, programmerare 
eller projektledare (Jeffries et al., 2000). 

Kundens roll:   Det är kunden som bestämmer vad som är av värde för deras företag. 
De väljer vad som ska utföras först och vad som har mindre prioritet. De bestämmer 
också tester för att kontrollera att systemet uppfyller de krav som har satts upp. 
Kundens roll i ett XP projekt kan innehas av en eller flera personer, men när det talas 



 4 Utvecklingsprocessen, ansatser och metoder 

 22 

om kunden så refereras det alltid till kunden i singularis oavsett om kunden utgörs av 
flera personer (Jeffries et al., 2000). 

Ett XP projekt byggs upp och planeras utifrån så kallade user stories eller berättelser. 
Dessa berättelser är individuella förklaringar av hur systemet ska fungera och det är 
kunden som utformar dem. Varje berättelse förklarar en del av systemet och 
funktionen hos denna del. Berättelsen måste vara utformad så att programmerarna kan 
förstå vad som ska göras och varje berättelse måste också kunna testas (Jeffries et al., 
2000).   

Programmerarens roll:  Programmerarna är de som analyserar, designar, 
programmerar, testar och sammanställer systemet. Programmerarna uppskattar även 
svårigheten på berättelserna och hur lång tid de kommer att ta att utveckla. I XP ligger  
fokus på programmeringen. Allt som görs i XP syftar till programmering och fokus 
ligger på den mest kritiska artefakten i mjukvaruutvecklingen: programmet (Jefferies 
et al, 2000).  

Projektledarens roll:  Det är projektledaren som ser till att programmerare och kund 
arbetar tillsammans på ett smidigt sätt. Först och främst ska projektledaren se till att 
undanröja alla typer av hinder för XP teamet. Exempel på hinder kan vara 
teammedlemmar som inte kan samarbeta, detta gör så att arbetet inte kan flyta på som 
det ska. Jobbet att se till att teamet börjar samarbeta eller att ”avskeda” personer från 
projektet och tillsätta nya medlemmar är projektledarens. Ytterligare funktioner som 
en projektledare har är att se till att arbetsplatsen alltid är ”up to date” vad gäller de 
tekniska hjälpmedlen, och att programmerarna har den yta de behöver för att kunna 
utföra sitt arbete. När det kommer till daglig planering, design, testning, 
programmering och leverans av systemet ligger detta utanför projektledarens roll. 
Dock ser projektledaren till att dessa saker händer. För att kunna utföra de mer 
administrativa uppgifterna som att ordna möten, skaffa experthjälp utifrån, se till att 
allt i projektet flyter på som det ska kan naturligtvis projektledaren ta hjälp av andra 
men det är projektledaren som har det yttersta ansvaret att allt går som det ska 
(Jeffries et al., 2000; Beck 2000).         

4.4.4 Användning av XP  

Arbetet med XP följer olika faser. Dessa faser kallas iterationer och releases, det är 
dessa faser som styr projektet. Efter det att kunden har lämnat in sina berättelser och 
sagt vilken prioritet varje berättelse har, ska kunden även bestämma när delar av och 
hela systemet ska vara klara. Detta kallas releases. När releasedagen är satt arbetar 
utvecklarna i så kallade iterationer fram till releasedagen. En iteration kan vara mellan 
1 och 4 veckor, då arbetar utvecklarna med berättelser som ska vara klara till nästa 
release. Under iterationen ska det även finnas iterationsmöten där utvecklarna träffas 
och följer upp arbetet och utvecklingen. När den första iterationen är färdig och 
utvecklarna har levererat en del till kunden får denne prova på den nya delen och 
komma med förslag om fortsatt arbete i form av nya berättelser. Arbetet fortsätter i 
iterationer fram till dess att systemet är klart (Beck, 2000; Jeffries et al. 2001; Auer 
och Miller 2002; Wake, 2002).        

4.4.5 XP:s 12 principer 

För att kunna efterleva de aktiviteter, värderingar och roller som förespråkas av XP 
bör teamet, enligt Beck (2000), Jeffries et al. (2001), Auer och Miller (2002), 
efterleva vissa principer. Dessa principer är tolv till antalet och är: The planning 
game, Small releases, Metaphor, Simple design, Testing, Pair programming, 
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Collective code ownership, Coding standards, Refactoring, Continuous integration, 
40-hour week, On-site customer.     

The planning game:  Huvudsyftet med The planning game är att göra en grov 
planering över projektet. Denna planering ska sedan ändras och uppdateras allt 
eftersom detaljer kommer upp till ytan. Planen består av de kort som kundernas 
berättelser står på och en grov planering för kommande iterationer (Auer & Miller, 
2002). Enligt Beck (2000) och Auer och Miller (2002) är det viktigt att låta kunderna 
bestämma det som är mer värdefullt för deras verksamhet och låta utvecklarna 
bestämma det som är mer tekniskt inriktat. Exempel på saker som en kund bör 
bestämma kan vara: 

 Omfattning, det vill säga vilka berättelser som ska tas med vid den aktuella 
releasen och vilka berättelser som ska vara med under den kommande 
iterationen. 

 Releasdatum, det vill säga när systemet eller delen av systemet ska vara 
färdigt. 

 Prioritet, det vill säga vilka berättelser som anses vara av högsta prioritet och 
som kunden vill ha färdigt först. 

 Vilken kombination av releaser som ska göras, det vill säga hur mycket eller 
hur lite som ska göras för att kundens verksamhet ska ha nytta av systemet. 
Som programmerare kan detta vara svårt att avgöra. 

Exempel på saker som en programmerare bör bestämma kan vara: 

 Estimering, det vill säga hur lång tid det kommer ta att koda något och att 
implementera koden med det stora programmet. 

 Konsekvenser, utvecklarna ska förklara för kunden vilka konsekvenser som 
vissa val kan resultera i. Det kan till exempel vara i val av databaser eller 
liknande. 

 Processsen, det vill säga hur arbetet och teamet organiseras. 

 Detaljerade schema, det vill säga vilka berättelser som har högsta prioritet 
inom den aktuella releasen. Programmeraren ska känna en viss frihet i att 
kunna välja de berättelser som anses vara svårare än de andra. Detta för att 
minska risken för att projektet ska misslyckas. Dock är det vanligaste att 
programmerarna tar de berättelser som kunden har satt högsta prioritet på. 
Detta för att de ska vara säkra på att de berättelserna ska bli klara under den 
aktuella releasen.  

(Beck, 2000; Auer & Miller, 2002). 

När arbetet följer det planerade upplägget så är tracking en viktig del i arbetet. Med 
tracking innebär det att en person i teamet utses till tracker. Denna personens jobb är 
sedan att följa upp arbetet för alla medlemmar i teamet och kontrollera att allt flyter 
på som det ska(Beck, 2000; Auer & Miller, 2002; Jefferies et al., 2001). Auer och 
Miller (2002) påpekar att det är lika viktigt för teamet att få feedback på teamets 
progress som det är för dem att få reda på om deras koder fungerar. Beck (2000) 
skriver också att trackingen inte ska ske för ofta. Det vill säga trackern ska inte samla 
information från teammedlemmarna flera gånger om dagen. Detta kan leda till att 
programmerarna blir störda i sitt arbete och presterar sämre resultat. Ett bra antal, 
enligt Beck (2000), är ca två gånger per vecka.     
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Small releases:  Varje release ska vara så liten som möjligt men inte mindre än att de 
kan leverera något värdefullt till kunden. Genom att leverera en del av systemet så 
tidigt som möjligt sparas pengar för kunden, samtidigt som kunden får en chans att 
använda delar av systemet och komma med synpunkter om fortsatt arbete (Beck, 
2000; Jeffries et al., 2001; Auer och Miller, 2002). 

Metaphor:  Varje projekt i XP har en övergripande metafor. Denna metafor ger en 
bild över hur systemet ska fungera och vilken relation de olika delarna av systemet 
har till varandra. Utvecklarna kan använda denna metafor som en ritning över var de 
ska lägga in de nyutvecklade delarna i systemet (Beck, 2000; Auer & Miller, 2002).  

Simple design:   När ett mjukvaruprogram har designats på rätt sätt så ska 
programmet, enligt Beck (2000), uppfylla följande krav: 1. Klara alla tester, 2. Det 
ska inte finnas någon dubblerad kod, 3. Det ska göra det som programmeraren vill att 
det ska göra, 4. Ha så få klasser och metoder som möjligt.       

Enligt Beck (2000) och Auer och Miller (2002) ska allt designas så enkelt som möjlig 
utan att någon funktionalitet försvinner. Beck (2000) skriver också att om framtiden 
är osäkert så bör man, som programmerare, inte lägga till något i koden som man inte 
behöver i dag, och inte planera för något som inte är säkert.  

”Put in what you need when you need it”(Beck, 2000, s. 57).  

Testing, Pair programming, collective code ownership och Coding standards: Se 
kapitel 4.4.1  

Refactoring:  När programmeraren refaktorerar ändrar programmeraren i den 
existerande, fungerande, koden så att den blir så enkel som möjligt. Programmeraren 
ska, enligt Beck (2000), Jeffries et al. (2001) och Auer och Miller (2002), ställa sig 
frågan om det finns ett enklare sätt att skriva koden på. Detta för att det blir lättare att 
implementera ny kod i systemet om den redan existerande koden är enkel. 

Continuous integration:  XP förespråkar att programmerarna ska integrera sina delar 
av systemet så for de har klarat testerna. Genom att ofta, minst en gång om dagen, 
integrera de nya delarna och testa systemet så vet programmerarna att systemet 
fungerar. De ska alltid se till att systemet fungerar innan de börjar på något nytt. 
Genom att jobba på detta sätt kan programmerarna lokalisera fel på ett snabbare sätt 
än om de kodar stora delar av systemet och integrerar allt på en gång (Beck, 2000; 
Jeffries et al., 2001; Auer & Miller, 2002).  

40-hour week:  För att teamets medlemmar inte ska tröttna och göra misstag menar 
Beck (2000) att de ska försöka hålla sig till 40 timmars arbetsveckor. Genom att jobba 
övertid i flera dagar eller veckor i sträck minskar kvaliteten på systemet. 
Programmerarna tröttnar och gör misstag som hade kunnat undvikas om personen 
hade varit utvilad. Ofta är det dålig planering som resulterar i övertid och vid mycket 
övertid ska medlemmarna i teamet träffas och göra en omplanering för att slippa 
övertiden (Beck, 2000; Jeffries et al., 2001; Auer & Miller, 2002). 

On-site customer:  En representant från kunden bör, enligt Beck (2000), var på plats 
med programmerarna i ett XP projekt. Detta för att de ska kunna svara på frågor som 
kan dyka upp under arbetets gång. Detta förhindrar att så kallade flaskhalsar uppstår 
och programmerarna kan få svar på sina frågor med en gång. Dock kommer 
representanten från kunden inte vara sysselsatt till 100% med att svara på frågor, utan 
kan jobba med sina vanliga arbetsuppgifter mellan frågorna med den förutsättningen 
att de arbetsuppgifterna kan utföras där programmerarna är. 
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Enligt Beck (2000) fungerar inte dessa principer bra var och en för sig, utan de 
behöver varandra och tillsammans bidrar de till att XP fungerar.  

4.5 Structured Systems Analysis and Desing Method (SSADM) 
Detta kapitel kommer att beskriva metoden SSADM. Först beskriver jag hur metoden 
utvecklades och sedan hur den är uppbyggd. 

SSADM har blivit standard vid informationssystemutvecklingen i England, både inom 
den privata och statliga sektorn. SSADM utvecklades från början av Learmonth and  
Burchett Management Systems (LBMS). Metoden granskades sedan av Central 
Computing and Telecommunications Agency (CCTA) för att kunna göra metoden till 
en standardmetod för utvecklingsprojekt inom den statliga sektorn i England. SSADM 
lanserades 1981 och vid 1983 hade metoden etablerat sig och blivit obligatorisk för 
alla statliga utvecklingsprojekt i England (Weaver, Lambrou & Walkley, 1998; 
Downs, Clare & Coe, 1992; Middleton, 1999; Meldrum, Lejk & Guy, 1993). Enligt 
Avison och Fitzgerald (2003) är SSADM en kommersiell metod, det vill säga att 
metoden har utvecklats i samband  med ett eller flera utvecklingsprojekt och bygger 
inte bara på teoretiska värderingar.    

Metoden är beprövad och omfattande och bygger på en top-down ansats där de större 
och mer heltäckande kraven utvecklas först och de mer detaljerade kraven utvecklas 
efterhand. Denna process utövas med hjälp av det omfattande och strukturella 
ramverket som SSADM bygger på. SSADM är en metod” används  i början av 
projektet. Det vill säga förstudie, systemanalys och systemdesign (se Figur 6, se även 
Figur 2, s. 11) (Weaver et al., 1998; Middleton, 1999; Downs et al, 1992; Hares 1994; 
Meldrum et al. 1993). SSADM ger inget stöd i styrningen av själva projektet, inte 
heller i programmeringen och utvecklandet av själva informationssystemet (Weaver et 
al., 1998; Downs et al. 1992). 

4.5.1 Faser och moduler 

SSADM bygger på aktiviteter och produkter. Aktiviteterna beskriver när något ska 
göras och hur något ska göras. När något ska göras beskrivs med hjälp av de 
strukturella modellerna i SSADM och hur något ska göras beskrivs med hjälp av 
teknikerna. Den andra delen som SSADM bygger på, produkter, är det som skapas 
med hjälp av SSADM (Downs et al, 1992). SSADM består av fem moduler. Varje 
modul delas upp i olika faser som i sin tur delas upp i olika steg. I dessa steg utförs 
det olika uppgifter medhjälp av olika tekniker. Detta resulterar i produkter som i sin 
tur ger inupt till nästa modul.  (Downs et al, 1992; Avison & Fitzgerald 1995; 
Meldrum et al., 1993; Hares 1994). SSADM:s moduler och faser kan ses i Figur 6 
nedan. I sättet att arbeta finns det tydliga paralleller till vattenfallsansatsen, eftersom 
man i vattenfallsansatsen går igenom faser som ger information till nästkommande fas 
(se även kapitel 4.2.1). Nedan följer en förklaring till de olika modulerna och faserna i 
SSADM för att lättare kunna förstå vad SSADM innebär och hur SSADM är 
uppbyggt.   
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Figur 6. Moduler och faser i SSADM (fritt från Downs et al., 1992, s. 3) 

Förstudie: I denna modul genomförs fasen förstudie (se även Figur 6). Syftet med 
denna fas är att undersöka huruvida projektet är genomförbart, både tekniskt och 
kostnadsmässigt. Projektet kan även överges i detta skede om det anses 
ogenomförbart. Under denna fas undersöks det aktuella problemet för att få en 
översikt av det tänkta projektet. Detta följs av att utvecklingsteamet definierar 
problemet och jämför de krav som ställs mot den nuvarande situationen och systemet. 
Därefter jämförs olika alternativ för hur projektet skall genomföras och ett av dessa 
alternativ väljs. En jämförelse görs mellan fördelarna med informationssystemet och 
huruvida fördelarna motiverar kostnaderna för det tänkta projektet. Alla beslut som 
tas i denna fas sammanställs sedan i en förstudierapport. Dock är dessa beslut inte 
tagna i detalj, utan detaljerade beslut tas i senare moduler och faser under projektets 
gång. Det går dock redan i denna fas att bestämma vissa krav som det nya systemet 
ska uppfylla genom att titta på de brister som det nuvarande systemet har. (Downs et 
al., 1992; Avison & Fitzgerald, 1995; Weaver et al., 1998; Rogerson, Weckert & 
Simpson, 2000; Meldrum et al. 1993; Hares, 1994). 

Kravanalys:  Här beskrivs  de krav som systemet ska uppfylla, och på så sätt 
struktureras det följande arbetet i projektet upp. Det stora målet med denna modul är 
att alla i utvecklingsteamet ska ”äga” kraven och där igenom bli mer involverade och 
engagerade i projektet. Kravanalysen går igenom två faser (se även Figur 6): 
Undersökning av nuvarande situation, där en beskrivning av hur situationen ser ut i 
detta skede av processen. I denna fas genomförs liknande arbete som gjordes i 
förstudien, dock mer detaljerat. Resultatet av förstudien undersöks och omfattningen 
på projektet omvärderas och godkänns av styrelsen för det företag som genomför 
systemutvecklingen. Kraven på det nya systemet undersöks igen, i större detaljerad 
omfattning, i samband med att det nuvarande systemets rutiner ses över. Detta görs 
med hjälp av datamodeller och dataflödesmodeller. Precis som i förstudiefasen 
sammanställs all fakta i en rapport som ger input till kommande faser i SSADM. 
Andra fasen är val av affärssystem. Det är i denna fas som funktionaliteten i det nya 
systemet fastställs. Det valda affärssystemet dokumenteras i detalj och informationen 
i denna fas ger input till nästa modul, Kravspecifikation (Downs et al., 1992; 
Rogerson et al. 2000; Meldrum et al., 1993; Hares, 1994). 

Kravspecifikation: Denna modul består av en fas, specifikation och definition av krav 
(se Figur 6). Denna fas resulterar i en hel och detaljerad beskrivning av de krav som 
det nya systemet ska uppfylla och ger direkt input till den kommande fasen Val av 
tekniska system. I denna fas, specifikation och definition av krav, läggs 
koncentrationen på det kommande systemet och det gamla, redan existerande, 
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systemet blir åsidosatt i utvecklingsarbetet. (Downs et al., 1992; Meldrum et al., 1993; 
Hares, 1994). 

Logisk systemspecifikation: Denna modul består av två faser: Val av tekniska system 
och Logisk design (se Figur 6). I fasen Val av tekniska system fastställer 
utvecklingsteamet de begränsningar som projektet har. I fasen Logisk design tar 
utvecklingsteamet fram de funktionella kraven som systemet måste uppfylla. Här tas 
strukturen på menyer fram och designen definieras utifrån de olika typer av 
användarroller som finns i företaget. Det är här som slutanvändarna ska komma med 
synpunkter och hjälpa till att designa systemet så det blir användarvänligt. Det är 
viktigt att all information från denna fas sammanställs så att nästa modul kan påbörjas 
(Downs et al., 1992; Avison & Fitzgerald, 1995; Weaver et al., 1998; Rogerson et al., 
2000; Meldrum et al., 1993; Hares, 1994). 

Fysisk design: Det är i denna modul som den logiska designen mappas till en fysisk 
miljö. Fasen har samma namn som modulen: Fysisk design. Denna fas dokumenteras 
med hjälp av en function component implementation map (FCIM). Detta är den 
avslutande fasen i SSADM. Tekniker, programmerare och databasdesigners är viktiga 
i denna fas. Det är de som ska se till att kraven som är satta kan implementeras, men 
systemerarna måste vara med och kontrollera att de lösningar som teknikerna, 
programmerarna och databasdesignerna har tagit fram verkligen fyller de krav som 
slutanvändarna har på sitt system (Downs et al., 1992; Rogerson et al., 2000; 
Meldrum et al., 1993; Hares, 1994). Som Figur 6 visar täcker inte SSADM hela 
livscykelmodellen. Den sista fasen i SSADM skapar bara en förklaring till hur 
systemet ska skapas och man kan som utvecklare behöva komplettera med en annan 
metod som stödjer skapandet av systemet utifrån den kravspecifikation som tagits 
fram med hjälp av SSADM (Downs et al., 1992; Meldrum et al. 1993) 

SSADM är skapad för att användas i stora projekt och i stora 
organisationer/verksamheter (Downs et al., 1992; Avison & Fitzgerald, 1995; Weaver 
et al., 1998; Meldrum et al. 1993). SSADM är, genom alla sina moduler, faser, steg 
och tekniker, en rigorös metod som kräver erfarna systemutvecklare (Downs et al., 
1992; Weaver et al., 1998; Meldrum et al., 1993). Dock skriver Weaver et al. (1998) 
att slutanvändarna måste vara delta i utvecklingsprocessen för att deras krav ska bli 
uppfyllda i det nya systemet. SSADM är, enligt Weaver et al. (1998), Downs et al. 
(1992), Meldrum et al. (1993) och Hares (1994) en metod som modellerar 
organisationen och dataflödena. Detta görs med hjälp av till exempel Business Activity 
Modeling, Work Practise modeling, Dataflow Modeling, Required System Data Flow 
Modeling, och så vidare. I och med detta faller metoden in i en grupp som Hirchheim 
et al. (1995) kallar för Dataorienterade metoder. Dataorienterade metoder är metoder 
som lägger stor vikt vid att modellera verkligheten i form av entiteter och relationer 
(mer om dataorienterade metoder i kapitel 5.1.1). Det som SSADM fokuserar på är att 
i slutändan skapa ett datoriserat system. Det är alltså inte en metod som tar reda på om 
ett datoriserat system är den bästa lösningen på verksamhetens problem. Detta är inte 
att förväxla med förstudien i SSADM. Förstustudien är till för att skapa en 
genomförandeplan som sedan ska godkännas. Om denna inte godkänns får steget 
förstudie göras om. Som tidigare har nämnts täcker inte SSADM implementeringen 
av systemet. Användningen av metoden resulterar i en kravspecifikation som ska leda 
till ett nytt system (Downs et al., 1992; Meldrum et al., 1993; Hares, 1994).      
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4.6 Rational Unified Process (RUP) 
Detta kapitel kommer att beskriva metoden RUP. Först beskriv historien om RUP och 
sedan följer en beskrivning av hur metoden är uppbyggd.  

RUP används vid utveckling av mjukvaror och enligt Kruchten (2000) täcker metoden 
hela livscykelmodellen. Metoden har förändrats och utvecklats under åren från 1995 
fram till dagens version. De tidigare versionerna av RUP kallades för Rational 
Objectory Process och var en blandning av Rational Approach och Objectory Process 
(se även Figur 7) (Kruchten, 2000; Scott 2002). Enligt Avison och Fitzgerald (2003) 
bygger dessa tidigare versioner på teori och kan klassas som teoretiska metoder, dock 
har utvecklingen av RUP gjorts i samband med utvecklingsprojekt och har med åren 
blivit en kommersiell metod. 

 

 

 

Figur 7. Utvecklingen av RUP (fritt efter Kruchten, 2000, s. 33) 

Med en inriktning mot use case och objektorienterad design blev RUP erkänd inom 
mjukvaruutveklingsindustrin och har använts av företag över hela världen. RUP kan 
beskrivas som en use-case driven, architecture centric, och iterativ metod som bygger 
på en inkrementell ansats. Use-case används för att förklara och förtydliga 
slutanvändarnas krav på systemet och alla use-case tillsammans beskriver den totala 
funktionaliteten på systemet som ska utvecklas. RUP sägas även vara architecture 
centric, med detta menas det att det finns en ritning över systemet. Denna ritning ger 
en möjlighet till att se olika versioner av hur systemet kan se ut. Ritningen innehåller 
en detaljerad beskrivning av hårdvaran, operativsystemet, databasen, nätverket och så 
vidare, samt även på de icke funktionella kraven så som tillförlitligheten, 
uppträdande, gränssnitt med mera (Kruchten, 2000; Scott 2002; Avison & Fitzgerald, 
2003).  

RUP beskrivs också som en iterativ och inkrementell metod. Detta på grund av att 
skaparen av metoden anser att kraven på ett system inte kan bestämmas på en gång, 
utan de förändras hela tiden under arbetets gång. Därför ses processen som en serie av 
kontrollerade inkrementella iterationer som hjälper till att minska risken för att 
systemet inte ska uppnå de uttalade kraven (Avison & Fitzgerald, 2003; Scott, 2002). 
Avison och Fitzgerald (2003) skriver också att metoden som jobbar i inkrementella 
iterationer bygger på spiralansatsen och inte efter vattenfallsansatsen. Dessa tre 
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koncept, use-case, architecture centric och iterativ inkrementell, kan ses som en pall 
med tre ben. Om ett ben tas bort faller pallen (Avison &Fitzgerald, 2003; Kurchten, 
2000). 

4.6.1 RUP’s uppbyggnad 

Som sagt bygger RUP på iterationer, varje iteration kan ses som en cykel och 
innehåller fyra olika faser: Inception, Elaboration, Construction och Transition. Inom 
varje cykel utför utvecklarna ett visst arbetsflöde. Detta arbetsflöde består av nio 
stycken processer: Business Modeling, Requirements, Analysis and Design, 
Implementation, Test, Deployment, Configuration and Change Management och 
Environment (Se även Figur 8) (Avison &Fitzgerald, 2003; Kurchten, 2000; Scott, 
2002).  

 

.  

Figur 8. Översikt över iterationer, faser och arbetsflöden i RUP(Kurchten, 2000, 
s.231) 

Inception:  Syftet med denna fas är att alla som är involverade i projektet kommer 
överens om en övergripande plan. Det som eftersträvas i denna fas är att först 
bestämma vilken typ av mjukvara som systemet ska bestå av, samt systemets 
begränsningar vad gällande funktionalitet. Här görs det även skillnad på de use-case 
som utgör de mer grundläggande funktionerna för systemet. En ritning över en viktig 
och grundläggande funktion visas eller demonstreras för att projektgruppen ska få en 
uppfattning av vad som ska göras. Slutligen läggs en grov budget upp för det 
kommande projektet, plus en mer detaljerad budget för den kommande fasen 
Elaboration (se även Figur 8)(Kruchten, 2000; Scott, 2002.). 

Elaboration: I denna fas görs följande: problemområdet analyseras, en grund för 
arkitekturen över systemet utvecklas, en plan över projektet skapas, samt eventuellt 
kommande problem undanröjs. För att detta ska vara möjligt att göras behövs en bred 
förståelse över systemet. Besluten över arkitekturen görs först när en förståelse över 
hela systemet har erhållits vad gällande omfattningen på systemet och när funktionella 
och icke funktionella krav har fastställts (Kruchten, 2000; Scott, 2002). Kruchten 
(2000) skriver att denna fas är den mest kritiska fasen i hela projektet. Det mest 
omfattande arbetet för hela projektet ska göras i denna fas. Projektet analyseras i detta 
läge och det är här som det avgörs om projektet ligger inom de begränsningar som är 

                                                
1 Kruchten, P. (2000) The Rational Unified Process, An Introduction, sid. 23. Se även Bilaga 7 för 
godkännande av inscanad bild. 
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satta för projektet, och om projektet kan tas vidare till de två nästkommande faserna i 
RUP, Construction och Transition (Se även Figur 8) (Kruchten, 2000; Scott, 2002).      

Construction: Det är i denna fas som systemet utvecklas från att vara en ”arkitektur på 
ett papper” till ett fysiskt system. Det är nu som alla de kvarvarande komponenterna 
och applikationerna utvecklas och integreras till ett system. Det är i detta skede viktigt 
att ha en ”ritning” över systemet och en detaljerad plan över projektet. Detta så att 
stora projekt kan delas upp i olika delar och utföras samtidigt av de olika 
projektmedlemmarna. Det som eftersträvas i denna fas är att minska 
utvecklingskostnader genom att utnyttja de tillgängliga resurserna och att undvika för 
mycket omarbetning och ”skrotning” på delar av systemet. Det ska även utvecklas 
adekvat kvalitet på systemet så fort som möjligt, samt även utveckla användbara 
versioner av systemet så fort som möjligt (Se även Figur 8) (Kruchten, 2000; Scott, 
2002).      

Transition: Här överlämnas systemet eller delar av systemet till slutanvändaren. 
Systemet ska implementeras i den miljö som systemet ska användas i. I detta skede 
kan det uppstå en del problem som måste rättas till och en ny release-dag sätts. Denna 
fas påbörjas först när en del av systemet eller hela systemet är redo för att 
implementeras. Och det är i slutet av denna fas som det bestäms om en ny cykel ska 
påbörjas och resterande delar av systemet ska utvecklas, eller om projektet ska 
avslutas (Se även Figur 8) (Kruchten, 2000; Scott, 2002).  

Inom varje av de fem faserna följs ett arbetsflöde. Man går, mer eller mindre igenom 
Business Modeling, Requirements, Analysis and Design, Implementation, Test, 
Deployment, Configuration and Change Management och Environment i varje fas (se 
Figur 8). Genom att arbeta på detta sätt, arbetar man på ett inkrementellt och iterativt 
sätt (Avison &Fitzgerald, 2003; Kurchten, 2000; Scott, 2002). 

Enligt Kurchten (2000) ska en process beskriva vem som gör vad, hur och när. Och 
han anser att RUP representerar detta genom fyra primära modelleringselement: 
 

 Arbetare, vem 
 Aktivitet, hur 
 Artefakt, vad 
 Arbetsflöde, när  

Arbetare:  Som arbetare i ett RUP projekt utför man det som ska utföras och de saker 
som ska utföras kallas för aktiviteter (Kurchten, 2000; Scott, 2002). 

Aktiviteter:  Aktiviteter kan ses som uppgifter som en arbetare utför. Varje aktivitet 
har ett syfte och är vanligtvis att skapa eller uppdatera olika typer av artefakter så som 
en modell, en klass eller en plan (Kurchten, 2000; Scott, 2002).  

Artefakt:  En artefakt är information som produceras, modifieras eller används i en 
process. Artefakter kan ses som input för en arbetare som ska utföra en aktivitet, och 
resultatet av en aktivitet blir en ny artefakt (Kurchten, 2000; Scott, 2002). 

Arbetsflöde:  Se ovan. 

Dessa element: arbetare, aktiviteter (som utförs genom arbetsflödena) och artefakterna 
kan ses som RUP’s ryggrad (Kruchten, 2000). 

Enligt Kruchten (2000) och Avison och Fitzgerald (2003) ligger fokus i RUP på att 
skapa ett datoriserat system från grunden och RUP ska tas i bruk när det är bestämt att 
ett system ska skapas. Kruchten (2000) skriver att RUP är passande till alla slags 



 4 Utvecklingsprocessen, ansatser och metoder 

 31 

mjukvaruutvecklingsprojekt och att det inte spelar någon roll om det är ett litet system 
som ska utvecklas. Detta håller inte Avison och Fitzgerald (2003) med om. De skriver 
att RUP är en metod som lämpar sig bäst till större projekt. Användarna av metoden 
bör, enligt Kruchten (2000) och Avison och Fitzgerald (2003), vara experter och vana 
utövare av utvecklingsmetoden RUP.    
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5 Jämförelse av metoder   
Som beskrevs i kapitel 2.1 är det viktigt att välja rätt metod, dels för att verksamheter 
ska få ut så mycket som möjligt av metoden och så mycket hjälp som möjligt vid ett 
systembyte, samt att inte verksamheten ska lägga ut pengar på något som 
verksamheten inte har någon nytta av. För att kunna välja ”den rätta” metoden kan det 
vara bra att känna till hur metoder fungerar, vilken filosofi metoden har, när den 
lämpar sig att användas, vilket resultat som eftersträvas av metoden (Avison & 
Fitzgerald, 1995, 2003; Andersen, 1991; Hirschheim et al. 1995). Genom en 
jämförelse av metoder kan en förståelse för dessa egenskaper skapas. 

I kapitel 5.1 kommer jag först att beskriva det ramverk som kommer att användas i 
jämförelsen av metoderna XP, SSADM och RUP. I kapitel 5.2  kommer själva 
jämförelsen av metoderna att göras.    

5.1 Jämförelseramverket 
En metod är ett sätt att lösa ett problem och det är viktigt att välja rätt metod i en 
specifik situation. Det är viktigt att veta att den valda metoden lämpar sig för det 
problem som ska lösas. Genom att skapa sig en förståelse för en metod kan valet 
underlättas (Andersen, 1991; Hirschheim et al., 1995).  

Jayaratna (1994) skriver att anledningen till varför jämförelser av metoder görs är att 
det ska bli lättare för potentiella användare att hitta i den ”metoddjungel” av alla 
metoder som finns att välja emellan. Enligt Jayaratna (1994) och Iivari och Maansaari 
(1998) är de över tusen stycken till antalet. Jayaratna (1994) skriver också att det har 
blivit svårare att välja metoder. Detta på grund av att skaparna av metoderna inte 
alltid berättar i vilka situationer en metod har visat sig vara ofullständig. Vidare 
skriver Jayaratna (1994) att ett jämförelseramverk kan hjälpa användare av metoder 
att välja, standardisera, och använda metoder i praktiken. En jämförelse av metoder är 
viktigt för både föreläsare, forskare och studenter. Det vill säga om de är intresserade 
av att få reda på: när metoder är tillämpningsbara, metoders möjligheter och det 
resultat som metoder kan producera (Jayaratna, 1994). 

Avison och Fitzgerald (2003) anser att det finns två anledningar till varför metoder 
ska jämföras med varandra. För det första är det för att lättare förstå metodens 
kännetecken, mål och filosofi. Detta är viktigt för att kunna klassificera dem och 
kunna förbättra utvecklingen av nya utvecklingsmetoder. Den andra anledningen är av 
en mer praktisk natur. Avison och Fitzgerald (2003) hävdar, liksom Jayaratna (1994) 
att genom jämförelse av metoder blir det lättare att välja rätt metod till sitt projekt. 
Detta instämmer även Iivari, Hirschheim och Klein (2001), som skriver att en 
jämförelse av metoder kan hjälpa till i valet bland alla metoder som hela tiden blir fler 
och fler. 

Jag har valt att göra ett jämförelseramverk för att kunna få ett grepp om vad XP är för 
typ av metod. Detta jämförelseramverk ska jag använda för att kunna se vad XP, som 
är en relativt ny metod, kan erbjuda jämfört med två andra mer etablerade metoder. 
Jämförelseramverket har jag utformat från olika författares åsikter om vad som ska 
vara med i ett jämförelseramverk, detta för att få det så generellt som möjligt och för 
att det ska gå att använda ramverket även till framtida metodjämförelser. Ramverket 
kommer att bestå av följande komponenter:  
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 Filosofi 

 Ansats  

 Omfattning 

 Användning 

 Slutresultat  

Några av de ovanstående komponenterna är uppdelade i delkomponenter något som 
kan leda till en viss förvirring. För att underlätta för läsaren redovisas 
jämförelseramverket i Figur 9. I de följande avsnitten kommer varje komponent i 
ramverket att förklaras, och jag kommer även att visa den del av Figur 9 som avsnittet 
berör. I kapitel 5.1.6 ges en motivering till de valda komponenterna och i kapitel 5.1.7 
redovisas hela jämförelseramverket i Figur 15. 

 

 

Figur 9. Bild över jämförelseramverket 

5.1.1 Filosofi 

“The question of philosophy is an important aspect of a methodology 
because it underscores all other aspects” (Avison & Fitzgerald, 2003, s. 
556). 

Filosofin bakom en metod är en viktig “hörnsten” i en metod. De principer som 
metoden rättar sig efter och sättet att arbeta med metoden utgörs av metodens filosofi 
(Avison & Fitzgerald, 2003; Nilsson, 1995; Stokes, 1985). Kapitlet filosofi är 
uppdelat i delkomponenter, vilka är (se även Figur 10): 

 Fokus 

 Lämplighet 

 Synsätt 



 5 Jämförelse av metoder 

 34 

 

Figur 10. Filosofin i jämförelseramverket. 

Fokus: En viktig del att förstå om en metods filosofi är dess fokus. Vid användning av 
vissa metoder fokuserar man som systemutvecklare på att skapa ett datoriserat system. 
Vid användning av andra metoder ligger fokus på att ta reda på om det finns ett behov 
av ett nytt system över huvud taget. Alltså finns det olikheter mellan metoder i deras 
fokus genom att en del metoder bara löser problem vars lösning är att införa ett 
datoriserat system, medan andra metoder har en vidare syn och riktar sitt fokus på att 
ta fram lösningar eller förbättringar oavsett vilken lösning det blir. Detta är en viktig 
skillnad därför att det sätter begränsningar på när en metod är lämplig eller inte 
lämplig att använda (Avison & Fitzgerald, 2003; Beynon-Davies och Williams, 
2003). 

Lämplighet: En annan aspekt av metoders filosofi är när metoden är lämplig att 
använda, det vill säga i vilka lägen metoden är applicerbar. Vissa metoder är lämpliga 
vid specifika problem, applikationer eller vid specifika storlekar på organisationen 
som metoden appliceras i. Dock finns det även metoder som kan användas i vilka 
situationer som helst (Avison & Fitzgerald, 2003).  

Synsätt: Hirschheim et al. (1995) anser att det är viktigt veta vilket synsätt metoden 
har. Synsättet förklarar metodens ontologi, det vill säga vilken filosofi metoden 
arbetar utifrån när ett system ska skapas. Hirschheim et al. (1995), Iivari och 
Maansaari (1998) och Beynon-Davies och Williams (2003) kategoriserar metoder 
enlig följande grupper: 

 En grupp av metoder fokuserar på modelleringen av organisationen och 
dataflödena. Dessa metoder ser på utvecklingen av systemet med ett  synsätt 
som är processorienterat.  

 En annan grupp av metoder kallas för dataorienterat. Denna grupp modellerar 
organisationen i form av entiteter och relationer och representerar 
organisationen och dess omgivning i form av en samling strukturerad fakta. 

 En tredje grupp av metoder modellerar verkligheten i termer av objekt som 
inkapslar både metoder och data och som kommunicerar med varandra genom 
meddelanden. Denna grupp kallas för objektorienterat.  

Anledningen till att jag har valt att dela upp Filosofin i dessa tre del komponenter är 
för att jag anser att det är viktiga delar att ha kunskap om vid en eventuell tillämpning 
av metoden. Jag valde att ta med fokus på grund av att jag anser att det är viktigt att 
veta vad metoden kan användas till. Om man ska utveckla ett datoriserat system och 
tillämpar en metod som ”enbart” tar reda på om ett datoriserat system är den bästa 
lösningen, använder man sig av fel metod. Detta kan leda till stora och onödiga 
kostnader för verksamheten. Jag valde att ta med lämplighet på grund av att jag anser 
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att det är viktigt att inte tillämpa en metod som inte passar den verksamhet som man 
bedriver som systemutvecklare i specifika situationer. Synsättet tog jag med för att jag 
anser det viktigt att veta utifrån vilket synsätt som processen i utvecklingsarbetet 
utförs.      

5.1.2 Ansats          

Den andra komponenten i ramverket är ansats. Här analyseras det vilken ansats som 
metoden arbetar utifrån. Ansatsen är grunden för det sätt som metoden ser på 
omvärlden. (Avison & Fitzgerald, 2003; Iivari och Maansaari, 1998).  

 

Figur 11. Ansatsen i jämförelseramverket 

Som nämnts i kapitel 4.2, och enligt Iivari och Maansaari (1998) finns det olika 
ansatser som en metod kan kategoriseras utifrån, till exempel: vattenfallsansatsen, den 
inkrementella ansatsen och spiralansatsen (Se även Figur 11).  

5.1.3 Omfattning 

Omfattningen av en metod är nästa komponent i ramverket. Omfattningen av en 
metod beskriver vilka delar av livscykelmodellen som metoden täcker (se även Figur 
2) (Avison & Fitzgerald, 2003; Henderson-Sellers, Collins, Dué och Graham, 2001; 
Stokes et al., 1985).  

 

Figur 12. Omfattning i jämförelseramverket. 

Hirschheim et al. (1995) klassificerar metoder på följande sätt, där de utgår från hur 
mycket metoden täcker livscykelmodellen (se även Figur 12):  

 En del metoder hjälper till att identifiera problemen och systemet som ska 
undergå en förändring. Metoderna hjälper med andra ord till att skapa en 
förståelse över problemen och systemet. Dessa metoder täcker den första delen 
av livscykelmodellen. För att underlätta själva jämförelsen av metoderna 
senare i rapporten kommer jag att kalla denna klass för Analysmetoder.  
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 Den största gruppen av metoder täcker mitten av livscykelmodellen, däribland 
analys och design. De metoder som är mest känd inom denna grupp är 
processorienterade metoder. Dessa metoder kommer jag att referera som 
Analys-  och Designmetoder. 

 När designförslag ska implementeras och därmed utgöra en fungerande 
produkt och en förändring för organisationen kan metoder som strukturerad 
programmering användas för att implementera förändringen. Dessa metoder 
kommer i denna rapport att kallas för Implementeringsmetoder. 

Avison och Fitzgerald (2003) påpekar dock att det finns metoder som inte följer 
livscykelmodellen, utan arbetar utifrån en mer iterativ, evolutionär modell. Men de 
anser ändå att livscykelmodellen är en användbar jämförelseoperator och även jag 
kommer att använda mig av livscykeln för att jämföra metoderna i denna rapport. 

5.1.4 Användning   

Enlig Avison och Fitzgerald (2003), Stokes et al. (1985) och Andersen (1991) kan 
metoders användning mätas utifrån bland annat (se även Figur 13): 

 Bakgrund 

 Andvändare 

 Mål 

 

Figur13. Användning i jämförelseramverket. 

Bakgrund: Enligt Avison och Fitzgerald (1995) finns det två kategorier av metoder: 
de som är utvecklade efter praktisk erfarenhet och de som enbart bygger på teori.  
Metoder som är utvecklade genom erfarenheter har oftast utvecklats parallellt med en 
systemutveckling i ett företag. Metoden har sedan blivit en så kallad kommersiell 
metod. Medan metoder som bygger enbart på teorier oftast är utvecklade på 
universitet eller i forskningsinstitut och kan kallas för teoretiska metoder. Dock finns 
det även teoretiska metoder som har blivit kommersiella (Avison & Fitzgerald, 1995). 
Dessa två kategorier kan vara ett stöd i valet av metod.     

Användare: Andersen (1991), Stokes et al. (1985) och Avison och Fitzgerald (2003) 
tar upp att metoder skiljer sig i frågan om vem som kan använda dem. En metod kan, 
enligt Andersen (1991), vara expertdominerad eller användarledd. När en 
expertdominerad systemutveckling ska genomföras är det systemutvecklarna som har 
hela ansvaret för utvecklandet för systemet och bör utövas av en person som har 
erfarenhet i att arbeta med en sådan metod. Användarna kan komma med åsikter om 
hur systemet ska fungera eller se ut men systemutvecklarna kan i stort sett ignorera 
dessa åsikter (Andersen, 1991; Avison & Fitzgerald, 2003). I motsatts till 
expertdominerad systemutveckling finns användarledd systemutveckling. Här utför 
inte experter/systemutvecklare något direkt arbete, utan personer med mindre 
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kunskaper och erfarenheter i systemutveckling använder en metod för att utföra 
arbetet. Användarna som ska utveckla systemet kan i bland kontakta systemutvecklare 
för råd och tips, men det egentliga arbetet utförs av slutanvändarna (Andersen,1991).  

Mål: Den traditionella synen av systemutveckling anses, av Andersen (1991), vara att 
en verksamhet utvecklar sitt egna system. Vid användning av metoder med en sådan 
utgångspunkt innebär det att systemet utvecklas från grunden, det vill säga underlag 
till systemering och själva systemet görs av utvecklingsteamet från början. Detta sätt 
att arbeta på kan dock anses som ett krävande jobb och en dyr insats och företagen 
kan då se andra lösningar för att införa ett nytt system på. Detta andra sätt att införa 
ett nytt system i verksamheten på är att köpa ett färdigt system, standardsystem, och 
sedan anpassa det efter verksamheten. Ett datoriserat system påverkar både 
organisationen och slutanvändarna och det är inte bara till att införa systemet utan 
någon större ansträngning. Ett metodiskt införande av systemet, som gör att systemet 
blir anpassat efter verksamheten och att systemet uppfyller de krav som ställs på 
systemets funktionalitet, är viktigt för att systemet ska bli accepterat och användbart 
(Andersen, 1991). 

Anledningen till varför jag tog med Bakgrund i ramverket är att anser att det är en 
viktig del i en metods utveckling. Dock tar jag ingen ställning till om det är positivet 
eller negativt att metoden i grunden är teoretisk eller kommersiell. Användare och 
Mål har jag tagit med för att jag anser att det är viktig information att ha vid en 
eventuell tillämpning av en metod. Jag anser inte att det är någon idé att tillämpa en 
metod som inte strävar efter samma mål som verksamheten gör. 

5.1.5 Slutresultat 

Nästa komponent i ramverket berör vad som produceras med hjälp av metoden. Enligt 
Avison och Fitzgerald (2003) är det viktigt att veta vad metoden resulterar inom varje 
fas som gås igenom och framför allt vad som blir slutprodukten. Komponenten 
Slutresultat är uppdelat i två delkomponenter (se även Figur 14): 

 Arbetssätt 

 Resultat 

 

Figur 14. Slutresultat i jämförelseramverket. 

Arbetssätt: Enligt Andersen (1991) använder sig metoder av olika tillvägagångssätt att 
få fram sina resultat: Analytiskt och/eller experimentell strategi (se Figur 14). Vid 
analytisk systemutveckling arbetas kravspecifikationen fram genom en diskussion 
mellan slutanvändare av systemet och systemutvecklarna. I motsats till den analytiska 
strategin finns den experimentella strategin, där kraven arbetas fram med hjälp av 
prototyper. En enklare prototyp av systemet tas fram och användarna provar på att 
använda systemet och kommer med åsikter och tankar om det fortsatta arbetet med 
systemet (Andersen, 1991). 
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Resultat: Metoder kan resultera i allt mellan analysspecifikationer till ett färdigt och 
användbart system, exempel på resultat kan vara en dokumenterad kravanalys eller ett 
färdigt system (se Figur 14) (Avison & Fitzgerald, 2003).  

Även dessa två del komponenter har jag tagit med för att jag anser att det är viktiga 
aspekter att ta hänsyn till när en metod ska tillämpas på ett projekt. Att veta vilket 
resultat som metoden resulterar i anser jag vara en ganska viktig aspekt. Varför 
tillämpa en metod som resulterar i något som man inte har användning för? Vägen till 
resultatet tycker jag också är en viktig aspekt. Att tillämpa en metod vars arbetssätt 
man inte känner sig bekväm i anser jag inte vara effektivt. Att vara bekväm i sin 
arbetssituation är något som jag anser vara viktigt. 

5.1.6 Motivering till ramverkets komponenter  

För att motivera de komponenter som jämförelseramverket innehåller och för att visa 
att det finns stöd för komponenterna i litteraturen följer följande kapitel. Här tar jag 
upp några av de författare, som jag uppfattar, är väl insatta i ämnet 
systemutvecklingsmetoder. 

Jayaratna (1994) skriver att ett jämförelseramverk kan hjälpa till att: förstå och lösa 
ett problemområde, värdera metoder och att dra slutsatser om metoder. Att värdera 
metoder menar Jayaratna (1994) i fråga om metoderna struktur, faser, omfattning och 
så vidare.    

Nilsson (1995) delar upp en metod i tre delar. Nilsson (1995) definierar att en metod 
består av beståndsdelarna: Perspektiv, Arbetsmodell och Intressentmodell. Nilsson 
(1995) skriver att det är viktigt att vara medveten om att en metod består av dessa 
delar. Goldkuhl (1994) skriver att metoder är föreskrifter till mänskligt handlande. 
Det vill säga metoderna beskriver vad man ska göra. Jag har dragit vissa paralleller 
till dessa beståndsdelar och tillsammans med källor, som jag med hjälp av 
litteraturstudien har hittat, har jag skapat ett ramverk som jag anser är generellt men 
ändå fyller sitt syfte. Syftet är att få en bättre förståelse för vad XP är för typ av metod 
och hur den skiljer sig från andra mer etablerade metoder. De paralleller som jag har 
dragit från Nilssons (1995) tre beståndsdelar, Goldkuhls (1994) åsikter om vad en 
metod är och Jayaratnas (1994) åsikter om varför ett jämförelseramverk är användbart 
beskrivs nedan: 

Med perspektiv menar Nilsson (1995) att metoder har ett antal bakomliggande 
antaganden om hur systemarbete bör bedrivas på, det vill säga synsätt, vägval och 
begrepp som påverkar uppbyggnaden av metoden. Jayaratna (1994) skriver att en 
metod bör beskriva hur ett problem ska lösas och hur detta ska gå till väga. Goldkuhl 
(1994) tar upp arbetssätt som en del av en metod, där han beskriver att metoder 
beskriver hur något ska utföras. I detta avseende har jag dragit paralleller till 
komponenten filosofi där jag eftersträvar att ta reda på vilket sätt och när metoden kan 
användas. 

Enligt Nilsson (1995) kan arbetsmodellen anses vara metodens ”kärna”, som syftar 
till att dela upp arbetet i ett antal överblickbara arbetssteg. Detta för jag in i 
komponenten Omfattning, det vill säga i vilken omfattning metoden täcker 
livscykelmodellen där arbetet i en utvecklingsprocess kan delas in i olika faser (se 
även kapitel 4.2.1). Även Jayaratna (1994) tar upp att en metod kan jämföras i frågan 
om i vilken omfattning metoden täcker livscykelmodellen. Jag har även dragit 
paralleller till komponenten Ansats där det tas upp vilken ansats metoden har och i 
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vilken ordning dessa faser skall utföras. Då Goldkuhl (1994) skriver att metoder talar 
om hur man bör handla och att metoder är en vägledning i processen.   

Intressentmodellen preciserar, enligt Nilsson (1995), vem som ska göra vad i 
utvecklingsprocessen. Modellen visar vilka aktörer som kan delta under arbetet och 
vilken ansvarsfördelning som varje deltagare har under utvecklingsarbetet. Här har 
jag dragit paralleller till komponenten Användning. I delkomponenten användare tar 
jag upp vilka som kan använda metoden och om metoden är användarledd eller 
expertdominerad. 

I och med dessa paralleller anser jag att de komponenter som jag har tagit med i mitt 
jämförelseramverk är väl valda delar. Jag har även tagit med ytterligare en 
komponent, Slutresultat, eftersom jag anser att det är viktigt att veta vad metoden 
resulterar i. Det är ingen idé att tillämpa en metod som resulterar i något som man inte 
har någon användning för.  

5.1.7 Det kompletta ramverket 

Det kan vara svårt att få en helhet över ramverket eftersom det består av så många 
komponenter och del komponenter. Därför redovisas hela ramverket i Figur 15. 

Figur15.  Det kompletta jämförelseramverket 

5.2 Jämförelse av metoderna XP, SSADM och RUP 
I detta kapitel kommer jag att redovisa jämförelsen av metoderna XP, SSADM och 
RUP, samt även ta med åsikter och kommentarer från intervjuerna som har 
genomförts. Anledningen till att jag tar upp analysen av intervjuerna i detta kapitel är 
för att få en enhetlig analys av både litteraturen och intervjuerna. Jag vill få med både 
intervjupersonernas åsikter och litteraturens påstående och kontrastera dem mot 
varandra. Med detta arbetssätt anser jag att jag kan få en uppfattning för om 
arbetssättet i verkligheten stämmer överens med det arbetssätt som beskrivs i 
litteraturen.  

När jag hänvisar till intervjuerna, som finns i bilaga 3-6, kommer jag att ange ett 
nummer för att det lättare ska gå att hitta var någonstans jag har stöd i mina 
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påståenden. Om numret börjar på 1 är det intervju 1 som jag hänvisar till och börjar 
numret på 2 är det intervju två som jag hänvisar till och så vidare. Det första 
delkapitlet kommer att beskriva i korta drag de personer som har deltagit i 
intervjuerna. 

I jämförelsen av metoderna kommer jag att fokusera på XP och jämföra XP med de 
mer etablerade metoderna: RUP och SSADM. 

5.2.1 Intervjupersonerna  

De personer som eftersöktes för intervjuer var personer som har jobbat eller jobbar 
med XP i sitt vardagliga arbete. Jag eftersökte information om vad personerna hade 
för åsikter om metoden och om de använde metoden som skaparen Kent Beck ansåg 
att metoden skulle användas. Syftet med intervjuundersökningen var att få 
information som jag inte kunde få genom litteraturstudie. Dock var det svårt att få tag 
på personer som hade erfarenhet av att jobba med XP. Det visade sig att det var 
väldigt få företag som använde sig av XP i Sverige och några av dem var 
utbildningsföretag som införde XP i verksamheter men inte arbetade med metoden i 
sin egen verksamhet. Jag fick dock tag på fyra olika personer från tre olika företag. 

Dessa fyra personerna hade olika lång arbetserfarenhet. Vissa av dem har jobbat i ca 2 
år efter det att det tagit examen i diverse universitetsutbildningar medan andra har en 
längre erfarenhet av arbetslivet, ca 10 år. Dock är alla programmerare till yrket och 
har inriktat sig på mjukvaruutveckling.        

5.2.2 Filosofi  

Den första delen i ramverket är metodens filosofi. Jag har delat upp filosofin i tre 
olika delar: Fokus, Lämplighet och Synsätt (se även Figur 10 och kapitel 5.1.1). 

Fokus: Det som diskuteras i denna rapport när det gäller metodernas fokus är vilken 
ställning de tar vid lösning av problemet som systemutvecklare vill lösa. Är metoden 
mer fokuserad på att ta reda på om ett nytt system är lösningen på problemet eller tar 
metoden inte hänsyn till det och är mer till för att utveckla ett system? 

XP är en metod vars aktiviteter bland annat innebär programmering och testning av 
programkod och enligt Beck (2000) är XP en metod som genom programmering 
resulterar i ett färdigt mjukvarusystem och förutsätter att ett nytt system ska byggas. 
Detta bekräftas även av intervjuperson 1, 2, 3, 4 (se 1.1, 1.2, 1.20, 2.1, 2.4, 3.6, 3.13, 
3.14, 4.1, 4.3, 4.7; se även kapitel 4.4). Detta är ett fokus som både SSADM och RUP 
har gemensamt med XP. Enligt Avison och Fitzgerald (2003) är både SSADM och 
RUP fokuserade på att skapa ett datoriserat informationssystem och inte att ta hänsyn 
till om det är den bästa lösningen på problemet. Detta stöds av Downs et al. (1992) 
som skriver att SSADM är en metod som organiserar analysen och designen av det 
nya systemet och att fokus ligger på att leverera ett datoriserat informationssystem, 
inte att kontrollera att ett nytt system är den bästa lösningen på verksamhetens 
problem (se även kapitel 4.5.1). Kruchten (2000) skriver också att RUP är en software 
engineering metod och att metodens fokus ligger på att skapa och leverera ett 
mjukvarusystem. Det som dock skiljer SSADM från de båda andra metoderna är att 
SSADM är mer inriktad på att analysera och logiskt designa ett system. De båda 
andra metoderna, XP och RUP, producerar mjukvara och på så sätt resulterar 
tillämpningen i ett färdigt system (Avison & Fitzgerald, 2003; Downs et al., 1992; 
Kruchten, 2000) (se även kapitel 4.4. och 4.6.1).  
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Lämplighet: Denna del av filosofin berör när metoden är lämplig att använda. Vissa 
metoder kan vara mer lämpliga i mindre projekt och organisationer medan andra 
metoder kan vara mer lämpliga i större projekt och stora organisationer (se även 
kapitel 5.1.1). Dock kan denna jämförelse vara lite svår att göra på grund av att de 
flesta metoder utsäger vara mer generella på den fronten (Avison & Fitzgerald, 2003).  

Enligt Beck (2000) är XP mer lämplig för mindre projekt och i mindre 
utvecklingsteam. Intervjupersonerna 1, 2, 3 och 4 (se 1.4, 1.10, 1.14, 1,19, 2.3, 2.6, 
2.10, 3.16, 4.4, 4.5, 4.6) tycker alla att metoden är mest lämplig i mindre projekt och i 
mindre organisationer. Den grupp som hade flest personer i sin organisation hade 16 
personer (intervju 4, 4.2, 4.4), vilket av Beck (2000) anses vara för mycket. Han 
rekommenderar att teamet inte ska var större än 10 personer (se även kapitel 4.4).  
Här skiljer sig XP från de båda andra metoderna. Enligt Avison och Fitzgerald (2003) 
och Kruchten (2000) är RUP en metod som säger sig vara generell och kan passa både 
stora och små projekt och organisationer. Dock skriver Avison och Fitzgerald (2003) 
att RUP inte är en passande metod i små enkla projekt eller till system som bara har 
några få klasser och objekt (se även kapitel 4.6.1). SSADM är, enligt Avison och 
Fitzgerald (2003), Downs et al. (1992) och Weaver et al. (1998) utvecklad för att 
passa stora organisationer. Dock finns det en annan version av SSADM som kallas för 
MicroSSADM som är mer anpassad för att passa mindre projekt och organisationer 
(Avison & Fitzgerald, 2003) (se även kapitel 4.5.1). 

Synsätt: Hirschheim et al. (1995) och Iivari och Maansaari (1998) identifierar tre 
olika synsätt som metoder ha: processorienterat, dataorienterat, och objektorienterat 
(se även kapitel 5.1.1).  

XP och RUP faller inom ramen för objektorienterade metoder. Enligt Avison och 
Fitzgerald (2003),  är RUP en objektorienterad metod och enligt Beck (2000) och 
Wake (2002) används objektorienterade programmeringsspråk som java eller C++ i 
XP och på så sätt modelleras verkligheten i termer av mjukvaruenheter som inkapslar 
metoder och data som i sin tur kommunicerar genom meddelanden (se kapitel 5.1.1). 
Genom detta faller XP inom ramen för objektorienterade metoder. Detta stöds även i 
intervju 3 (3.15) där intervjupersonen talar om olika moduler som var och en jobbar 
med och att det inte uppstår några problem med att flera personer jobbar med samma 
program. Här skiljer sig XP och RUP från SSADM. Enligt Downs et al. (1992), 
Weaver et al. (1998) och Beynon-Davies och Williams (2003) är SSADM en 
utvecklingsmetod som dokumenterar all information i modeller och diagram. Därmed 
faller SSADM inom ramen för dataorienterade metoder (se kapitel 5.1.1). 

Sammanfattning: Vad gäller filosofin så skiljer sig XP på vissa fronter men har även 
en del gemensamt med de två andra metoderna. Det som ligger i fokus för XP är att 
resultera i ett funktionellt färdigt mjukvarusytem. Detta har XP gemensamt med RUP. 
Dock skiljer sig XP från SSADM i detta fallet. SSADM är mer fokuserad på att ta 
fram en kravspecifikation och en logisk design över systemet. XP är mer anpassat 
efter mindre projekt och mindre utvecklingsteam. De två andra metoderna är mer 
anpassade till större projekt och större utvecklingsteam. XP faller, i likhet med RUP, 
inom ramen för objektorienterade metoder. Här skiljer sig XP från SSADM, SSADM 
är en processorienterad metod.    

5.2.3 Ansats   

Som skrevs i kapitel 5.1.2 bygger varje metod på en ansats. De ansatser som jag har 
tagit upp i denna rapport är vattenfallsansatsen, den inkrementella ansatsen och 
spiralansatsen.  
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Beck (2000), Jeffries et al. (2001), Wake (2002) och Auer och Miller (2002) 
instämmer alla i att XP jobbar efter den inkrementella ansatsen. Vilket också 
intervjuperson 1, 2, 3, 4 intygar när de har svarat på intervju frågorna. De talar alla om 
hur de har planerat sina iterationer och hur många releaser de har haft och så vidare. 
(Se 1.5, 1.11, 2.12, 2.16, 3.11, 3.12, 4.5, 4.11). Detta anser jag tyder på att de jobbar 
efter den inkrementelle ansatsen. Detta är något som XP har gemensamt med RUP. 
RUP är, enligt Kruchten (2000), en metod som arbetar efter den inkrementella 
ansatsen med ett arbetsflöde som jobbar efter iterationer (se även Figur 8). Metoden 
bygger på idén att kraven som ställs på systemet inte kan fastställas alla på en gång, 
utan de är under ständig förändring, vilket även XP bygger på (se kapitel 4.4). Projekt 
i RUP bryts ner till sex till nio iterationer och varje iteration bygger på det nya 
systemet och till slut är systemet fullständigt (se även kapitel 4.6.1). Detta stöds av 
Avison och Fitzgerald (2003), som skriver att implementationen av systemet inte sker 
med en ”big bang”, utan sker iterativt och successivt under arbetets gång. Dock 
påpekar Avison och Fitzgerald (2003) att de anser att metoden arbetar efter 
spiralmodellen vilket Kruchten (2000) inte nämner i samband med sin förklaring av 
det iterativa arbetssättet i RUP. Kruchten (2000) beskriver en ren inkrementell ansats 
för RUP där projektet bryts ner till små vattenfallsprojekt (se kapitel 4.6). SSADM 
skiljer sig från XP och RUP i sin ansats. SSADM bygger på en vattenfallsansats (se 
även kapitel 4.2.1 och 4.5) och täcker den första delen av livscykelmodellen (Downs 
et al., 1992; Weaver et al., 1998).   

Sammanfattning:  Ansatsen för XP är den inkrementella. Detta har XP gemensamt 
med RUP, dock skiljer sig XP från SSADM i ansatsen. SSADM bygger på 
vattenfallsansatsen.  

5.2.4 Omfattning 

När det talas om omfattning i denna rapport syftas det till hur mycket metoden täcker 
livscykelmodellen (se även kapitel 5.1.3). I kapitel 5.1.3 tar jag upp tre olika 
benämningar på metoder beroende på hur mycket av livscykelmodellen de täcker, 
vilka är: Analysmetoder, Analys och Designmetoder och slutligen 
Implementeringsmetoder. 

Det som jag har upptäckt är att inte en enda av de metoder som jag har tagit upp i 
denna rapport kan klassas in i enbart en av de kategorier som Hirschheim et al. (1995) 
tar upp i sin bok och de som utgör omfattningskomponenten i ramverket. Enligt 
Hirschheim’s et al. (1995) beskrivning täcker Analysmetoder den första delen av 
livscykelmodellen genom att analysera och skapa en förståelse över situationen. 
Vidare skriver han att Analys och Designmetoder täcker mitten av livscykelmodellen. 
Den tredje och sista kategorin, Implementeringsmetoder, täcker således den sista 
delen av livscykelmodellen.  

Med XP har jag inte hittat något konkret påstående att ”XP täcker hela 
livscykelmodellen”, dock har jag fått den uppfattningen att XP täcker hela 
livscykelmodellen. Metoden börjar med att kunden har analyserat vad som behövs 
göras, och processen fortsätter tills det att systemet är färdigt och levererat till kunden 
(Beck, 2000; Auer & Miller, 2002; Intervjuperson 1.2.3.4 se sista frågan på varje 
intervju; se även kapitel 4.4). Kruchten (2000) skriver att RUP täcker hela 
livscykelmodellen och detta gör ju att RUP blir en blandning av alla tre kategorierna 
som Hirschheim et al. (1995) tar upp. Jag har även själv fått de uppfattningen att XP 
och RUP är lika varandra på det sättet att de båda är en objektorienterad metod samt 
att de arbetar iterativt och tar fram ett mjukvarusystem. Därför påstår jag att XP, i 
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likhet med RUP, är en metod som täcker hela livscykelmodellen. Enligt Downs et al. 
(1992) och Weaver et al. (1998) täcker SSADM början och mitten av 
livscykelmodellen (se även kapitel 4.5 och 4.5.1). Enligt detta skulle SSADM utgöra 
en blandning av Analys- och Analys och Designmetoder. På detta sätt anser jag att XP 
och RUP är lika varandra medan XP skiljer sig från SSADM.  

Sammanfattning: XP, liksom RUP, är en blandning av de tre kategorierna. SSADM 
där emot är ”bara” en blandning av Analys- och Analys och designmetoderna.      

5.2.5 Användning 

Den näst sista komponenten i ramverket är användning av metoden. Användningen av 
metoden är uppdelat i tre olika delar: Bakgrund, Användare och  Mål.  

Bakgrund: Bakgrunden bygger på om metoden är kommersiell eller teoretisk (se även 
kapitel 5.1.4). Enligt Beck (2000) har XP vuxit fram under ett utvecklingsarbete och 
har på så sätt en kommersiell bakgrund. Detta är även något som intervjuperson 2 
(2.10) stöder när han säger att: ”Alltså det är inga metodare som alltid har gått tvärt 
om, utan man har kommit ifrån verkligheten ”så här vill man jobba”.”. Enligt Avison 
och Fitzgerald (2003) är SSADM en kommersiell metod, medan RUP är en teoretisk 
metod. Dock skriver Avison och Fitzgerald (2003) att bara för att metoder är teoretisk 
i sin bakgrund betyder det inte att metoden inte kan bli kommersiell i efterhand. RUP 
har utvecklats allt eftersom metoden har används (se kapitel 4.6). I och med detta har 
RUP blivit en kommersiell metod (Kruchten, 2000).  

Användare: Enligt Beck (2000) är programmeringen den mest centrala delen i hela 
XP. Jag anser då att om man inte är en relativt duktig programmerare så kan man inte 
använda metoden. Därmed anser jag att XP är en metod som är expertdominerad. Det 
är experter på programmering som utvecklar system och levererar det till dem som 
ska använda systemen. Dock anser jag inte att metoden är en särskilt komplicerad 
metod med många olika faser och dokumentationer att genomgå och så vidare, utan 
metoden bygger, som sagt i kapitel 4.4, på sunt förnuft vilket gör att användarna av 
metoden inte behöver vara expert på systemutvecklingsmetoder.  Detta är något som 
jag vågar påstå efter att ha läst i boken Extreme Programming, explained (Beck 
2000). Hela boken genomsyras av att man ska utföra saker som bygger på sunt 
förnuft. Det är också något som intervjupersonerna 1 och 2 nämner i sina svar (se 1.6, 
1.9, 1.15, 1.16, 1.18, 2.7, 2.9). De andra intervjupersonerna (3 och 4) säjer inte rakt ut 
att XP bygger på sunt förnuft men det genomsyrar alla deras svar. Särskilt 
intervjuperson 3 när han berättar att han bara fick en kort introduktion till XP och 
sedan bara jobbade på. Han tyckte det var en metod som var enkel att lära och följa 
(se intervju 3, 3.3). De andra två metoderna, SSADM och RUP, bör enligt Avison och 
Fitzgerald (2003), Downs et al. (1992), Weaver et al.(1998), Meldrum et al. (1993) 
och Kruchten (2000) utföras av experter och är båda där med expertdominerade 
metoder (se även kapitel 4.5.1 och 4.6.1). 

Kunderna (slutanvändarna) är något som är mycket centralt i XP där det är deras 
berättelser som styr projektet (se kapitel 4.4.3 kundens roll och 4.4.5 On-site 
customer). Detta understryks också av intervjupersonerna 1 och 3 , där de påpekar 
vikten av att har en god kontakt med kunden (se 1.12, 1.13, 1.18, 1.17, 3.7, 3.8, 3.9, 
3,10). De två andra intervjupersonerna arbetade med XP utan några kunder och de 
ansåg att även detta fungerade bra (se 2.14, 2.15, 3.8). Detta har XP gemensamt med 
RUP och SSADM där både Kruchten (2000) och Weaver et al. (1998) och Downs et 
al. (1992) skriver att användarna måste vara delaktiga i utvecklingen för att deras krav 
på systemet ska bli uppfyllda (se även kapitel 4.5 och 4.6).       
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Mål: Detta är något som alla tre metoderna har gemensamt. De strävar alla efter att 
utveckla ett nytt system. Att XP används för att skapa ett nytt system är något som 
framhävs av deltagarna i intervjuerna (se 1.1, 1.2, 1.20, 2.1, 2.4, 3.6, 3.13, 3.14, 4.1, 
4.3, 4.7). Dock har XP använts till att vidareutveckla program som redan finns (se 
intervju 1; 1.3) men resultatet av detta har blivit en egen produkt och kan därför sägas 
vara en metod som tar fram nya system. Det som intervjuperson 1 och 2 också har 
påpekat är att RUP är en ganska omfattande metod och kan vara svår att lära sig 
snabbt. Detta tycker jag tyder på att RUP inte är en metod som man tar till för att 
”enbart” anpassa system med, utan är en metod som man använder när det ska 
utvecklas nya system från grunden (se 1.7, 1.8, 2.16) (se även kapitel 4.6.1). SSADM 
är en rigorös och omfattande metod (se kapitel 4.5 och 4.5.1) som tar fram en 
kravspecifikation och en logisk design till ett kommande system och jag anser inte att 
en sådan metod är något man använder för att anpassa system utan är en metod som 
tillämpas när ett nytt system ska utvecklas. 

Sammanfattning: XP är en kommersiell metod som har utvecklats i samband med ett 
utvecklingsarbete i någon verksamhet. Detta har XP gemensamt med SSADM, som 
också är en kommersiell metod. RUP däremot har en teoretisk bakgrund, men har 
blivit kommersiell efteråt. XP är en lättviktsmetod och är en ganska lätt metod att få 
grepp om och är där med en användarledd metod. SSADM och RUP är mer 
expertdominerad. Målet däremot har de gemensamt alla tre. De strävar alla efter att 
skapa ett nytt system.     

5.2.6 Slutresultat       

Vad gäller resultatet av metoderna är XP och RUP lika. De strävar båda efter att 
utveckla nya program till en slutprodukt som kan användas av 
kunderna/slutanvändarna (Kruchten, 2000; Beck, 2000; Intervju 1, 2, 4 se: 1.1, 1.2, 
2.2, 2.13, 4.1, 4.7; se även kapitel 4.4 och 4.6). SSADM skiljer sig från de båda andra 
metoderna. SSADM är inte en metod som inte resulterar i mjukvara på det sätt som 
XP och RUP gör. SSADM tar fram en kravanalys och en logisk design på ett 
kommande informationssystem (Avison & Fitzgerald, 2003; Downs et al., 1992; 
Weaver et al, 1998; se även kapitel 4.5).  

De strategier som metoderna har för att producera sina slutresultat skiljer sig lite åt. 
XP och RUP är mer experimentella metoder som producerar systemet i olika delar 
och testar hela tiden om systemet fungerar (Kruchten, 2000; Beck, 2000) (se även 
kapitel 4.4 och 4.6.). SSADM är en mer analytisk metod som analyserar och 
modellerar verksamheten och det kommande systemet (se även kapitel 4.5.1). 
SSADM:s syfte är att ta fram en kravspecifikation och en logisk design på det nya 
systemet (Weaver et al., 1998 Downs et al., 1992). 

Sammanfattning: XP, liksom RUP resulterar i ett färdigt mjukvarusystem medan 
SSADM resulterar i dokumentation över ett kommande system. XP och RUP är båda 
experimentella metoder medan SSADM är en analytisk metod.   
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6 Sammanfattande analys  
I detta kapitel kommer jag att sammanfatta den jämförelse som gjordes i kapitel 5.2. 
Efter sammanfattningen kommer jag att redovisa resultatet av jämförelsen i en tabell, 
detta för att göra sammanfattningen lite mer överskådligt. Jag kommer även att 
sammanfatta metoden XP och jämföra litteraturen med de intervjuer som jag har 
genomfört och redovisat som bilagorna 3, 4, 5 och 6.   

6.1 Sammanfattning av jämförelsen 
En del metoder fokuserar på att ta reda på om lösningen på ett problem verkligen 
ligger i att skapa ett nytt system. Det kan finnas andra lösningar som till exempel 
omstrukturering av avdelningar i organisationen, eller något liknande. Ett exempel på 
metod som först kontrollerar vart problemet ligger är Information Systems work and 
Analysis of Changes (ISAC) (Avison & Fitzgerald, 2003). XP fokuserar på att skapa 
ett datoriserat system och förutsätter att problemet har diskuterats och att det har 
kommit fram till att ett nytt datoriserat system är lösningen. Detta är något som XP 
har gemensamt med både SSADM och RUP. De förutsätter båda att ett nytt 
datoriserat system är lösningen på problemet. 

Det som XP är ensam om att utmärka sig med i ramverket är det att XP är mest 
lämpad i mindre projekt med mindre utvecklingsteam. Ett rekommenderat antal för ett 
XP team är emellan 2 till 10 personer. De två andra metoderna är mer lämpade för 
större projekt och utvecklingsteam. Detta på grund av att de är två metoder med 
omfattande och rigorösa processer att utföra i metodernas steg och faser.  

Det synsättet som XP använder sig av är objektorienterat. De mappar verkligheten till 
objekt och användarna av metoden programmerar i objektorienterade språk som till 
exempel C++.  Detta är något som XP har gemensamt med RUP. RUP är också en 
objektorienterad metod som modellerar verkligheten i objekt. Här skiljer sig XP från 
SSADM. SSADM är en dataorienterad metod som modellerar verksamheten och 
dataflödena i verksamheten med hjälp av till exempel Business Activity Modeling, 
System Data Flow Modeling. 

XP är en metod som bygger på den inkrementella ansatsen. XP arbetar med små delar 
av systemet åt gången och allt eftersom delarna blir utvecklade så växer systemet 
fram. RUP är lik XP i detta avseende. RUP bygger också på den inkrementella 
ansatsen. Det som är mest utmärkande för SSADM, gentemot XP och RUP är att 
SSADM bygger på vattenfallsansatsen. Metoden börjar med en förstudie och går 
igenom faserna i vattenfallsansatsen i ordning fram till den fysiska designen.  

När det kommer till hur stor del av livscykelmodellen en metod täcker i ett projekt så 
har jag kommit fram till att XP är en metod som täcker hela livscykelmodellen. XP 
täcker framtagning av krav på systemet, användarna analyserar kraven med hjälp av 
sin erfarenhet och kunskap, systemet blir implementerat och användarna kan om de 
vill underhålla systemet efter det att det är färdigt. RUP är likadan och täcker också 
hela livscykelmodellen. I och med detta är metoderna en blandning av alla de tre 
kategorierna Hirchheim et al. (1995) tar upp och som jag har med i mitt ramverk (se 
kapitel 5.2.4). SSADM däremot är en metod som inte täcker hela livscykelmodellen. 
Utan metoden täcker början och mitten av livscykelmodellen och är där med en 
blandning av Analys- och Analys och Designmetoder.       

XP är en metod som är och har varit ända från början en kommersiell metod. Det vill 
säga att metoden har utvecklats i samband med utvecklingsarbeten och inte bara efter 
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teoretiska grunder. SSADM är även en metod som har utvecklats i samband med ett 
utvecklingsprojekt och kan därför klassas som en kommersiell metod. Däremot är 
RUP en metod som från början var en teoretisk metod. Dock har RUP blivit en 
kommersiell metod efter det att metoden har utvecklats i samband med användning av 
den. 

Vid användandet av XP anser jag inte att man behöver vara en expert på metoden XP, 
dock bör man vara kunnig inom objektorienterad programmering.  Eftersom XP 
kräver en god kunskap inom programmering anser jag att XP är en expertdominerad 
metod. Man bör även vara en expert inom systemutveckling vid användandet av 
SSADM och RUP. Detta för att metoderna har uppfattats som ”tungrodda” metoder 
med många steg och faser att hålla reda på och att det används många olika sorter av 
modelleringsverktyg i metoderna som kräver erfarenhet. Framförallt gäller detta 
SSADM.  

XP är en metod som inte används för att anpassa ett inköpt system för en verksamhet, 
utan används för att skapa nya system. Detta är något som XP har genensamt med de 
två andra metoderna. SSADM och RUP är också metoder som används för att skapa 
nya system och inte till att anpassa inköpta system.  

XP´s arbetssätt för att nå sitt mål är experimentell. XP producerar delar av systemet 
och testar dem allt eftersom de blir klara. Detta är ett viktigt steg i XP. Om delarna 
inte testades skulle det vara svårt att få systemet att fungera i slutändan. Detta är något 
som RUP har gemensamt med XP. I RUP utvecklas också systemet i delar och testas 
om de fungerar på det sätt som det var tänkt att de skulle fungera. SSADM:s 
införandestrategi skiljer sig lite från XP. SSADM:s införandestrategi är mer analytisk 
där metoden analyserar och modellerar verksamheten och det kommande systemet. 

Det som XP är en metod som skapar ett färdigt system. Genom programmering 
skapas det ett mjukvarusystem som är anpassat efter den kund som har efterfrågat 
systemet. Detta är något som XP har gemensamt med RUP. RUP är en metod som 
skapar ett färdigt system. SSADM skiljer sig i vilken typ av resultat som resulteras av 
metoden. SSADM producerar dokumentation, en detaljerad kravspecifikation och en 
logisk design av systemet.  

Nedan redovisas en tabell över sammanfattningen: 

 

                 

Tabell 1. Strukturering över sammanfattningen 
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Detta var den sammanfattande analysen av jämförelsen. I nästa kapitel följer en 
sammanfattande analys av XP och intervjuerna. Där jag mer koncentrerar mig på XP i 
förhållande till litteraturen och intervjusvaren.    

6.2 Sammanfattande analys av XP och intervjuerna  
Detta kapitel bygger på intervjuerna som är redovisade som bilagor till denna rapport. 
Jag kommer utifrån det som jag har hittat i litteraturen jämföra om intervjupersonerna 
har uppfattat det på samma sätt eller om de har gjort några förändringar.  

I kapitel 4.4 förklarade jag hur XP är uppbyggt och tänkt att fungera. Enligt den 
litteraturstudie jag gjorde på XP är metoden en lättviktsmetod, det vill säga en metod 
som inte är så formaliserad, krävande och svår att ta till sig eller tillämpa. Det är en 
metod som ska bygga på sunt förnuft och har fyra värderingar, kommunikation, 
enkelhet, feedback och mod, som är själva grundstommen för metoden. Utifrån dessa 
värderingar ska användarna praktisera de fyra aktiviteterna, kodning, testning, 
kundfokus och design. Personerna som utövar dessa aktiviteter kan vara antingen 
programmerare, kund eller projektledare.  När XP används och dessa värderingar, 
aktiviteter och roller utövas bör de rätta sig efter XP:s 12 principer (se kapitel 4.4.5 
för benämningen av alla 12 principer). Metoden ska användas i små till mediumstora 
projekt vid mjukvaruutveckling. 

Det som har framkommit vid intervjuer av fyra personer är att det verkligen stämmer 
att metoden bygger på sunt förnuft. De som använder metoden går på egna initiativ 
och utvecklar det som de anser att de behöver utveckla. De utvecklar inget som 
eventuellt kommer att vara bra i framtiden. Intervjuperson 4 uttrycker rakt ut att 
metoden bygger på sunt förnuft.  Alla fyra anser att metoden är en mycket bra metod 
och passar alldeles utmärkt till det som Kent Beck, med flera, påstår att den är lämpad 
för, det vill säga mjukvaruutveckling. Intervju person 4 säger att han tycker att: ”XP 
är en jättebra metod”. Och de tre andra intervjupersonerna säger också att metoden är 
bra, och rekommenderar den varmt. Detta på grund av att metoden är enkel att ta till 
sig och förstå. Den är ”greppbar” och enkel genomföra.   

Vad gällande de fyra värderingarna säger intervjupersonerna att det är väl valda 
värderingar. Intervjuperson 2 uttrycker att: ”det är värderingar som utmärker en 
duktig programmerare”. Alla av de intervjuade personerna tycker att det är viktigt att 
kommunikationen fungerar i teamet. Utan en god kommunikation skulle de inte kunna 
jobba på det sätt som XP förespråkar. Intervjuperson 3 anser även att man med hjälp 
av XP kan lösa konflikter som kan uppstå vid dålig kommunikation som exempel tog 
han ett företag som enbart har använt sig av XP i ca ett halvår: ” Och om jag skulle 
jämföra företaget med hur det var innan XP så är det en väldigt stor skillnad i 
kommunikationen mellan avdelningarna. Och innan XP var det väldigt mycket 
missförstånd och småbråk och sånt där. Och det har ju förbättrats oerhört mycket. 
Och det märker de ju själva också och det är ju positivt.”  De anser också att 
enkelheten är viktig. Intervjuperson 3 uttrycker: ”Enkelheten är också väldigt viktigt 
det måste man ju hålla sig till nästan, det andra faller lite på den här 
enkelhetsproceduren.” De håller med om det som Beck (2000) skriver om enkelheten. 
Det vill säga att det är mycket lättare att kommunicera om något som är enkelt, det är 
lättare att förstå något som är enkelt och det är enklare att ändra i en kod som är enkelt 
utformad. Vad gäller feedbacken så är de alla överens om att det är en viktig del i 
utvecklandet. De säger sig alla utföra tester och på så sätt få feedback på det de 
programmerar. När det gäller trackingen, det vill säga att följa upp och kontrollera 
arbetet i teamet, är det intervjupersonerna 1, 3 och 4 som beskriver att de utför 
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trackingen. Intervjuperson 2 nämner inte trackingen men de följer i stället upp deras 
arbete på möten som utförs under iterationstiden. När det kommer till mod uttrycker 
de att de måste påminna sig om att vara mer modiga. Intervjuperson 1 sa: ”Ja, just 
det. Man kanske ska vara lite modig nu och slänga den här skiten jag har skrivit de 
senaste dagarna, och då gör man det.” Den uppfattningen som jag har fått från 
intervjuerna, vad gällande modet, är att de upplever det lite motsträvigt att vara 
modiga och slänga det som de har presterat. Men de är alla överens om att det är väl 
valda värderingar. 

Vad gäller de fyra aktiviteterna som förespråkas av XP: kodning, testning, kundfokus 
och design, har jag utifrån intervjuerna förstått att de är aktiviteter som är relevanta 
för en mjukvaruutveckling. Kodningen är den centrala delen i XP. Intervjupersonerna 
pratar alla om mjukvarusystem och programmering. Det som är påfallande när det 
gäller programmeringen är att samtliga intervjuade personerna sa att de inte 
parprogrammerade i alla lägen. Detta är ju något som XP förespråkar. Det ska alltid 
parprogrammeras. Men de intervjuade påpekar dock att det är en bra sak att göra. 
Intervjuperson 1 sa så här: ”Jag menar, hur mycket parprogrammerar vi egentligen? 
Just nu väldigt lite. Men de gånger som vi har gjort det har man ju gått hem från 
jobbet med en underbar känsla i magen, och att man har gjort ett bra jobb.” De ser 
tydliga förändringar på koden när de har parprogrammerat, men de upplever att det 
kan vara svårt att utföra detta på grund av att de inte alltid har tid till att göra det. Den 
uppfattning som jag har fått från intervjusvaren är att detta inte påverkar själva 
metodanvändandet av XP. Och att det inte är ett hinder om man inte kan 
parprogrammera. Men som sagt det förespråkas av metoden och de intervjuade ser 
fördelar med parprogrammerigen, så metoden blir nog mer effektiv om 
parprogrammeringen kan utföras.   

Testningen beskriver alla som en viktig del och att de inte skulle kunna jobba vidare 
utan att det testades med jämna mellanrum. Intervjuperson 1 beskrev också att det var 
en otrolig skillnad på att arbeta med en kod som var ordentligt testad jämfört med en 
kod som inte var testad. Och när han hade gjort tester på sin kod så kände han sig 
lycklig efteråt. När det gäller kundfokus så är det bara ett av det tre företagen som 
arbetar gentemot en kund. Och det är intervjuperson 1 och 3 som jobbar på det 
företaget som har kunder. De anser att det är viktigt att vara fokuserad på kunden och 
lyssna på vad de har att erbjuda för information. De anser att en god kommunikation 
med kunden är viktig därför att det är kunden som vet vad den vill ha. De två andra 
intervjupersonerna använder sig av XP utan att ha några kunder. Företaget som 
intervjuperson 2 jobbar på utvecklar produkter som ingen annan har utvecklat tidigare 
och att det inte finns några kunder förrän produkten är utvecklad. Intervjuperson 4 
jobbade i en avdelning i en mycket stor organisation. De utvecklade en del av ett 
system som sedan sattes ihop med de andra avdelningarnas nyutvecklade systemdelar. 
Och deras ”kund” blev således resten av organisationen. Själva designen på systemen 
och koderna har de inte pratat så mycket om. De nämner bara att det är viktigt att 
hålla koderna så enkla som möjligt. Detta för att de ansåg att det blir lättare att hantera 
stora program om de var enkla. 

När jag frågade intervjupersonerna vilka roller de använde sig av i sina XP projekt var 
det lite blandade svar. Intervjuperson 1 och 3 svarade att de använde sig av alla tre 
rollerna (programmerare, projektledare och kund). Men de nämnde inga direkta för- 
och nackdelar med dessa roller. Intervjuperson 2 svarade att de inte behövde några 
roller. Alla i teamet var programmerare och ansvarade för att de träffades och utförde 
det som bestämdes på deras möten. Intervjuperson 4 sade sig använda både 
programmerare, projektledare och något som han kallade för manager. 
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Programmerarna och managern var alla deltagare i utvecklingsteamet, medan 
projektledaren var enbart deltagande vid iterationsmötena.  

Vad gäller de 12 principerna som XP förespråkar utöver de intervjuade dessa på lite 
olika sätt. Intervjuperson 2 sa att de följde alla 12 principerna i sitt arbete med 
mjukvaruutvecklingen. Och uttrycket även att de var principer som var sunda och 
vettiga att följa. Intervjuperson 1 och 3 ansåg båda att man inte skulle anpassa fler än 
vad som kändes nödvändigt och naturligt. De utövade ca hälften av dem, dock 
framkom det inte vilka dessa var. Intervjuperson 4 ansåg att de var vettiga och bra 
principer, dock införde han inte alla och han inte göra det innan arbetet med XP lades 
ner. (Arbetet lades ner på grund av en omstrukturering i organisationen och han 
började jobba i ett annat team. Dock är han intresserad att införa XP igen.). Han 
uttryckte en oro för att metoden (XP) kan misslyckas om dessa principer inte infördes 
med bestämdhet, vilket talar lite emot intervjuperson 1 och 3 åsikter om principerna. 

Det som alla intervjupersoner var överens om är att XP är och förblir en metod som 
ska användas till små projekt och utövas av team som är små. Intervjuperson 2 sa så 
här: ” Nu hör det ju till saken att vi var ju bara tio personer, det stämde ju med bilden. 
Jag kan tänka mig att den är skalad dåligt för tjugo pers eller så där.”    
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7 Slutsatser 
I detta kapitel kommer jag att ge konkreta svar på de frågor som jag ställde i kapitel 2. 
I det första delkapitlet kommer jag att besvara delfrågorna för att i nästa delkapitel 
avsluta med att besvara huvudfrågorna. 

7.1 Svar på delfrågorna   
 Vad är XP? 

XP är en så kallad lättviktsmetod (en metod som är lätt att tillämpa utan invecklade 
processer), som används vid mjukvaruutveckling. XP utvecklades 1996 av Kent Beck 
med flera. Den är mest lämplig att använda i mindre mjukvaruutvecklingsprojekt och 
i små grupper med 2 till 10 deltagare. Metoden genomsyras av fyra värderingar: 
kommunikation, enkelhet, feedback och mod, som är själva grundstommen för 
metoden. Utifrån dessa värderingar ska användarna praktisera de fyra aktiviteterna, 
kodning, testning, kundfokus och design. Personerna som utövar dessa aktiviteter kan 
vara antingen programmerare, kund eller projektledare.  När XP används och dessa 
värderingar, aktiviteter och roller utövas bör de rätta sig efter XP:s 12 principer (se 
kapitel 4.4.5 för benämningen av alla 12 principer). Den uppfattningen som jag har 
fått av XP är att den skiljer sig när det kommer till regler och föreskrifter. I SSADM 
och RUP finns det föreskrivande regler om hur och när allt ska utföras. Detta existerar 
inte i XP. Det som ska efterlevas är värderingarna, rollerna och principerna.   

 Vad erbjuder XP som etablerade metoder, så som SSADM och RUP, inte kan 
erbjuda? 

XP erbjuder användarna av metoden ett friare arbetssätt. Det är mindre dokumentation 
och programmerare får utöva sina kunskaper till 100 %. Metoden bygger på att 
programmera och utan det fungerar inte metoden. Eftersom en av metodens 
värderingar är kommunikation kan man med hjälp av XP även lösa konflikter som 
kan uppstå vid dålig kommunikation. XP är även en metod som erbjuder effektivt stöd 
i små projekt. Där är kommunikationen en viktig faktor som kan vara svår att 
upprätthålla i större grupper och organisationer.    

 Vad erbjuder de etablerade metoderna, SSADM och RUP, som XP inte kan 
erbjuda? 

SSADM och RUP erbjuder en mer detaljerad dokumentation. Visst använder sig XP 
av dokumentation men det är hela tiden upp till programmeraren att dokumentera det 
som anses vara viktigt. Det blir inte en fullständig dokumentation av ett XP projekt. 
SSADM resulterar i en omfattande kravspecifikation och en logisk design över ett 
kommande system. Detta är något som XP inte resulterar i. Eftersom det inte finns 
några regler för vad som ska dokumenteras kan det ibland brista i dokumentationen. 
SSADM och RUP är två metoder som mer lämpar sig för större grupper och används 
för att strukturera upp processen i större organisationer.  

 Vilka använder sig av XP? 

XP är mer lämplig för mindre projekt och mindre grupper och metoden ska användas 
till mjukvaruutveckling. De intervjuer som jag har genomfört under våren har varit på 
tre olika företag, alla varit företag som har tillhandahållit mjukvarutjänster. Detta är 
också något som Beck (2000) skriver att XP är till för. XP har även används av en 
avdelning på 16 personer i en organisation där antalet anställda har varit närmare 
2000 personer. Dock var det svårt att anpassa metoden till resten av organisationen, 
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men personen som jag intervjuade ansåg att det var möjligt. Om gruppen hade varit 
större, ansåg han att XP troligtvis inte skulle ha fungerat.    

 Vad har användarna av XP för åsikter om metoden? 

Alla fyra intervjupersoner uttrycker i stort sett bara positiva åsikter om metoden XP. 
De anser att det är en mycket bra metod som bygger på sunt förnuft och är lätt att ta 
till sig. En fråga som jag ställde mig i början av detta arbete var om XP verkligen var 
så bra som Beck (2000), Jeffries et al. (2001), Wake (2001) och Auer och Miller 
(2002) med flera, skrev att den var. Efter de intervjuerna som jag genomförde har jag 
förstått att användarna anser att det är en metod som bygger på vettiga argument och 
sunt förnuft. Jag vill dock påpeka att detta inte på något sätt är ett argument som 
gäller för alla XP projekt och XP användare. Utan det är ett argument som bygger på 
fyra personers åsikter. Vidare ansåg de intervjuade att XP inte var en metod som 
skulle passa för stora organisationer och stora grupper. Detta på grund av att alla i 
gruppen måste veta vad alla gör och ha en god kontakt med varandra. Detta ansågs 
inte fungera i stora grupper. Det framkom också att det var viktigt med en nära 
relation till kunden och att det inte skulle vara möjligt i ett projekt med stort antal 
deltagande.  

7.2 Svar på huvudfrågorna 

A) Vad skiljer XP från etablerade metoder, så som SSADM och RUP? 

Det som skiljer XP från SSADM och RUP är att XP är mer anpassat till små projekt 
och mindre utvecklingsteam. Ett vanligt antal i ett XP team är två till tio personer. I 
SSADM och RUP projekt rekommenderas det inte ett så tydlig begränsat antal.  
Metoderna kan, och bör användas till stora projekt med stora team. XP skiljer sig även 
när det gäller dokumentation. SSADM och RUP förespråkar båda att allt ska 
dokumenteras medhjälp av modellering och diagram. I XP finns det inga reglar för att 
något ska dokumenteras. Dock anser de intervjuade personerna att det som 
programmerarna anser är viktigt bör dokumenteras. Dock framkom det inte vad de 
ansåg vara viktigt. Om man har kunskaper i objektorienterade programmeringsspråk, 
så som Java eller C++, är XP inte en svår metod att använda. XP är en metod som är 
lätt att tillämpa och inte innefattar en tungrodd process. Dock kan man inte använda 
sig av metoden utan god kunskaper i programmering och metoden blir där med en 
expertdominerad metod. Detta har XP gemensamt med de två andra metoderna, 
SSADM och RUP, även de är expertdominerade. 

 

B) Varför används XP i stället för etablerade metoder, så som SSADM och 
RUP? 

Det som har framkommit i intervjuerna för denna rapport är att XP föredras framför 
RUP. Detta för att det är en lättare process att tillämpa i XP än i RUP.  
Intervjupersonerna har ansett att RUP har ett invecklat symbolbibliotek och är för 
omfattande när det gäller dokumentation.  

Eftersom XP och SSADM används till två olika saker används XP därför att XP 
passar mer för verksamheternas mål. XP är en metod som används för att skapa nya 
mjukvaror medan SSADM används för att skapa en kravspecifikation och en logisk 
design för ett kommande system.  



 8 Diskussion 

 52 

8 Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att ta upp de erfarenheter som jag har erhållit genom detta 
arbete. Jag kommer även att diskutera resultatet som har redovisats i denna rapport. I 
det sista och avslutande avsnittet kommer jag att diskutera eventuella framtida arbeten 
som kan göras inom detta ämne.  

8.1 Diskussion kring arbetsprocessen för denna rapport 
Jag har under hela arbetets gång planerat och satt upp mina delmål för mitt arbete 
utifrån de delinlämningsdatum som har varit satta för examensarbetena denna termin. 
Under arbetets gång har det funnits fyra tillfällen då rapporten har lämnats in till 
examinatorn. Det som jag har erfarit är att dessa datum har inneburit stora mellanrum 
mellan mina delmål och det har varit svårt att  få med det som efterfrågades vid dessa 
datum. Om jag skulle göra om arbetet skulle jag ha satt upp fler delmål och på så sätt 
få mer konkreta delmål.  

Förutom litteraturstudie har jag även utfört intervjuer med personer som jobbar med 
XP i sitt vardagliga arbete. Detta har gett mig en insyn i hur det är att jobba med en 
metod som XP. Det har varit intressant och lärorikt. En intervju utförde jag via telefon 
eftersom intervjupersonen jobbade i Stockholm och jag bor i Alingsås. Detta visade 
sig fungera bra, men jag saknade att se personen som jag pratade med. Det är svårt att 
hänga med när man inte ser den intervjuades kroppsspråk. Jag upplevde det svårt att 
komma ihåg vad han hade sagt tidigare och i och med detta blev några frågor inte 
besvarade. Personen var inte på något sätt svår att förstå och när jag sedan lyssnade 
igenom det inspelade samtalet föll bitar på plats som jag hade missat under intervjun. 
Om jag skulle göra intervjuer i framtiden så kommer jag nog att försöka träffa 
personerna som jag ska intervjua. Dock anser jag att det är ett bra komplement om 
intervjupersonen finns geografiskt långt borta. 

Det som jag har funnit svårt är att hålla isär intervjupersonernas åsikter och 
förklaringar av XP med litteraturens förklaringar. Detta uppdagades speciellt under 
arbetet med jämförelsen av metoderna. Jag blev påverkad av intervjupersonernas 
åsikter och ville gärna uttrycka dessa när de inte skulle uttryckas. Detta har jag dock 
varit medveten om under arbetet och jag hoppas att jag har klarat av att hålla dessa 
faktorer åtskilda och att det inte har påverkat det resultat som jag har redovisat i denna 
rapport.            

Arbetet med denna rapport har varit lärorikt och utbildande. Jag har även upplevt hur 
det är att driva ett så pass stort projekt självständigt, vilket har varit en ny upplevelse 
för mig. Det har varit en krävande jobb och jag vill passa på att tacka min handledare 
för idogt arbete och gott stöd genom hela processen.  

8.2 Diskussion kring resultatet 
Resultatet för detta arbete är följande: 

 Ett jämförelseramverk att använda vid jämförelser av metoder 

 En tillämpning av jämförelseramverket av det för att studera XP.   

I kapitel 5.1 tar jag upp motiveringar till varför en jämförelse av metoder är 
intressanta. Jayaratna (1994), Nilsson, (1995), Avison och Fitzgerald (2003) skriver 
alla att en jämförelse är bra att göra för att kunna förstå en eller flera metod(er). De 
skriver också att jämförelsen kan göras för att lättare kunna välja den metod som 
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passa bäst för det projekt som ska genomföras. Detta håller jag med om till viss del. 
Genom den jämförelse som jag har gjort mellan XP, SSADM och RUP har jag fått en 
förståelse för dessa. Jag anser mig också efter denna jämförelse veta på ett ungefär när 
dessa metoder är lämpliga att användas. Dock anser jag, som har en begränsad 
erfarenhet av utvecklingsprojekt och utvecklingsmetoder, att jämförelsen bara har gett 
mig information om de delar som jämförelseramverket består av. Jag har en känsla att 
jämförelsen hade gett mig mer om jag hade haft mer praktisk erfarenhet av 
utvecklingsprojekt och utvecklingsmetoder. Det jag vill få fram med detta är att det 
troligtvis hade gett mig mer information om jag hade haft kunskaper som jag kunde 
binda den nya informationen vid. Det som Jayaratna, (1994), Nilsson, (1995) och 
Avison och Fitzgerald, (2003), vill få fram genom en jämförelse tror jag förutsätter att 
man som läsare (eller jämförare) har tidigare erfarenheter inom ämnet. Om man har 
det tror jag att en jämförelse av metoder kan leda till det som Jayaratna, Nilsson och 
Avison och Fitzgerald vill att det ska leda till. Dock har jag genomfört en jämförelse 
av metoderna XP, SSADM och RUP och resultatet finns dokumenterat. Detta kan 
bidra, för framtida arbeten och undersökningar inom ämnet, till en ”genväg” och 
fungera som informationskälla. Eftersom jag har genomgått XP och redovisat hur 
metoden är uppbyggd kan läsaren utnyttja informationen och kanske använda sig av 
metoden i framtida utvecklingsprojekt. Jämförelseramverket i sig är användbart för 
ytterligare jämförelser mellan andra metoder och kan på så sätt hjälpa till att på ett 
strukturerat sätt ge en inblick hur andra metoder är uppbyggda och hur och till vilka 
projekt de ska användas.  

Jag har genomfört detta arbete med hjälp av litteraturstudie och intervjuer. (Detta var 
det ända sättet som både min examinator och jag ansåg att detta skulle kunna gå att 
genomföras på). Dock genomförde jag ”bara” fyra intervjuer, vilket jag anser är i det 
minsta laget. Dock fick jag inte tag på fler företag som ville ställa upp på intervjuer 
och jag fick nöja mig med de fyra jag fick genomföra. Om jag hade fått tag på fler 
personer hade jag kunna dra mer generella slutsatser än de som jag har gjort. Men jag 
ska erkänna att jag inte tror att resultatet hade blivit nämnvärt annorlunda. De 
personer som jag intervjuade hade alla samma grundåsikt om XP och alla tyckte att 
metoden var bra. 

8.3 Diskussion kring fortsatt arbete 
Det som jag har reflekterat över och som skulle vara intressant att jobba vidare med är 
följande: 

 För att få en mer generell uppfattning om vad XP är för en typ av metod och 
hur den uppfattas av dem som använder metoden, skulle man kunna göra en 
mer omfattande undersökning. En enkät skulle kunna skickas ut till företag 
som använder sig av XP. Dock finns det ju inte så många företag här i Sverige 
som använder sig av XP ännu, men eftersom metoden har utvecklats av en 
amerikan antar jag att det finns företag ute i världen som använder sig av XP. 
Om en enkät utformades på engelska skulle nog detta kunna genomföras. 
Eftersom detta skulle bli ett ganska så omfattande och tidskrävande arbete är 
detta nog ett arbete som skulle passa i mer forskningsinriktade sammanhang i 
stället för ett examensarbete.  

 Om man ska utföra en undersökning skulle man kanske om några år försöka 
göra om samma arbete men ha som mål att kunna dra mer generella slutsatser. 
Jag tror att XP är en metod som kommer att öka i användning och det kommer 
säkerligen att bli lättare att få tag i fler företag då.  
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 Ett annat förslag på vidare undersökning är att utföra en jämförelse med andra 
metoder i fokus genom att använda sig av det jämförelseramverket som har 
presenterats i denna rapport. Eftersom jag har försökt att utforma 
jämförelseramverket så generellt som möjligt anser jag att man kan använda 
det på andra metoder och se vad man får för resultat då.  

 Ett ytterligare förslag på fortsatt arbete kan vara en deltagande studie där man 
följer ett XP projekt. Detta skulle ge en djupare insikt om både metoden som 
sådan och sättet den appliceras på.  
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Bilaga 1, Brev till intervjupersonerna 
Hej! 

Här är kommer intervjufrågorna som jag har tänkt att ställa till er om 
utvecklingsmetoden XP. Dessa frågor ska ställas till ett antal personer som har jobbat 
med XP och ska sedan analyseras och tas med i mitt examensarbete i 
informationssystemutveckling 20 poäng.  

 

Mitt examensarbete har två frågeställningar. Den första frågan är: Vad är det som 
skiljer XP från mer etablerade metoden som SSADM och RUP? Här ska jag utifrån ett 
ramverk jämföra metoderna med varandra. Den andra frågan är: Varför används XP i 
stället för de mer etablerade metoderna? På denna fråga är det tänkt att intervjuerna 
ska ge mig svar. Vad jag vill få fram med intervjuerna är era åsikter om metoden XP, 
varför ni har valt att använda metoden och om ni kommer fortsätta att använda XP, i 
så fall varför, o.s.v.   

 

Om ni tillåter kommer jag att spela in intervjun med er, detta för att jag lättare ska 
kunna återge det ni har berättat för mig och inte missa eller glömma något viktigt. 
Eventuellt kommer det inspelade materialet kunna användas till ytterligare arbeten i 
framtiden och med er tillåtelse skulle jag vilja spara banden. All information kommer 
naturligtvis att hanteras konfidentiellt och inga namn kommer att nämnas.  

 

Efter intervjun kommer jag renskriva det som har diskuterats och skicka det till er för 
ett godkännande. Först när ert godkännande har tillkommit mig kommer jag att 
använda mig av informationen.  

 

Nedan har jag skrivit ner de frågor som jag har tänkt att ställa. Detta för att ni ska få 
en uppfattning om vad jag undersöker. 

 

Med vänliga hälsningar, Carolin.      
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Bilaga 2, Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 
 

Fråga 1: Kan ni beskriva er verksamhet? Vilken historia har företaget? Vad är det 
som ni utvecklar? 

  

Fråga 2: Hur många anställda? 

 

Fråga 3: Jobbar hela företaget med XP? 

 

Fråga 4: Hur länge har företaget jobbat med XP? 

 

Fråga 5: Har företaget jobbat efter någon annan metod tidigare? I så fall vilken 
metod? Och varför slutade företaget att använda den metoden? 

 

Fråga 6: Vilken är er yrkesbakgrund? 

 

Fråga 7: Har ni jobbat efter någon annan metod tidigare? I så fall vilken metod? Och 
varför slutade ni att använda den metoden? 

 

Fråga 8: Hur kom det sig att ni/företaget började använda XP? Varför valde ni just 
XP? 

 

Fråga 9: Vilka var era förväntningar på XP? Har metoden levt upp till era 
förväntningar? 

 

Fråga 10: Hur många jobbar tillsammans i ett team? Olika roller, projektledare 
och/eller programmerare? 
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Fråga 11: Har ni upplevt några problem med XP? I så fall vilka? 

 

Fråga 12: Har ni gjort några förändringar i metoden? Det vill säga, har ni anpassat 
metoden efter era projekt? I så fall vilka anpassningar har ni gjort  

 

Fråga 13: Vad är det som ni tycker är den bästa egenskapen med XP? Det vill säga, 
vad är det som gör att ni trivs med metoden och vill fortsätta arbeta med den?  

Fråga 14: I böcker har jag läst att hörnstenarna i XP är kommunikation, enkelhet, 
feedback och  mod, och att det är väldigt viktigt att dessa hörnstenar fungerar i ett 
projekt. Hur upplever ni att dessa fyra värderingar fungerar i ert arbete?  

 

Fråga 15: Enligt vad jag förstår är det kunden som ska styra och bestämma vad som 
ska göras i ett XP projekt med hjälp av så kallade user stories. Hur fungerar det i er 
verksamhet utgår ni från en kund eller arbetar ni med projekt som inte har någon 
specifik kund?   

 

Fråga 16: Kan ni beskriva hur ni genomför ett typiskt projekt? Det vill säga hur 
genomför ni kodningen, testningen och designen av ett system.   

 

Fråga 18: Finns det något som ni skulle vilja tillägga?     

 

Tack för er medverkan!     
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Bilaga 3, Svaren från intervju 1 

 

Fråga 1: Kan ni beskriva er verksamhet? Vilken historia har företaget? Vad är det ni 
utvecklar? 

- 1.1Vi bygger kartlösningar på nätet och har börjat att bygga för mobila klienter 
också. Med kartlösningar menar jag en plattform som man kan köpa där man på ett 
effektivt sätt kan visa kartor på nätet och information på kartorna. Typ var företagets 
kontor ligger eller en guide över restauranger så kan man visa restauranger… Det är 
vad vi gör och företaget startades januari 2000 viket är drygt tre år nu. Jag har jobbat 
här sedan maj 2000.  

 

Fråga 2: Hur många anställda? 

- Vi är fem personer. Varav tre och en halv jobbar med utveckling och en och en halv 
med affärssidan. 

- Äffärssidan? 

- Ja, med försäljning och det administrativa men mycket med försäljning.  

 

Fråga 3: Jobbar hela företaget med XP? 

- Hela företaget jobbar med XP. 1.2Vi jobbar med XP, framför allt kring 
produktutvecklingen, den här plattformen, själva kartprodukten. I kundprojekt 
försöker vi att styra in dem på XP metodiken i att de ska vara väldig delaktiga, att 
man inte har en stenhård satt kravspec utan att man jobbar iterativt med dem då…I de 
fall vi har fått med kunderna så har det känts väldigt bra. Och i regel är det så pass 
små projekt och 1.3förutom den här produktens gör vi kringlösningar där vi integrerar 
produkten på webbsiten. 1.4Det är så pass små grejor så då är det inte i regel så 
uppstyrt, utan mindre kravspecar och mer kommunikation.   

 

Fråga 4: Hur länge har företaget jobbat med XP? 

- Sedan mars 2001 

 

Fråga 5: Har företaget jobbat med någon annan metod tidigare? I så fall vilken 
metod? Och varför slutade ni att använda den metoden? 
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- Ja, när jag läste på Chalmers hade vi en kurs i ”systemutveckling i team”. Kursen 
baserades på en metod som hette TSP, Team Software Process. Den är också ganska 
så vattenfallsmodell baserad i iterationer, större iterationer än XP i regel men väldigt 
dokumentbaserad. Man hade gemensamma granskningar där man satt hela gruppen 
och granskade koden och sådana saker. Och det försökte jag införa här då när vi blev 
några stycken, vi hade några sommarjobbare så vi var väl fyra stycken utvecklare här 
i början. Och det blev hat grejen att skriva dokument det var ju ingen som gjorde det 
utan, det blev bara ett utanpåverk. Det blev aldrig integrerad med något av det vi 
gjorde. Så efter vi hade suttit och skrivit en kravspec över vår allra första 
prototypprodukter så satt vi i flera månader vi kom aldrig vidare till design fas och så 
där och då kände jag, nej det här måste vi försöka ändra på. I den vevan pratade jag 
med en kompis i Stockholm som jobbade på ett konsultföretag med ungefär tio 
anställda. Och dom hade börjat köra XP där i januari 2001. Så i mars 2001 började väl 
vi och då köpte jag och en dåvarande kollega tre böcker om XP. Vi sträckt läste den 
första och min kollega läste de två andra böckerna. Efter detta blev vi båda eld och 
lågor över metodiken och införde den då här med våran entusiasm, sedan dessa har vi 
haft XP som grund för utvecklingen. Nu har vi haft folk utplacerade på 
konsultuppdrag och då blir det ju att man sitter en eller två och utvecklar här så blir 
det ju inte en process på samma sätt, det blir mycket mer att man kör sitt eget spår och 
det blir mindre parprogrammering och sån men 1.5planeringsspelet tillämpar vi ju 
fortfarande varannan vecka med tvåveckors iterationer. Och varannan vecka så 
planerar vi om en stories och tasks. Det har blivit så inlemmat i arbetet så vi märker 
inte av det längre. Det känns inte som vi kör XP, men när man tänker efter så gör vi 
det. Framför allt så var jag på ett annat företag och höll ett föredrag med syfte att 
införa det där, de hade blivit nyfikna. Efter föredraget införde de XP där, och man såg 
väldigt tydligt innan de införde XP på saker som vi gjorde som de inte gjorde och det 
var väldigt spännande och 1.6det är en metodik som blir ganska naturlig.     

 

Fråga 6: Vilken är er yrkesbakgrund? 

- Din yrkesbakgrund? Har du gått direkt från Chalmers och direkt hit eller hur har du 
gjort? 

- Ja, Jag gick data civilingenjör på Chalmers. Och sedan så började jag här. Ja, 
egentligen yrkesbakgrunden är …Jag gick tillsammans med de två som sitter där uppe 
på något som heter entreprenörskolan så de startade det här företaget som ett 
entreprenörsföretag direkt efter skolan och det var orsaken till att jag började just här. 
Men nu jobbar jag med utveckling och jobbar inte med entreprenöriella alls.  

 

Fråga 7: Har ni jobbat med någon annan metod tidigare? I så fall vilken metod? Och 
varför slutade ni att använda den metoden? 

- TSP och ett försök att införa det här då. 1.7Och jag har tittat lite på RUP gjorde jag då 
i den vevan i början där. Men det är väldigt mycket att lära sig när man använder sig 
av en fast beskrivning och hela symbolbiblioteket och så… 

 

Fråga 8: Hur kom det sig att ni ni/företaget började använda XP? Varför valde ni just 
XP? 

- Och fråga åtta har du ju redan svarat på… {Se fråga 5, min kommentar.} 
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- Just det…  

 

Fråga 9: Vilka var era förväntningar på XP? Har metoden levt upp till era 
förväntningar? 

- De var väl ganska höga för jag hade ju en kompis i Stockholm som var väldigt 
entusiastiska över deras användande av de och när man läser de här böckerna {Här 
menas böckerna i XP serien, min kommentar.} så är de väldigt entusiastiserande… Så 
vi hade höga förväntningar och jag tycker absolut att metoderna har levt upp till 
förväntningarna. Och sen det som inte lever upp till förväntningarna är ju ens 
förmågan att applicera metoden. Jag menar hur mycket parprogrammerar vi 
egentligen? Just nu väldigt lite. Men de gånger som vi har gjort det har man ju gått 
hem från jobbet med en underbar känsla i magen, och att man har gjort ett bra jobb. 
När man skriver enhetstester så blir man väldigt lycklig efteråt. Men som sagt så finns 
det en grundläggande tendens hos programmerare och kanske människor i gemen och 
ta den kortaste vägen då. Den kortaste vägen inkluderar kanske inte alltid enhetstester 
eller att sitta två vid samma dator. Det kanske inte är det som man jobbar emot, men 
motståndet känner jag är väldigt mycket mindre mot de här tillämpningarna av XP om 
man jämför med att skriva dokument som känns väldigt akademiskt och direkt blir 
frångått så att säga. XP gör ju ingenting som blir gammalt. 

- 1.8Så det är liksom mindre motstånd till de här längre vägarna än vad det är för till 
exempel RUP och så där? 

- Ja, precis. 1.9För att det är ju en lättviktsmetodik och vägarna är ju inte så långa och 
det är ingen hög inlärningströskel, utan man läser boken och sedan kan man ju köra i 
gång så vet man det man behöver veta, man kör på sunt förnuft och kommunikation.      

 

Fråga 10: Hur många jobbar tillsammans i ett team? Olika roller, projektledare 
och/eller programmerare? 

- 1.10I vårt XP team är vi i grunden tre stycken som jobbar heltid med utvecklingen. 
Och då finns det tre lämpliga roller som man kan ta där. Så vi har en testansvarig, en 
tracker… 

- Tracker? 

- Det är den som följer upp planeringen och estimeringen och så där. Man estimerar ju 
stories och tasks och sedan ser man hur lång tid det tog egentligen då. Och trackar 
detta då , följer upp och säger att förra iterationen så tog det fyra pluppar, som vi 
kallar det då. Ideala dagar, fyra ideala dagar. 1.11Och då kan man ta på sig fyra ideala 
dagar för nästa iteration också då. Det är ju en del av grunden i planeringsspelet då att 
man styr på ”yesterdays weather” som man säger. Förra iterationen hur mycket hann 
vi med då? Okej då är det rimligt att vi hinner med lika mycket nu. Och så får man 
naturligtvis ta med om man vet att man ska på konferens tre dagar, då får man ju 
minska sin arbetsbörda.  Och sen då coach, och den rollen har jag då. Och vad det har 
utvecklats sig till är då att det är mitt ansvar att säga när projekten glider ut och blir 
luddiga i kanterna. ”Nä nu får vi rycka upp oss och ta tag i trackingen” eller vad det är 
då. Någon slags övergripande processansvarig.  

 

Fråga 11: Har ni upplevt några problem med XP? I så fall vilka? 
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- Ja, det som skulle kunna vara ett problem är ju att… 1.12Det kräver ett aktivt 
införsäljningsarbete till kunderna att dom inte skall ha en kravspec, utan de ska få 
tycka till efterhand och det kräver ett stort kundengagemang och en närhet till kunden. 
Och som det ser ut så är det ofta så att folk inte har tid att lägga på grejorna. De vill att 
systemet ska göras, det ska inte kosta dem någon tid men det ska bli precis det som de 
vill ha. Och det är lite svår då. Och det här är väl egentligen det ända som är en 
svårighet med XP, att få kunden att köpa det. Jag har upplevt att det går absolut, det är 
väldigt sunt resonemang som man kan föra kring det. Men det kräver ändå aktivt, för 
det är ett arbetssätt som gentemot kunden är lite olikt det som de är vana vid. Man blir 
lite luttrad efter ett tag, det är lite som att kunden vill gärna ha kravspec även om de 
vet att de här uppskattningarna vi gör här kommer inte att hålla, men de nöjer sig för 
de vet att så funkar det. Det här kommer att bli dubbelt så dyrt och så där. 

- Har de {kunderna, min kommentar.} känt det efteråt att det kanske var en tabbe att 
inte vara med i utvecklingen? 

- Nej, 1.13vi har inte haft några så tydligt oengagerade kunder, faktiskt. Så vi har inte 
haft sådana tydliga misslyckanden i att uppnå kundens krav. Det har väl lite med det 
att göra att 1.14det är relativt små projekt, det är svårt att hamna väldigt fel. Om man 
har ett projekt på två år kan man ju hamna väldigt fel. Om det är ett system som ska 
införas och ska finnas i någons dagliga arbete. Våra slutanvändare är ju folk som 
surfar på webben och deras röst, tyvärr då är ju väldigt svårt för oss att fånga upp. 
Men våra kunder då är ju de som har siten vi implementerar kartan på. Och de fall 
som vi har kunnat utXP det ordentligt då har vi märkt det tydligt att de blir väldigt 
nöjda så att säga.        

 

Fråga 12: Har ni gjort några förändringar i metoden? Det vill säga, har ni anpassat 
metoden efter era projekt? I så fall vilka anpassningar har ni gjort? 

-Ja, till exempel finns det tolv practices och vi kör väl kanske… Ja, mellan tummen 
och pekfingret kanske hälften av dem. Det är inte alla som känns relevanta, man får ju 
anpassa det efter situationen. Vi är så få också så det går inte… 1.15Vi kör inget för 
sakens skull, utan bara de som känns nödvändiga. Och det är planeringsspelet, i viss 
mån parprogrammering, enhetstester försöker vi skriva då… Att allt ska vara 
enhetstestat är ju en sån där fin utopi, det går inte men man märker en oerhörd 
skillnad i att gå in och ändra i koden som är ordentligt testad. Då kan man göra 
ändringar, och så kommer testerna att fallera och de gör de precis på det sätt som man 
har förväntat sig. Ja… det har gjorts ganska många ändringar i metoden, men det är ju 
en del i metoden i sig. ”1.16Anpassa metoden efter era förhållanden” säger de ju.     

 

Fråga 13: Vad är det som ni tycker är den bästa egenskapen med XP? Det vill säga, 
vad är det som gör att ni trivs med metoden och vill fortsätta arbeta med den? 

- Det är det här att den som de så fint säger, och det är ju sant också, den jobbar med 
ens instinkter snarare än mot dem. Den tar fasta på saker som känns naturliga och gör 
att… när man utvecklar det här, ta TSP som exempel. Där förespråkar man att man 
ska ha 10% av utvecklingstiden i kodning. Och så ska man skriva dokument och göra 
annat 90% av tiden. Och se till att koden blir exakt, exakt det man vill ha från början. 
Och XP säger ju precis tvärt om, koda hela tiden och gör små förändringar stegvis. 
Kolla av med kunden. Och det är ju det motsatta, och det tycker jag är väldigt bra.   
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Fråga 14: I böcker har jag läst att hörnstenarna i XP är kommunikation, enkelhet, 
feedback och mod, och att det är väldigt viktigt att dessa hörnstenar fungerar i ett 
projekt. Hur upplever ni att dessa fyra värderingarna fungerar i ert arbete? 

- Kommunikationen, den är ju oerhört viktig. Enkelhet är ju något… Det tydligaste att 
se något som enkelhet, när det är viktigt, det är när man går in och ändrar i sin kod. 
När man refaktorerar den ordentligt och ser till att det nya man lägger in inte 
komplicerar onödigt, utan man uppdaterar strukturen allt eftersom. 

- Så ni jobbar verkligen efter det, att förenkla hela tiden? 

- Ja 

- Så det är inte bara något som man skriver att man ska göra, utan ni gör verkligen 
det? 

- Ja man är tvungen för att koden inte ska bli fullständigt ogenomtränglig, för en själv 
även om man har skrivit större delen av koden själv. Så kan man ju helt tappa kollen. 
Så hos mig finns det hela tiden i bakhuvudet att jag går inte absolut kortaste vägen för 
att uppnå målet hela tiden. Utan jag kan ta en liten omväg just för att jobba… göra det 
enklare då. Det beror också väldigt mycket på situationen också, ibland är det väldigt 
bråttom och då gör man den kortaste vägen, men sen nästa gång man går tillbaka kan 
man få betala för det då och förhoppningsvis är incitamentet ännu större att göra 
förenklingen då… Så det finns med… kommunikation är viktigare än enkelheten, 
men det har ju med att göra att vi är ett team som har varit väldigt fast, alla har koll på 
vilka som kan vad och då blir det mer att man kan kompromissa med enkelheten för 
att kunskapen finns där. Enkelheten blir ju mycket viktigare om man ska ha in ett 
rörligt team, när du ska ha in folk som är helt nya på systemet. Men då passar man in 
med parprogrammering så det brukar fungera ganska bra än då. Feedback… den är 
väldigt viktig ur ett känslomässigt perspektiv känner jag. När en del är fullständigt 
testad så blir man väldigt lugn kring den delen. Man har fått reda på att den fungerar. 
Vi har en applikation stående på en server här, vi uppgraderar alla våra kunder 
successivt med ny funktionalitet, då blir det så känsligt för att då står de på en drift. 
Och då vill man känna att ,när man lägger in något nytt, så är det stor sannolikhet att 
det funkar. Man kan ju alltid backa men man vill ju gärna slippa de drift problemen. 
Och där är ju testerna bra för trygghet. Och mod slutligen det är ju något… Jag brukar 
komma på då och då att man sitter och drar sig för att slänga kod. Ibland kommer jag 
på att ”ja, just det man kanske ska vara lite modig nu och slänga det här skiten jag har 
skrivit de senaste dagarna” och då gör man det. Ibland kan man då av feghet gå stora 
omvägar för att slippa slänga något, och då tappar man enkelheten i slutändan. Men 
jag tycker att det är väl valda hörnstenar.               

 

Fråga 15: Enligt vad jag förstår är det kunden som styr och bestämmer vad som ska 
göras i ett XP projekt med hjälp av så kallade user stories. Hur fungerar det i er 
verksamhet , utgår ni från en kund eller arbetar ni med projekt som inte har någon 
specifik kund? 

- Ja, det är två huvudgrenar av projekt. Dels är det vår produktutveckling och 1.17den 
pågår i stort sett utifrån kundkrav, så det som kunderna vill ha i produkten det 
utvecklar vi. Sen finns det ju, om man bygger en site, så är det ju inte alls lika 
återanvändbart för andra kunder utan då kanske det finns specifikt för den nya 
kunden. Det finns de två huvudtyperna av projekt och då kommer ju kunden… 
Fastställer man att vi ska bygga för eran site, så kommer kunden in i det i den vevan. 
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Och sen i praktiken är det väldigt mycket mailande fram och tillbaka om ”hur gör vi 
detta?”. Man mailar med kanske partners som kanske bygger andra dela av siten. Och 
så handlar det om datautbyte. Ta som ett exempel X som är en av våra kunder, de har 
ju mängder av saker som de vill visa på kartan, arenor till exempel. Då får man ju 
samarbeta med dem som har arenadatabaserna hos sig, den datan överförs till vår 
server så vi kan visa det på kartan och så där. Så det är mycket mailkontakt med andra 
utvecklare, mailkontakt med kunden för att synka. Och så kan man ju ringa då om det 
år någon som man ska prata gränssnitt med och så. Eller ännu hellre om de kommer 
hit. På produktsidan är det vi själva som är kunder egentligen. Då är det ju han som 
bestämmer {syftar till en kollega som går förbi, min kommentar} och som i egenskap 
som säljare har han bäst öra ut till vad det är vi vill åstadkomma med vår 
produktutveckling. Så då bestämmer han funktionaliteten. Men även där utvecklar vi 
produkten efter kundernas krav. 

- Men i det stora hela har ni alltid kunder i tanken när ni utför något? 

- Ja, det finns det alltid… 1.18Jag börjar se en tydlig linje där… vilka delar man löser 
med sunt förnuft och vilka delar man måste höra med kunden… För vi börjar ju bli 
ganska duktiga på hur kartor ska användas på nätet efter ha utvecklat produkten och 
arbetat med ett antal olika kunder, så där kan ju vi bidra med vår expertis, medan det 
är andra saker som kunden har mycket bättre koll på, hur de vill ha det på sin site, vad 
de ska använda kartan till och inte minst design biten. Men kundaspekten finns alltid 
med. Och 1.19där är det en fördel att vi är så små också, kunden blir mer synlig. Sitter 
man i ett projekt med 40 pers, där det är en projektledare, en delprojektledare, en 
kundansvarig… då hamnar man väldigt långt från kunden.  

 

Fråga 16: Kan ni beskriva hur ni genomför ett typiskt projekt? Det vill säga hur 
genomför ni kodningen, testningen och designen av ett system. 

- Ja, ett typiskt projekt är att nu vill kunden X ha ett en karta på sin site. Då lägger vi 
upp en ny kund på vår plattform. Sen bestämmer vi oftast ett möte och träffar kunden 
och pratar om det. Om det är jag som ska bygga det är det oftast jag som pratar med 
dem då. Jag får då förklara vad man kan göra med produkten, och så frågar jag ”vad 
vill ni göra”. Och så lyssnar jag och så skissar jag. Så blir det hela tiden det här då att  
man försöker förädla enligt kundens önskemål utifrån det jag vet att våran produkt 
kan. Det blir hela tiden som en dialog mellan mig och kunden där man försöker 
komma fram till något. Och ett kvitto på att man förstår vad kunden vill, det får man 
bara genom denna dialogen då, och den är väldigt viktig. Sen har jag en bild över vad 
jag ska göra. I större projekt kanske man har avstämningsmöten och sen bygger jag 
klart det i princip. Och finns det en färdig designad site så försöker jag plocka upp 
designen från siten och integrera utseendet. Och sen får man ju alltid var ödmjuk för 
att det är inte alltid de köper första förslaget, utan det ska ju vara si och så. I regel så 
har ju de som vi jobbar mot, det kanske är webbmasters och så där, de har inte de här 
designmanualerna för siten och ge en. De har ganska dålig koppling till det och 
väldigt mycket sker på känsla hur de tycker att det ska se ut så och så där. I den 
formaliserade världen då har man ju en designmanual för sin site. Men jag har stött på 
väldigt lite sånt i praktiken. Det hade varit önskvärt att ha det för då kan man luta sig 
mot den. Och sen har man gjort en iteration och 1.20 

stämt av att det här fungerar, utseendet är rätt och funktionen är riktig. Och när det är 
avslutat och klart så lägger vi ut det.  
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Fråga 17: Finns det något som ni skulle vilja tillägga? 

- Nej 

 

Tack för er medverkan!      

 

 

 

Bilaga 4, Svaren från intervju 2 

Fråga 1: Kan ni beskriva er verksamhet? Vilken historia har företaget? Vad är det ni 
utvecklar? 

- Ja vi är lite annorlunda vad gällande bakgrunden. Det var en VD på Saab Training 
som ville börja med något annat. Han ville börja med en verksamhet som byggde på 
hans filosofi, hans principer. 2.1Vi är produktfokuserade vilket gör att vi inte har en 
nisch, nu har vi ju det vi tar fram produkter som har det, men från början hade vi inte 
det. Utan idén var att ta fram produkter som gagnar människor. Så det är lite 
annorlunda… 

- Gagnar människor? 

- Ja, typ man utgår från kritiska incidenter som människor råkar ut för. Det kan ju vara 
både positiva och negativa, sånt som gör att man förändras som människa. Det kan 
vara saker som man upplever att man vill undvika, eller något som man tycker är 
väldigt, väldigt jobbigt. Kring det här kan man alltid hitta produkter. Händelserna kan 
man ju lätt hitta, de beskrivs i media och man kan hitta dem hos sig själv. Oftast så 
finns det redan produkter. Då innebär det att man ska inte ge sig in på det, det är ju 
ingen idé att uppfinn hjulet igen. Och så handlar det om att ta död på idéerna så tidigt 
som möjligt, alltså har de ingen bärkraft så har de ju inte det. Det här har vi roat oss 
med nu i några år, nu ligger vi ju… Det har tagit ett tag så nu är vi ju en prototyp fas, 
det vill säga 2.2tar fram produkter som vi utsätter kund för… 

- Kan du ge något exempel på en produkt? 

- Nej, det får jag inte. Där emot så handlar det om, det vi fokuserar på är frustration 
hos folk, frånvaron på koll på läget särskilt om man är distribuerade. Det behöver inte 
vara att man sitter i olika delar av världen även om det är värre då. Det kan ju även 
vara att man sitter på samma avdelning fast man kan inte prata med varandra så ofta 
som man kanske skulle behöva. Det är både hårdvara och mjukvara. 

- Hur länge har företaget funnits? 

- Ja, företaget startades -98       

Fråga 2: Hur många anställda? 

- 2.315. Fast det är ungefär, för det beror på hur man räknar. Det finns folk som vi 
kommer att anställa som nu är konsulter. 

 

Fråga 3: Jobbar hela företaget med XP? 
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- Nja… Allting genomsyras av XP. 2.4Fast det är bara ren XP i mjukvaran. Men själva 
grundfilosofierna… På grund av att det var mycket mjukvara från början så gör det att 
alla har fått det i sig. 

 

Fråga 4: Hur länge har företaget jobbat med XP? 

- Vi började väl med XP i december 2001. Jag läste en artikel i Computer Sweden om 
Framfab, fast det handlade ju inte alls om XP utan något helt annat. Och så nämnde de 
något om att de sysslade med Extreme Programming. Och då lät det bra så jag kollade 
upp detta och läste på det. Sedan läste jag den första boken av Kent Beck och kände 
att inget av den var kontroversiell, möjligtvis parprogrammeringen då.    

Fråga 5: Har företaget jobbat med någon annan metod tidigare? I så fall vilken 
metod? Och varför slutade ni att använda den metoden? 

- Ingen alls. Eller det beror på vad man menar. Alla har ju suttit som konsulter, 
alternativt ett arbetsliv på tio år, så det gjorde ju att man hade tagit med sig sätt vilket 
man arbetade efter. Och som konsulter får man ju prova alla varianter av metoder, de 
som kunden har.  

- Så det var du som väckte intresset för XP? 

- Ja 

 

Fråga 6: Vilken är er yrkesbakgrund? 

- Några kommer från SAAB där de har jobbat med produktframtagning och underhåll. 
Och några av oss var konsulter tidigare och hade kommit i kontakt med SAAB. 

 

Fråga 7: Har ni jobbat med någon annan metod tidigare? I så fall vilken metod? Och 
varför slutade ni att använda den metoden? 

-2.5Vi fick en möjlighet att inte välja RUP. RUP som den såg ut när jag höll på med 
den 1998 var 2.6inte anpassad till små grupper med erfarna programmerare. Vi höll 
dessutom på med mycket korta och snabba iterationer mellan idé till förberedelser till 
kod. Här pratar vi om timmar till minuter under perioder. Denna typ av arbetssätt 
kräver andra metoder. {Se även svaret på fråga 5, min kommentar.} 

 

Fråga 8: Hur kom det sig att ni ni/företaget började använda XP? Varför valde ni just 
XP? 

 {Se svaret på fråga 4, min kommentar.} 

 

Fråga 9: Vilka var era förväntningar på XP? Har metoden levt upp till era 
förväntningar? 

- Nja, det var lite annorlunda… Har man testat alla metoder och så läser man igenom 
boken så 2.7känner man att det slår an på en ton som är mer sann. 2.8Alltså det är inga 
metodare som alltid har gått tvärt om, utan man har kommit ifrån verkligheten ”så här 
vill man jobba”. Och det är det som man har utgått ifrån, det som är genomförbart. 
Han är trovärdig när han beskriver. Likadant är han noga med att beskriva varför vissa 
saker och ting existerar. Och 2.9har man suttit i hans situation så vet man att det är 
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sanning det han beskriver. Det är så {Här betonar intervjupersonen ordet ”är” kraftigt, 
min kommentar}. Det gör det att man vet att han är trovärdig och märker man att han 
har rätt i åtta fall av tio så tar man för givet att de andra två stämmer också på något 
vis. Det var aldrig kontroversiellt hos någon vilket är lite… jag menar man kan ju 
tänka sig att människor, vi var kanske tio då, alla har suttit i tio år och har jobbat med 
diverse olika metoder och sysslat med olika saker. Detta var bara rätt. 2.10Nu hör det ju 
till saken att vi var ju bara tio personer, det stämde ju med bilden. Jag kan tänka mig 
att den är skalad dåligt för tjugo pers eller så där. Och sen hade vi ju det där att vi 
produktutvecklar och vi sysslar med prototyping, så 2.11vi hade väldigt korta 
iterationer. Från idéskiss till färdigt var ju kanske bara ett par veckor. 

- Så ni tycker att metoden har levt upp till era förväntningar? 

- Ja, bättre än förväntat. Det som är intressant är att även de kontroversiella delarna 
som parprogrammeringen och testerna, fungerar hur bra som helst. Vi skriver inte 
alltid tester först men vi skriver alltid tester och det är mycket mycket bra.   

 

Fråga 10: Hur många jobbar tillsammans i ett team? Olika roller, projektledare 
och/eller programmerare? 

- Ja det är i allmänhet… Det är lite svårt att beskriva för vi jobbar så väldigt 
annorlunda. Det föds en idé. Den levereras in och bryts ner till user stories. Den 
uppgiften har också… Det blir nästa som två lager, vi har två lager i organisationen. 
Så den första iden bryts ner och det är väldigt lätt, det räcker bara med en mening för 
att beskriva vad det är man är ute efter. Och då blir det att de här uppgifterna ska så 
småningom generera user stories. Och samtidigt som jag kan ha hand om en mission 
kan jag även har hand om user stories och jobba parallellt. Så det är svårt att säga hur 
många vi är i ett team? 

- Så det är lite splittrat då? 

- Ja, själv upplever man det inte som splittrat. Och oftast vill man ha olika saker att 
tänka på, så när man kör fast med något så kan man fortsätta med något annat och 
sedan gå tillbaka och se med nya ögon på problemet. Det absolut vanligaste är att jag 
har ett par tre nedbrytningsuppgifter och ett par user stories. 2.12Så kör vi en release en 
månad med två iterationer så det är ju två veckor per iteration. Och vi tillåter att det 
glider över iterationer men releasen är spikad. Så i början av månaden så definierar vi 
exakt vilka user stories som ska  ingå eller missions. Och sen så jobbar vi i två veckor 
och gör en avstämning, för då visste vi hur lång vi skulle ha hunnit, och se om vi 
gjorde det. För då är det omplanering i så fall. Och då är det omplanering och releasen 
ligger fast. Vi har ju problem i och med att vi inte har kunder. Och vi har testat med 
att ha ”riktiga” kunder, genom att säga till någon att ”du får vara kundrepresentant”, 
och så har de fått ägna sig åt det på heltid. Men oftast då när man håller på med 
problemlösning som vi gör då kan man hamna ute på väldigt djupt vatten 2.13det är ju 
ingen som har byggt det förut, så man måste ha hjälp av alla. 

- Olika roller i era projekt? 

- Ja, det har vi ju inte behövt.   

 

Fråga 11: Har ni upplevt några problem med XP? I så fall vilka? 

- 2.14Ja, det var ju det att vi saknade kunden då…Vi passade helt enkelt inte in riktigt. 
Sen hade vi lite problem med att reda ut… För det fanns lite dåligt med information 
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då vi drog i gång, det fanns ju bara två böcker. Då söket vi på nätet efter information 
och försökte själva skapa oss en bild över hur det här överhuvudtaget var tänkt att 
fungera. Det fanns en lucka mellan filosofin och hur det var tänkt att det skulle 
fungera i praktiken. Och det absolut viktigaste med hela modellen är ju hanteringen av 
tid. Alltså det här med att beräkna på vart du landar, så att du i varje läge vet... Man 
har känslan i projektet att man i varje läge vet om man ligger rätt till. Det är svårt att 
beskriva vilken trygghet det ger. Alltså du vet att du ligger bra till helt enkelt, eller 
dåligt. Och att sätta scenen där var klurigt, vi körde säkert ett par månader innan vi… 
vi justerade i modellen för att få allt på plats.   

 

Fråga 12: Har ni gjort några förändringar i metoden? Det vill säga, har ni anpassat 
metoden efter era projekt? I så fall vilka anpassningar har ni gjort? 

- Vi har inte gjort några förändringar i metoden egentligen. För här ifrån (efter det att 
idén har dykt upp, ingen kund) är det identiskt. Dock har vi lagt till en del andra fasta 
delar på korten (user stories), så som ”Syfte” och acceptanstester. 

- Så ni följer alla 12 practices? 

- Ja. 

 

Fråga 13: Vad är det som ni tycker är den bästa egenskapen med XP? Det vill säga, 
vad är det som gör att ni trivs med metoden och vill fortsätta arbeta med den? 

- Tidshanteringen. {Se även svaret på fråga 11, min kommentar.} Och det här med 
Yesterdays weather det fungerar i praktiken och det beror på att det är väldigt lätt att 
bestämma hur lång tid något kommer att ta. Antingen tar det en, två eller tre dagar, 
det vet man på uppgiften. Sen måste man naturligtvis beräkna att något kan gå fel då 
förstås. 

 

Fråga 14: I böcker har jag läst att hörnstenarna i XP är kommunikation, enkelhet, 
feedback och mod, och att det är väldigt viktigt att dessa hörnstenar fungerar i ett 
projekt. Hur upplever ni att dessa fyra värderingarna fungerar i ert arbete? 

- Det är egenskaper hos en duktig programmerare. Man har ju vissa egenskaper och 
det är dessa. 

 

Fråga 15: Enligt vad jag förstår är det kunden som styr och bestämmer vad som ska 
göras i ett XP projekt med hjälp av så kallade user stories. Hur fungerar det i er 
verksamhet , utgår ni från en kund eller arbetar ni med projekt som inte har någon 
specifik kund? 

- 2.15Vi har inga kunder.  

 

Fråga 16: Kan ni beskriva hur ni genomför ett typiskt projekt? Det vill säga hur 
genomför ni kodningen, testningen och designen av ett system. 

- Produkten har flera öppna spår hela tiden. 2.16-Vi utvecklar de evolutionärt, det vill 
säga vi tar små steg om ett par tre veckor varefter vi har en ny release. Vi skjuter ut 
det i organisationen. Gången är väl att först förs kundkraven in från en strategisk nivå 
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till taktisk nivå där den beskrivs i form av en mening, ett dokument eller en skiss. 
Sedan börjar någon att jobba på idén och försöker ta fram user stories i samarbete 
med marknad och VD:n. När vi har fått ihop stories skrivs acceptanstester för dessa. 
Sedan kommer ”the Planning Game”: någon beskriver syftet med nästa release. Syftet 
är viktigt. Vad är det vi fokuserar på , vilka medel gäller på övergripande nivå, vart 
vill vi landa. Syftet dokumenteras i releasen. Och personer som har jobbat med 
förberedelserna tar med sig sina user stories de gjort till mötet. Där accepteras de eller 
accepteras inte av kodteamet. Sedan bestäms releasen och arbetet på börjas, om 
förslaget har accepterats.       

 

Fråga 17: Finns det något som ni skulle vilja tillägga? 

- Nej. Däremot är ju XP inte för alla, det är viktigt att tillägga. 

 

Tack för er medverkan!      
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Bilaga 5, Svaren från intervju 3 
 

Fråga 1: Kan ni beskriva er verksamhet? Vilken historia har företaget? Vad är det ni 
utvecklar? 

- Vårt företag jobbar med kartmaterial på internet. 

- Men du jobbade även på ett annat företag, är det samma företag? 

- Nej, jag är helt enkelt en konsult för dem. Företag har egentligen inget med varandra 
att göra. Så jag är anställd här men jobbar som en konsult från vårt företag på det 
andra företaget. 

- Då kan vi nästan hoppa över de första frågorna och gå på de mer personliga 
frågorna. {Se svaren på fråga 1-5 i intervju 1, min kommentar.} 

Fråga 2: Hur många anställda? 

 

Fråga 3: Jobbar hela företaget med XP? 

 

Fråga 4: Hur länge har företaget jobbat med XP? 

 

Fråga 5: Har företaget jobbat med någon annan metod tidigare? I så fall vilken 
metod? Och varför slutade ni att använda den metoden? 

- Vi jobbade med TSP från början, vi sökte efter något grepp i tillvaron i stället för att 
hitta på hur vi skulle göra, så då satte vi i gång med det här. Och det kändes väl 
ganska bra i början när vi inte riktigt hade kommit in i det. Det handlade väldigt 
mycket om att skriva dokumentation, och det var ganska skönt i början och ha allt 
nedskrivet på papper vad man skulle göra och hur man skulle göra det. 3.1Men det 
slutade med att det blev väldigt mycket pappersarbete och det slutade med att efter 
många timmars arbete inte resulterade i  så mycket. Och då började vi titta på XP… 
Jag kan ju säga det att jag sommarjobbade här en sommar och gick tillbaka till skolan 
ett år och när jag kom tillbaka hade de redan bytt till XP. Och det var verkligen roligt 
att komma in på något nytt så direkt. Och då märkte jag den första fördelen med XP 
var att… När jag skulle sätta mig in i det arbete som fanns så visste alla vad de andra 
gjorde så att säga. Man kunde ta en liten genomgång snabbt så visste man vad man 
skulle göra.    

   

Fråga 6: Vilken är er yrkesbakgrund? 
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- Jag kommer som utexaminerad högskoleingenjör från Chalmers Lindholmen och 
blev klar för ca 1,5 år sedan. Och det här är väl första anställningen. Men dessförinnan 
har jag jobbat med systemadministration och lite med produktutveckling på 
sommarjobb och sådana saker. Även exjobb gjorde jag på ett företag som gör 
bilelektronik. Där handlade det mer om hårdvaruprogrammering.  

 

 

Fråga 7: Har ni jobbat med någon annan metod tidigare? I så fall vilken metod? Och 
varför slutade ni att använda den metoden? 

{se fråga 5, min kommentar} 

Fråga 8: Hur kom det sig att ni ni/företaget började använda XP? Varför valde ni just 
XP? 

- Varför vi valde XP det vet jag inte riktigt eftersom jag inte var här just när de bytte. 
Det var väl egentligen en slump att vi fick reda på att XP fanns. Men vad jag förstår 
så var väl alla andra alternativ väldigt lika TSP. 3.2Det är ju det här 
vattenfallsmodellen och kravspecifikationer med lika tidsödande dokumentationer 
precis som allt annat då. Det finns ju ganska många tankar i XP och när man förklarar 
det för en tekniker eller utvecklare så blir man väldigt sugen på att arbeta med den. 

- När du kom tillbaka från skolan och de hade bytt till XP. Läste du något om XP då 
eller förklarade de bara för dig hur det fungerade? 

- 3.3Jag hade ingen aning om hur XP fungerade, så de förklarade bara för mig hur och 
vad som skulle göras. Det ända jag viste om XP var att jag hade sett förkortningen 
och jag visste vad den stod för. 

- Så det enda de gjorde var att de förklarade muntligt, och du hängde med från början? 

- Ja, och jag var en av de som inte gillade det där med TSP från början, men vi hade ju 
inget annat så det var ju bara att göra det. Det som man tänker när man ska ut och 
jobba är att 3.4det är mycket att skriva dokument och sånt där, och det var ju bara att 
svälja det tyckte jag. Men när det kom fram ett annat sätt så var ju det bara bra. 

 

Fråga 9: Vilka var era förväntningar på XP? Har metoden levt upp till era 
förväntningar? 

- Då hade du inga direkta förväntningar på XP, utan det bara flöt på? 

- Ja. 

 

Fråga 10: Hur många jobbar tillsammans i ett team? Olika roller, projektledare 
och/eller programmerare? 

{Se intervju 1 för svar på frågan, min kommentar.} 

 

Fråga 11: Har ni upplevt några problem med XP? I så fall vilka? 

- Ja, jag har upplevt att det är väldigt lätt att glömma de här reglerna. Det finns ju ett 
antal punkter som man väljer, man behöver ju inte följa alla, utan man väljer ju vilka 
som känns viktiga. Och har man nu bestämt att leva efter vissa… Det är ju lätt att 
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glömma dem ändå. Till exempel det här med att alla ska veta vad alla gör att 
kunskapen ska vara väldigt spridd. Det är väldigt lätt att stänga in sig i sitt lilla hörn 
och kod för sig själv. Då märker man direkt problemen om någon skulle gå på 
semester eller nåt sådär. Det är ett av problemen, det finns ju lite småproblem som 
man märker efter hand. Bland annat är ju det här med dokumentation. Visst sker det 
dokumentation, men vissa saker glömmer man bort att dokumentera för det finns ju 
inga regler att man ska göra det. I de allra flesta fallen så är det ju inget problem, men 
det dyker upp sånt där ibland att ”det här skulle vi ha haft på papper”. Det handlar ju 
väldigt mycket om eget ansvar, märker man att man gör något superviktigt då kan 
man ju inte tänka ”i XP behöver man inte dokumentera så det gör inte jag”, utan man 
måste ju dokumentera det man anser är viktigt. 

 

Fråga 12: Har ni gjort några förändringar i metoden? Det vill säga, har ni anpassat 
metoden efter era projekt? I så fall vilka anpassningar har ni gjort? 

- Ja, det har vi ju gjort. Vi har gått över från att… vi är inte lika fokuserade på stories 
längre utan vi fokuserar på tasks med lite lägre nivå. Vi kan formulera en storie 
väldigt grovt och har bättre koll på tasksnivån. Storien använder vi ju egenltigen bara 
som ett arbetsnamn. 

- Så storien blir mer som en metaphor då, som man kallar det för? 

- Ja just det, det kan man säga. Och tracking och sånt kör vi inte heller på storienivån.   

 

Fråga 13: Vad är det som ni tycker är den bästa egenskapen med XP? Det vill säga, 
vad är det som gör att ni trivs med metoden och vill fortsätta arbeta med den? 

- Ja, 3..5där är det lite frestande att säga att man slipper att dokumentera. Det var något 
som tilltalade mig väldigt mycket i början, för det tråkigaste jag vet är att skriva 
dokumentation. Det är visserligen en fördel men dokumentation måste man ju skriva i 
alla fall man vill eller inte. Men den största fördelen tror jag är enkelheten, det vill 
säga om ingen efterfrågar det som diskuteras så ska det inte göras. I väldigt många 
andra fall så kan det bli ”ha, nu ska vi tänka på framtiden, hur kan någon någonsin 
vilja ha det här?” och så bygger man det här och så blir det ett berg som man ska kliva 
upp på liksom. Det är ett väldigt stort steg att göra någonting. Men i det här säger man 
i stället ”ha, vi gör det som folk efterfrågar och det som vi själva tycker behövs”.  

- Så ni bygger på det allt eftersom kraven dyker upp då ? 

- Ja. Och sen är det väldigt skönt det här med tester också. XP förespråkar väldigt 
mycket automattester. Och det känns otroligt bra att köra ett program och se att 
grejerna fungerar som de ska. Man kan naturligtvis inte var helt säker på att de gör det 
ändå, men man kan ju i alla fall vara otrolig mycket mer säker än om man inte hade 
tester. 

 

Fråga 14: I böcker har jag läst att hörnstenarna i XP är kommunikation, enkelhet, 
feedback och mod, och att det är väldigt viktigt att dessa hörnstenar fungerar i ett 
projekt. Hur upplever ni att dessa fyra värderingarna fungerar i ert arbete? 

- Ja, det som slår mig mest är det här med mod, det tycker jag är väldigt viktigt. Om 
man tänker utanför XP så är det väldigt ofta att man stöter på programkod som man 
säger ”Ja, nä det här fungerar det är jätte komplicerat så rör det inte!” Och det är 
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nästan det värsta jag vet. Därför att, målet tycker jag är att man alltid ska ha full 
kontroll på all kod som finns i systemet. Och är det nåt som man inte begriper men 
som fungerar ändå, så ska man ha modet att gå in och ändra i det trots att det fungerar. 
Och det kan ju ha sina nackdelar, det kan ju bli ett bakslag om man säger så om man 
nu råkar göra sönder något som har fungerat. Och det är därför man behöver mod för 
att göra det. Även mod för att ta tag i saker som aldrig blir av annars, saker som är lite 
svåra och tidsödande. Och det tycker jag är väldigt viktigt i alla fall, och det speglar 
lite grann XP:s teori jämfört med andra också. Att det är inte antalet rader kod som är 
det viktigaste utan det ska vara kvalitet på koden. Enkelhet är också väldigt viktigt det 
måste man ju hålla sig till nästan, det andra faller lite på den här enkelhets 
proceduren. Kommunikation är ju alltid viktigt i ett projekt oavsett vad det gäller. Om 
man har frågor så är det viktigt att diskutera dem än att i stället sitt för sig själv och 
vid slutet av dagen kanske glömma bort dem. 

- Tycker du att det är väl valda hörnstenar, eller saknar du något där? 

- Nej, jag tycker att de är ganska så bra…Det är svårt att säga så här på rak arm. 

 

Fråga 15: Enligt vad jag förstår är det kunden som styr och bestämmer vad som ska 
göras i ett XP projekt med hjälp av så kallade user stories. Hur fungerar det i er 
verksamhet , utgår ni från en kund eller arbetar ni med projekt som inte har någon 
specifik kund? 

- De här företagen som jag jobbar på har kommit ganska olika långt i 
utvecklingsarbetet om man säger så. Vi har ju haft betalande kunder nu i ca 1- 1,5 år 
nu eller vad det blir. Det andra företaget har precis börjat få betalande kunder. Och det 
3.6sysslar helt och hållet med produktutveckling egentligen, och i många fall så har 
man ju ingen kund att fråga även om man kan göra undersökningar till åkerier. De har 
inte kommit lika långt i det här XP projektet så det är väldigt mycket att titta vad som 
finns på marknaden och se vad är bra grejor och så där. Och bygga sina egna krav. 
3.7Det är en kille där som fungerar som en intern kund. Alla gör inte som de vill utan 
det är en som försöker ha god koll på övriga produkter på marknaden. 

- Så ni har en person som är anställd där och fungerar som en kund? 

- Ja det har vi. Och mycket så är det ju här på det företag som jag är anställd också i 
och för sig, men 3.8här jobbar vi väldigt ofta med externa kunder rätt mycket tycker 
jag. 

- Och ni upplever att ni tycker det fungerar bra med en som föreställer en kund? 

- Ja, det fungerar jättebra faktiskt, ibland har man ju lite delade meningar därför att 
det 3.9systemet som de bygger ska ju fungera för massor av kunder då. Och om man 
hade haft en extern kund så hade man ju byggt det som den kunden ville ha och då 
skulle det kanske inte passa de andra kunderna. Så 3.10på nått sätt får man ju ändå ha 
en sån intern kund som samlar information från många kunder. Så det fungerar 
alldeles utmärkt med en intern kund. Sen kom jag på en annan nackdel med XP nu. På 
det andra företaget så… Jämfört med det här företaget så har de väldigt mycket övrigt 
arbete om man säger så som man inte kan skriva ner på en task, till exempel att man 
ska sköta driften och det är ett ansvar som cirkulerar lite i gruppen. Sådana saker är 
väldigt svåra att få in i XP systemet därför att den killen som har haft driften en vecka 
kanske inte gör lika många ”pluppar”, de här ideala dagarna då. Och ska man använda 
den informationen för att veta hur många man kan ta nästa vecka så måste man tänka 
på att man har haft driften den veckan. Och då blir det att man struntar i ”Yesterdays 
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weather” och tänker att ”jaja tre pluppar blir nog bra”. Men nu har vi ju jobbat med 
det här i ett antal år så nu vet man ju på ett ungefär vad man hinner med på en vecka 
och är man bara duktig på sina estimeringar så vet man ungefär hur många pluppar 
man kan ta utan att kolla på yesterdays weather.     

 

Fråga 16: Kan ni beskriva hur ni genomför ett typiskt projekt? Det vill säga hur 
genomför ni kodningen, testningen och designen av ett system. 

- Jag skulle kunna berätta hur vi gör på storie nivå. Tänk att vi har en kund som vill ha 
det här och det här. Då sätter vi oss på 3.11ett iterationsmöte som vi har varannan 
vecka. Och diskuterar igenom kunden vill ha och gör ett antal stories för det. Och då 
sitter alla med, marknadsfolket och alla utvecklare. Och då prioriterar vi det som är 
viktigast. 

- Hur många brukar ni vara på ett sådant möte? 

- Ja, vi är ju inte så många anställda så det är vi 5. Och sen när vi har gjort 
prioriteringen på storienivån och vet vad som ingår i varje storie, så tar vi dem och 
skriver ett antal tasks på varje storie som är tekniskt beskrivna så att får man en sådan 
i handen så ska man direkt kunna se vad det är som ska göras i själva koden då, så 
man ska beskriva dem såpas noga. Och sedan tar vi alla tasks och lägger dem på 
bordet och sedan väljer vi helt enkelt de som vi vill göra, dock de som har högsta 
prioritet då. 3.12Och sedan måste man hålla koll på hur många pluppar man kan ta på 
sig under denna iterationen. Sedan när alla har fyllt upp sina pluppar så lägger vi de 
resterande tasksen i en låda som tas fram på nästa iterationsmöte. Och då kommer 
säkerligen de var högst prioriterade och så får man hitta på nya. Då har varje 
utvecklare ett antal tasks som ska göras under den här iterationen. Och 3.13själva 
kodningsarbetet sen är väldigt olika. Vi har slarvat en del eller vad man ska säga och 
det är ju parprogrammering… Om man tänker på vilken bra kvalitet det blir på koden 
när man parprogrammerar jämfört med annars, så borde man alltid parprogrammera 
nästan. Men det är inte alltid man har tid med det… Varje morgon har vi ett 
morgonmöte där vi berättar hur vi ligger till och följer upp vårt arbete. Sen går ju 
utvecklingsarbetet framåt och när varje tasks är klar så sätter vi en bock på den och vi 
har den regeln att vi får inte sätta den som klar innan 3.14allt har testats och att det 
fungerar som det ska och att den är integrerad med programmet. 

- Hur fungerar det när två skriver två olika koder samtidigt och en blir klar först. 
Behöver den andra anpassa sin kod efter den första då eller hur fungerar det? 

- Nej, det anpassar man själv på så sätt att 3.15man inte jobbar i samma modul 
samtidigt. Där emot kan det ju hända att något som jag gör kan ju förstöra testerna 
och det kan ju vara helt naturligt för om man har skrivit testerna efter ett visst 
beteende och jag ändrar det beteendet så ska ju det inte fungera, då får ju jag skriva 
nya tester så att det fungerar igen. Men det här att två personer ändrar samtidigt på 
samma ställe och att det förstör det har jag aldrig märkt nåt av. Man kommunicerar så 
pass mycket att man vet vad de andra gör… 

- Ha, och sen så jobbar ni bara på och sen så är ni färdiga…? 

- Just det, det var där vi va… Sen har vi ju skrivit tester för alla moduler och vi har 
förhoppningsvis fyllt i våra små pluppar på de små lapparna. Det glömde jag att säga, 
att när vi har tagit våra tasks så estimerar var och en sina tasks och skriver hur många 
pluppar de tror att det kommer att ta innan tasksen är klara. Och så när vi är klara så 
fyller vi i antalet verkliga pluppar. Och när iterationen är slut så använder vi 



 Bilagor 

 77 

trackingen som följer upp hur det har gått med arbetet. Och här tror jag att XP 
böckerna säger att man ska följa upp på storienivå, men det gör inte vi utan vi följer 
upp på tasksnivån. Vi gör inte det här till en stor grej därför att man har ganska god 
koll på vad man hinner med på en iteration. Och det här med yesterdays weather är ju 
en bra tanke men med tiden blir den ju mindre viktig. Och i och med det så är 
iterationen slut. 

- Hur lång tid brukar ett normalstort projekt ta? 

- Ja, det är väldigt svårt att svara på, men 3.16det kan ta allt från en halv dag till några 
veckor.   

 

Fråga 17: Finns det något som ni skulle vilja tillägga? 

- Det här med att få in andra saker i XP förutom kodningen, det vill säga det här med 
estimeringen och såna saker. Det skulle vara kul att se någon lösning på, men jag har 
ingen bra lösning på det. 

- Men den allmänna synen på XP är att det är en bra metod? 

- Ja, jag tycker att den är betydligt bättre än någon av de andra projekten som jag har 
testat eller läst om. Vi är väldigt nöjda med den. Framförallt har vi märkt det på det 
andra företaget, som jag jobbar som konsult åt. De körde ju inte med någon speciell 
metod innan utan de gick över till XP med hjälp av oss så att säga då för ca ett halvår 
sedan. Och om jag skulle jämföra företaget med hur det var innan XP så är det en 
väldigt stor skillnad i kommunikationen mellan avdelningarna. Och innan XP var det 
väldigt mycket missförstånd och småbråk och sånt där. Och det har ju förbättrats 
oerhört mycket. Och det märker de ju själva också och det är ju positivt. Och det är 
mycket iterationsmötenas förtjänst tror jag. 

 

Tack för er medverkan!      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bilagor 

 78 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6, Svaren från intervju 4 
 

Fråga 1: Kan ni beskriva er verksamhet? Vilken historia har företaget? Vad är det ni 
utvecklar? 

- Bolaget har ju traditionellt varit först en marknadsbörs, en börs. Den startade i slutet 
av 80-talet när derivat var något nytt, och man skapade en ny börs för att handla 
derivat. Senare kom man fram till att man behövde system för att handla på en 
marknadsplats, i stället för att som tidigare ha en massa personer som sprang runt och 
ropade och skrev på vita tavlor och så vidare. Så nu har man utvecklat ett system och 
det i första generationen användes av ett konsultföretag och sen gick man över och 
utvecklade det själva. Och det såldes som en produkt för första gången till 
Wienbörsen i Österrike. Och då kom man helt plötslig in på en ny marknad, det vill 
säga sälja och 4.1utveckla system. Och där ifrån har det utvecklats, och idag är vi nu 
världsledande när det gäller att sälja börssystem och clearingsystem.         

 

Fråga 2: Hur många anställda? 

- Hela bolaget är på kanske 1900 till 2000 personer 

 

Fråga 3: Jobbar hela företaget med XP? 

- Nej, det gör vi inte. Det var ett experiment som … Det är en del avdelningar, 
eftersom det är ett så stort bolag, som kanske sköter lite på lägre nivå hur just själva 
utvecklingsprocessen ser ut för varje enhet. Sen finns det en stor utvecklingsprocess 
som går över hela flödet och det är väldigt stora projekt oftast som vi levererar och det 
är många som är inblandade. 4.2Men om jag har ett team, som jag hade när jag började 
prova det här, på runt 16 personer så var det här sättet som vi organiserade arbetet 
inom den gruppen sen gjorde ju inte alla det i alla andra grupperna. Det var ett 
experiment för att se om vi tyckte det fungerade bra, och i så fall skulle vi sprida det 
till andra enheter också.   

 

Fråga 4: Hur länge har företaget jobbat med XP? 

- Vi började i mars förra året. Då hade jag och min dåvarande chef gjort 
undersökningar på marknaden om olika utvecklingsprocesser just för vi ville gå ner 
lite mer i detalj på hur man jobbade i varje team och inte bara låta varje team själva 
bestämma på vilket sätt den här mini-dagliga arbetsprocessen såg ut. Det finns ju en 
stor process som styr flödet och kvalitetsavstämningar och så vidare mellan olika 
enheter, men varje enhet i sig som fick ett uppdrag eller uppgift hade ju lite grann 
själv chansen att definiera hur de skulle jobba. Och det ville vi kanske kolla vad ska vi 
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göra för att styra upp det och få det så effektivt som möjligt så att det inte bara är 
chansartat hur teamen jobbar. Och vi kollade på massor av olika metoder, vi tittade på 
RUP, vi kollade på XP, och vi kollade på andra etablerade metoder. Och fann väl att 
XP tilltalade oss mest. Och vi tyckte att den var närmast vår företagskultur på nått sätt 
också. Och därför bestämde vi oss för att jag skulle implementera XP i mitt team, och 
det började vi med i mars förra året med ett seminarium där vi försökte introducera 
XP för alla som jobbade i det teamet.  

 

Fråga 5: Har företaget jobbat med någon annan metod tidigare? I så fall vilken 
metod? Och varför slutade ni att använda den metoden? 

- Som jag sa, vi har en ganska rigorös metod och process, men den är inte så 
finkornig. Den talar inte om hur man ska jobba i ett team på 5 personer i det dagliga 
arbetet, utan det är så här att ”okej vi har skrivit en funktionsbeskrivning som 
beskriver exakt vad kunden vill ha i den här specifika funktionen. Där tar man fram en 
funktionsspecifikation, sen ska ett team implementera den här 
funktionsspecifikationen och de ska leverera det här på den här tiden. Och vid den här 
tiden ska man ha modultestat det och så vidare. Men XP är mycket mer verktyg än 
det. Mer på exakt hur varje individ jobbar och vilken inställning varje individ ska ha 
under sin arbetsdag. Så därför tyckte vi att det var lockande att införa XP också. Hur 
vi skulle styra arbetet i de här mindre teamen.      

 

Fråga 6: Hur kom det sig att ni ni/företaget började använda XP? Varför valde ni just 
XP? 

{Se svaret på fråga 4 och 5, min kommentar.} 

 

Fråga 7: Vilka var era förväntningar på XP? Har metoden levt upp till era 
förväntningar? 

- 4.3Det som vi ville uppnå med att införa XP var ju egentligen en 
effektivitetsförbättring och en kvalitetsförbättring. Det vill säga att vi skulle kunna 
producera saker snabbare med en bättre kvalitet. Det är väl oftast det man vill när man 
inför en process, man har förhoppningar på att man ska bli bättre på ett eller annat 
sätt. Och här hade vi som sagt en process innan men vi ville väl göra den här 
förändringen för att kanske…som en injektion också att vi trodde på den här 
processen och att man skulle kunna jobba enligt den och få ett bra resultat, och vi 
trodde också att det skulle vara en bra förändring för att blåsa lite liv i saker och ting. 
Och vi hade förhoppningar på att vi skulle bli effektivare och få bättre kvalitet. Vi 
hade också en massa andra förhoppningar kopplat eftersom vi själva hade läst på en 
del om XP, så kände vi till väldigt mycket om metoden innan vi beslutade oss för att 
införa den så vi hade ju ganska många förhoppningar mer i detalj runt varje sedvänja 
etc. etc. och vi såg ju att det fanns massor av bra effekter som man kunde få genom att 
införa de här sedvänjorna.  

- Trycker ni att ni har blivit mer effektivare och bättre och mer kvalitet på sakerna? 

- Ja, det blev vi. Nu jobbar ju inte vi så längre då, för det blev en omorganisation. Men 
jag såg väldigt mycket förbättringar inledningsvis när vi införde det här, men det vet 
jag inte om det berodde på just XP eller om det berodde just på att man införde en ny 
process. Jag tror ju i och för sig att vi misslyckades lite grann, på grund av att jag vid 
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införandet inte plockade fram sedvänjor i tillräckligt hög takt och jag var inte 
tillräckligt hård på att vi skulle följa varje sedvänja, utan vi införde en i taget bara för 
att… Jag tror det hade varit svårt att införa alla de på en gång, och det var också en 
fördel med XP om man tänker att alla de här sedvänjorna ska visserligen stödja 
varandra och gör att resultatet, om man lägger ihop två, blir bättre än om man kör en 
och en. Men samtidigt ger XP dig en möjlighet att lägga till en sedvänja i taget… Man 
får ändå ett bättre resultat med en sedvänja än ingen alls. Och därför la vi upp en plan 
på vilken takt vi skulle lägga till de här sedvänjorna. Jag såg att du hade en fråga lite 
senare om vi hade modifierat metoden på något sätt. Och det var vi tvungna att göra 
också eftersom som jag sa inledningsvis är det ett ganska stort företag, och vi som 
grupp hade ganska många interface eller andra enheter som inte jobbade på det här 
sättet. Så vi var tvungna att definiera vad som var vårat space där vi kunde jobba som 
vi ville, och vilka interface hade vi med andra grupper och hur var vi tvungna att 
anpassa processen för att mappa mot deras sätt att arbeta.           

 

Fråga 8: Hur många jobbar tillsammans i ett team? Olika roller, projektledare 
och/eller programmerare? 

- Ja, 4.4vi var 16 personer. 

- Hade ni då de här olika rollerna? 

- Ja, vi hade ju en manager så att säga, och det var jag då. Och sen fanns det 
projektledare också, men projektledarna satt inte i teamet, utan projektledarna 
interagerade med oss som team via planning game. 4.5Så vi hade ju våran 
iterationsplanering och våran releaseplanering som vi hade med businesspeople, det 
vill säga projektledare och så vidare, så de var involverade i bara att göra 
prioriteringar om det blev för mycket att göra för teamet. De var då tvungna att vara 
med och prioritera hur vi skulle planera om. Det var inget som vi skulle… Vi skulle 
fatta beslut om tekniska frågor och när det gällde att avgöra om saker skulle göras den 
här veckan eller nästa vecka eller nästnästa vecka så är det något som projektledare 
och kundansvariga fick göra.   

Fråga 9: Har ni upplevt några problem med XP? I så fall vilka? 

- Ni slutade använda XP var det en specifik anledning eller? 

- Nej, egentligen inte. Jag tror fortfarande XP är jättebra, men anledning att min grupp 
slutade med XP var att det blev en omorganisation och i den nya organisationen som 
jag har hamnat i nu och med dem jag ansvara för så kan jag inte bara driva vidare på 
det sättet som vi gjorde då. Så nu måste man stanna upp och titta igen ”Hur ser vår 
nya organisation ut och hur kan vi få in XP här?” i så fall. Men både jag och några av 
mina kollegor är intresserade av XP och att försöka införa XP i den här 
organisationen, så vi får se. 

- Va upplevde du vara det största problemet med XP? 

- … Ja, det är svårt att hitta problem. Jag vet faktiskt inte, jag kan inte hitta några 
problem som hade med XP att göra. Det som kan vara ett problem, som det blev för 
oss som skulle försöka införa det här i en miljö av andra sätt att arbeta. Det här var en 
stor utvecklingsavdelning med stor testavdelning med projektavdelning med 
kundavdelningar etc. etc. Och 4.6XP är ju lite grann designat för att man ska kunna kör 
det i ett mindre team där man har total kontroll på vad man ska göra. Och kanske lite 
mer 4.7designat för att bygga nya grejor. Och det vi till stor del var ju att göra 
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adaptioner på produkter som vi redan hade. Plus att vårt team inte kunde styra över 
det hela själva, det var en alldeles för stor och komplicerad apparat. Bristen med 
XP… 4.8Jag tror inte man kan implementera och klara av hur stora projekt som helst, 
utan att införa andra typer av processer och stöd. Men jag tror att den är ganska 
idealisk i mindre grupper. Där mindre grupper har bra kontroll själva över det som de 
ska göra. Vårat problem var väl kanske då att vi inte hade total kontroll, utan vi hade 
då de här interfacen för att kunna anpassa oss lite grann. 

 

Fråga 10: Har ni gjort några förändringar i metoden? Det vill säga, har ni anpassat 
metoden efter era projekt? I så fall vilka anpassningar har ni gjort? 

- Ja, en sak, som sagt, det är vårat interface mot organisationen när det gällde vad vi 
skulle leverera för något, vår planering. 4.9Så på nått sätt blir ju våran kund, lite grann, 
resten av projektet och resten av organisationen. Så vi pratade ju aldrig med kunden 
direkt om hur vi ska göra våra releaser, utan det var ju en större leveransplan då som 
gjordes av leveransprojektet. Sen så hade vi då ingen kund på plats, eftersom det inte 
bara var vi som skulle leverera något till kunden, utan det var flera olika del system 
som skulle kombineras till en stor release. Det var inte ett så litet projekt så att en 
kund kunde vara närvarnade och hjälpa till. Den tredje grejen är user stories. Det 
fanns ju ett väldigt väl definierat sätt hur man beskrev aktiviteter som ska göras och 
vilka funktioner som skulle göras. Det vill säga något som vi kallar för function 
description. Och function description är det kontrakt som man med en kunden 
bestämmer vad som ska göras inom ett visst område eller rörande en viss aktivitet. 
Och den funktionsbeskrivningen är vad vi har fått använda som user stories i stället. 
Och den är ju inte lika informell som en user stories, utan den är ganska så 
heltäckande. Det är väl de avstegen som vi kanske har fått göra.                    

 

 

Fråga 11: Vad är det som ni tycker är den bästa egenskapen med XP? Det vill säga, 
vad är det som gör att ni trivs med metoden och vill fortsätta arbeta med den? 

- Det finns många bra egenskaper med XP, ur mitt perspektiv. Framför allt 1. Den är 
ganska… För en tekniker, för en utvecklare, för programmerare som ska jobba med 
den här så låter det som sunt förnuft det mesta. Det är också tilltalande i det 
perspektivet att 4.10det är lätt att införa delar av XP och få ganska mycket bra effekt av 
det. Det är inte så tunggrodd process. Men alla är väldigt delaktiga. Det är lätt att 
skapa teamkänsla runt arbetet. Det som är bra med XP, det som XP själv hävdar är bra 
med XP, tycker jag är de här fyra värdena som på nått sätt stärks. Du får 
kommunikation, feedback och du får mod att göra förändringar som du inte annars 
inte kanske vågar göra. Mod att fatta beslut som du annars inte skulle våga göra. Så 
det är många saker som är bra med XP. Det som jag kanske tycker var den bästa va 
tanken runt hur man planerar som chef. Och sen tyckte jag att ett jäkligt bra verktyg 
var tänket om hur man planerade aktiviteter, det vill säga the planning game. Och 
uppföljningen runt vilken progress man gör hela tiden, och så vidare. Det är ett bra 
sätt att lägga upp en förståelse på hur mycket man har att göra utan att binda upp vissa 
personer i 5 veckor. Jag tror man blir ganska effektiv av att se det som man ska göra 
som en stor skål med timmar som finns tillgängliga, eller vad man ska säga. Och 
sedan hälla ner timmar i den skålen tills det börjar att rinna över, och när det börjar 
rinna över då får man inse att ”okej det här får man planera in en annan dag”, men att 
man inte bara låser upp resurser och säger att ”nu ska du jobba med det här i 6 
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veckor” utan att man bryter ner det i mindre aktiviteter hela tiden och har en feedback 
på vilken progress man har på de aktiviteterna. Och i XP har man då morgonmöten, 
där man hela tiden har en kommunikation om vad som händer, man har en tracker 
som hela tiden följer upp de aktiviteterna som man gör. Man har alltid aktiviteter som 
är så pass små att man hinner göra dem i den iteration som man har planerat, allt ska 
var klart inom iterationen. Vilket jag tror gör så att man blir ganska effektiv och man 
har bättre koll på om något skulle glida.       

 

Fråga 12: I böcker har jag läst att hörnstenarna i XP är kommunikation, enkelhet, 
feedback och mod, och att det är väldigt viktigt att dessa hörnstenar fungerar i ett 
projekt. Hur upplever ni att dessa fyra värderingarna fungerar i ert arbete? 

- Jag tycker att alla de sedvänjor som finns i XP, de stödjer ju de här värderingarna. 
Bara som att ta en så simpel sak som att ha stand-upmöten varje morgon på en kvart 
skapar otroligt mycket kommunikation och feedback som gör att man fångar saker 
mycket snabbare än om man har ett veckomöte. Bara sega sig igenom en timme och 
man hinner inte ta upp särskilt mycket saker, det dyker upp saker för sent. En kvart 
varje morgon, man förlorar ingen tid men vinner otroligt mycket tid på det. 

 

Fråga 13: Enligt vad jag förstår är det kunden som styr och bestämmer vad som ska 
göras i ett XP projekt med hjälp av så kallade user stories. Hur fungerar det i er 
verksamhet , utgår ni från en kund eller arbetar ni med projekt som inte har någon 
specifik kund? 

 {Se svaret på fråga 10, min kommentar.} 

 

Fråga 14: Kan ni beskriva hur ni genomför ett typiskt projekt? Det vill säga hur 
genomför ni kodningen, testningen och designen av ett system. 

- När vi körde XP? 

- Ja.  

- 4.11Vi hade iterationer som var två veckor långa. Releaserna var ju lite större då, det 
kanske var 5 iterationer. Vi releasade i och för sig efter varje iteration till 
testavdelningen också under projektets gång. Men varannan vecka hade vi då ett 
planning game, innan iterationen började, där vi detaljplanerade nästa 
tvåveckorsperiod. Och då hade vi tillsammans med projektledarna redan gjort en grov 
plan, det vill säga hur de olika iterationerna skulle se ut, vilka funktioner vi skulle 
leverera i olika tvåveckorsperioder, vilka datum. Så vi hade en grov plan på exakt när 
vi skulle releasa olika saker eftersom det fanns ett beroende mot testavdelningar och 
olika saker. Hade vi varit ett eget team skulle vi kunnat på annorlunda sätt, men nu 
hade vi faktiskt andra team som var tvungna att planera gentemot vad vi levererade. 
Då hade vi i början av varje iteration ett planning game tillsammans med alla i teamet 
där man var och en för sig satte upp sig på de aktiviteterna som fanns inför den 
kommande iterationen. Var och  en fick göra en uppskattning på exakt hur lång tid det 
skulle ta för dem att göra den här funktionen. Och sen tittade man på hur det hade gått 
tidigare och jämförde om det estimatet de har givit verkade rimligt, eller om liknade 
funktioner som de har gjort tidigare har tagit mycket längre tid, och då kan man fråga 
sig varför det skulle gå mycket snabbare nu och så vidare. Sen så kan de också då 
bestämma eller signa upp sig på om de skulle vilja parprogrammera med någon på 
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vissa aktiviteter. Och sen när alla aktiviteter var planerade, kanske vi kom fram till att 
det var någon aktivitet som inte fick plats i den här planen utifrån de estimat som var 
och en hade gjort. Då fick vi ta det med projektledarna och se ”går det bra, vilka 
aktiviteter ska vi flytta till nästa iteration?”. Och sen kör vi i gång med iterationen. 
Varje morgon hade vi morgonmöte där var och en fick berätta vad de gjorde i går och 
vad de skulle göra i dag, vilken progress de har på sina aktiviteter om de håller planen 
eller om de inte håller planen, ta upp eventuella problem som de har. Och det mötet 
tog aldrig mer är en kvart, ibland 20 minuter om det råkade bli så att vi diskuterade 
något speciellt. Ibland så använde jag det där mötet också för att ge information som 
inte hade med projektet, som hade med linje-grejor att göra, vilket gjorde att vi nästa 
rationaliserade bort veckomöten och sån. Vi hade en stor white-board som stod i ett 
hörn där vi jobbade där vi satte upp alla aktiviteter som vi hade att göra under 
iterationen, och de lapparna av aktiviteter kunde man, när de var klara då, knöggla 
ihop och slänga i en papperskorg som låg bredvid och vi såg ju hur papperskorgen 
växte och lapparna försvann från tavlan, så vi såg ju progress också på det vi gjorde. 
Vi gjorde också en webbsida där precis samma information fanns, men där vi kund 
göra den här planeringarna, för de mer långsiktiga planeringarna och iterationerna, så 
man såg också på webben vilken aktivitet som vi hade i varje iteration och sen innan 
varje planning game gjorde vi justeringar och sen skrev vi ut lapparna och satte upp 
dem på white-boarden. Under arbetets gång så att säga … ja, då kunde man hela tiden 
under morgonmötena kontrollera om det var något som gick snett eller om det var 
något som vi inte hann med och så vidare, då fick man justera det på ett så bra sett 
som möjligt under iterationen så att man alltid klarade iterationen. Om två personer 
parprogrammerade om något så satt de bredvid varandra och hjälptes åt, det gjordes 
vid vissa tillfällen, det var inte så att vi satt till 100% hela dagen bredvid varandra, 
utan man bestämde ”ja, nu sätter vi oss och parprogrammerar runt det här” och sen 
hittade kanske man uppgifter som passade var och en att jobba med det ett tag tills 
man sågs nästa gång och jobbade vidare. Sen så under arbetet kanske man hittade 
saker som var röriga som man var tvungen att göra en refactoring på, att skriva om 
något som vi tyckte ”Det här är bara rörigt, det måste vi fixa till nu.”… Tester fick vi 
inte på plats från början, det här med att ha en testdriven utveckling, det var en 
sedvänja som vi dröjde lite grann med. Det är en ganska viktig sedvänja men den var 
inte så lätt att få på plats med en gång, så att säga. Vi ville ju att vi skulle kunna få en 
automatisk testning och eftersom vi hade en produkt som redan fanns så gick det inte 
att börja skriva testfall över hela produkten så vi bestämde att vi skulle skriva testkod 
för varje förändring som vi gjorde och varje bugg vi rättade från och med nu. Varje 
förändring sen skulle vi kunna bygga på den här testkoden så att vi till slut hade en 
helt testskyddad kod för att kunna stödja modet att göra förändringar på ställen som 
man inte var van att göra förändringar på. Men den här parprogrammeringen gjorde ju 
också att vi fick en kompetensöverföring runt olika delar så att det inte var en lika 
trång sektor att en person var tvungen att jobba med just den här typen av funktioner 
utan, vi fick en spridning på kompetensen runt olika områden så fler och fler personer 
kände sig säkra på att gå in och ändra på en viss del av koden. Sen så vet jag 
inte…ungefär så. Sen vid varje iterationslut så, om vi blev klara snabbt, eller om vi 
blev klara precis på tiden då fick man göra en bra grej av det och sen fick man gå på 
nästa iteration. 

- Den här releasdagen, den var spikad. Den gick inte att flytta på eller? 

- Releasedagen går alltid att flytta. Jag menar, man lever ju i en drömvärld om man 
tror att man ska kunna sätta upp en plan som kommer att hålla till 100%. Den 
releasedagen som man ger till en kund flyttar man ju inte gärna. Men den är ju inte 
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oflyttbar heller. Går det inte så går det inte, kunden vill ju ha något av bra kvalitet, de 
vill ju inte bara ha något för att de ska få något på det datumet. Vi hade ju naturligtvis 
en releasedag som var fastsatt men det har vi ju alltid sen så om man kommer fram till 
att man måste ändra det så får man ju förhandla om det med kunden. Så att det är ju 
inte något som XP förändrar på. Det som XP förändrar på är kanske att man har bättre 
koll på var man befinner sig i planen vid varje enskild tidpunkt.  Det kan hända att 
man i en annan process jobbar på i två månader och kommer på att ”shit, vi är helt off 
på den här planen. Vi har inte en chans att klara det här releasedatumet”  Det här 
kanske man hade upptäckt för 5 veckor sedan om man hade haft en tightare 
uppföljning på allting som sker. Men XP är ju uppbyggt lite grann så att kunden ska 
kunna ändras sig hela tiden och var med. Och sitter kunden och är med då har han 
säkert inga åsikter om han får möjlighet till att lägga tillsaker eller ändra på saker och 
datumet flyttas lite grann då har man ju en ganska tight kontakt med kunden och han 
förstår varför saker förändras i tidplanen om han själv har varit inblandad i att be om 
mer saker så kan kanske han förstår att det påverkar tidsplanen.                      

 

Fråga 15: Finns det något som ni skulle vilja tillägga? 

- Nä. Men jag kan varmt rekommendera XP, kan jag väl säga. Jag tycker att det är 
en… Alltså alla processer funkar ju om man följer dem, på ett eller annat sätt. Så 
problematiken i  RUP och alla andra processer och så vidare att man kan vrida och 
vända på dem på så många olika sätt. Det är inte säkert att de följs på riktigt sätt, även 
om man säger att ”ja vi kör RUP” men lyfter man på locket och kolla så kanske de 
inte alls följer RUP utan det är bar ledningen som har sagt att man ska köra RUP och 
det är ingen som jobbar på det sättet i alla fall. Så att … om en process verkligen följs 
och man arbetar på ett strukturerat sätt med av stämningspunkter där man kontrollerar 
var man befinner sig och att man har en viss tid för varje tillfälle, så tror jag att det 
hjälper över allt. Så det handlar väl egentligen om att följa en process. XP är ju väldigt 
bra på det sättet att den är lätt att förstå, det är lätt att få tekniker och utvecklare att 
acceptera den och vilja följa den. Den är lätt att införa den på det sättet. Det är inte så 
mycket administration runtomkring de olika sedvänjorna, utan man får ganska bra 
effekt och kvallitet utan att behöva införa så mycket byråkrati. Och det är något som 
är positivt.  

- Var det en av fördelarna till att ni valde XP och inte tog en annan metod då? 

- Egentligen inte. Anledningen till att vi prövade XP var att vi kände att den passade 
vår företagskultur i den mån att vi har inte jätteuppdelade roller med ansvar utan vi 
tycker att vi har en ganska kompetent personal på alla positioner. Alla personer har 
kompetens att fatta bra beslut om olika saker och ting. Och de utvecklare som sitter i 
mitt team… Ja alla är ju civilingenjörer, så de är analytiker och designers de har 
kanske i många fall kompetensen att prata med kunden direkt och de har kompetens 
att fatta prioriteringsbeslut när det gäller tekniken. De kan också koda det som de 
bestämmer att de ska göra och så vidare. Vi har/hade väldigt kompetent personal och 
för att köra XP tror jag att man måste ha en personal med väldigt hög kompetens, 
eftersom det inte finns så väldefinierade roller som ”här har ni en analytiker, här har 
vi en kravperson, här har vi en designer, här har vi en arkitekt och här har vi en 
kodare, här har vi en testare. Utan man måste kunna fylla alla de här rollerna. Och ur 
det perspektivet tycket vi att det var en attraktiv modell, eftersom vi tycket att vi hade 
en så pass kompetent personal att vi skulle kunna klara av att jobb på det sättet.        
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Tack för er medverkan!      

 

 

 

 

 

Bilaga 7, Godkännande av bild 
Hej  
 

Jag har fått din fråga om att använda bild från Philips bok i ditt examensarbetet. Då du 
är student kan du använda bilden i ex jobbet, referera till var du har fått bilden ifrån 
precis som du gör när du inhämtar annan info till ditt arbete.  
 

I fotnot hänvisar du till titel på bok, författare, utgivningsår och sida från boken. Detta 
är ok då du är student. Läget blir helt annorlunda om du skulle använda materialet i 
kommersiellt syfte då gränserna är snålare och den immateriella upphovsrätten träder 
i kraft. Dvs snyltning av någon annan som äger en bild, illustration, varumärke osv. 
Men här används materialet i högskolesyfte då det ok från vår sida.  
 

 

Lycka till med ditt ex jobb!  
 

Med vänlig hälsning/Regards 
 
Charlotte Lagerwald 
Nordic Marketing Manger              Box 1128 
Rational Software Nordic              Skalholtsgatan 10 
IBM Software Group                        SE-164 22 Kista 
www.rational.se                                Sweden 
Office +46 8 566 282 00                  Cell + 46 733 97 82 95 
Fax + 46 8 566 282 10 


