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Extreme programming är en av flera lättrörliga utvecklingsmetoder. Detta inne-
bär att arbetssättet är strukturerat på ett sätt som gör att systemets innehåll enkelt 
kan omformas efter uppkomna önskemål under projektets gång. Dessa metoder 
är alltså anpassade för att hantera förändrade kravbilder under pågående projekt. 
Principen är att framtiden är föränderlig, varför det behövs utveckling som stöd-
er föränderlighet. Dessa utvecklingsmetoder utvecklades under 1990-talet som 
en reaktion mot traditionella plan- och fasdrivna utvecklingsmetoder. Sådana ut-
vecklingsmetoder avser att projektgruppen arbetar genom att följa en tidigt 
färdigställd planering av projektet och systemets utformning. När denna planer-
ing har följts ska leverantören leverera systemet till kunden. Lättrörliga metoder 
har istället korta utvecklingscykler med delleveranser till kunden. Kunden blir 
snabbt varse om hur systemet fungerar och ges därför chansen att reagera om de 
önskar förändrad eller ytterligare funktionalitet i systemet. Kunden ges en betyd-
elsefull roll i lättrörliga utvecklingsprojekt. 
 
Extreme programming består av ett antal praxis (practices), som tillsammans 
lovar skapa en mycket bra fungerande utvecklingsmetod. Extreme programming 
syftar uttryckligen till att utveckla enastående (outstanding) programvara. Vi har 
dock funnit att Extreme programming inte kan sägas utgöra en metod i bemärk-
elsen som Goldkuhl (1992) definierar en metod. Enligt honom ska en metod 
bland annat innehålla en notation av arbetssättet, som ger en hög grad av styr-
ning av arbetssättet. Extreme programming tycker vi inte innehåller denna grad 
utav styrning, utan arbetssättet är något som projektgruppen måste anpassa efter 
den aktuella situationen. Detta uttrycks bland annat av att projektgruppen kan 
välja vilka praxis de finner användbara att använda.  
 
Vår huvudsakliga fråga som besvaras i uppsatsen är hur Extreme programming 
kan användas. Vi har genomfört två fallstudier. Vi har intervjuat personer från 
Ace Simulation och WM-data. Till dem ställde vi frågor som bland annat be-
svarar hur de arbetar med Extreme programming. Vi var nyfikna på att förstå 
hur företagen löser problematiken att Extreme programming inte har en väl-
beskriven arbetsföljd.  
 
Eftersom Extreme programming uttryckligen syftar till att utveckla enastående 
(outstanding) programvara, var vi också nyfikna på att undersöka vilka styrkor 
Extreme programming innehåller. Samtidigt visste vi att Extreme programming 
har varit en kontroversiell och kritiserad företeelse. Därför var vi också intres-
serade av att undersöka vilka problem Extreme programming innefattar.  
 
Vårt syfte med denna uppsats har varit att genomföra en metodvärdering av 
Extreme programming för att visa hur Extreme programming kan användas och 



vilka styrkor och svagheter som finns i Extreme programming. Genom detta vill 
vi försöka ge råd till företag och organisationer som funderar på att införa XP 
som en systemutvecklingsmetod. 
 
Förutom intervjuerna på de två ovannämnda företagen har vi också genomfört 
en expertintervju i syfte att snabbt sätta oss in i Extreme programming och för 
att få en experts perspektiv på vårt studerade forskningsområde.  
 
Analysarbetet har vi genomfört med hjälp av Multi-grounded theory. Metod-
värderingen har vi gjort enligt MA/SIMM. 
 
Vi har i vår undersökning bland annat kommit fram till är att bägge företagen 
som vi har undersökt, lyckas få till fungerande metoder med hjälp av Extreme 
programming.  
 
Ace Simulation använder nästan alla praxis som ingår i Becks (1999) beskriv-
ning av Extreme programming, medan WM-data väljer metod och metodinslag 
från flera olika metoder utifrån projekts karaktär, problem och behov. Att Extre-
me programming verkar passa Ace Simulation tror vi beror på att deras kunder 
inte alltid vet vad de vill ha eller vad de kan förvänta sig.  
 
WM-data väljer ett mer situationsanpassat angreppssätt för att få till en fung-
erande metod. Detta angreppssätt är på intet sätt beroende av Extreme program-
ming, och vi konstaterar att WM-data struntar i om de använder XP eller inte. I 
vissa projekt använder de mer inslag av Extreme programming än i andra, till 
exempel vid utveckling av användargränssnitt. 
 
Vidare har vi funnit att Extreme programming innehåller styrkor som gör att 
projektgruppen utvecklar system med rätt sorts funktionalitet och system med 
kodrelaterat få fel, samtidigt som kunden får snabb kundnytta och projekt-
gruppen en kompetensspridning. 
 
Vi har också kommit fram till att Extreme programming innefattar svagheter 
som leder till att Extreme programming upplevs kaotiskt. Vi tycker bland annat 
att Extreme programming kräver att flertalet av projektdeltagarna är erfarna ut-
vecklare.  
 
Våra rekommendationer består bland annat av att det är lämpligt att använda 
Extreme programming när kunden inte riktigt vet vad den vill ha, systemet ska 
utvecklas snabbt och när kunden vill ha snabb kundnytta. Vi tycker att det är 
mindre lämpligt att använda Extreme programming när flertalet av utvecklarna 
är mindre erfarna samt när utvecklarna inte kan hantera kaotiska förhållanden.  
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Extreme Programming (härefter benämnt XP) är en relativt ny systemutveck-
lingsmetod inom systemutveckling som uttryckligen syftar till att utveckla ena-
stående (outstanding) programvara. Förgrundsfigurer som Kent Beck och Ward 
Cummingham utarbetade under mitten av 1990-talet ett antal principer, värd-
eringar och praxis som de kallade Extreme Programming. Genombrottet för 
dessa principer och värderingar kom 1999 då Kent Beck släppte en bok, Extre-
me Programming Explained, där han i detalj beskrev dessa värderingar och 
praxis. Dock innehåller inte denna bok något som kan liknas vid en metodbe-
skrivning, och Beck skriver inte heller i boken om XP som en metod. Beck be-
nämner istället XP som ett angreppssätt till systemutveckling där fokus ligger på 
en ypperlig (excellent) tillämning av programmeringstekniker, tydlig kommuni-
kation och grupparbete. XP inkluderar fyra delar: 
 

• En filosofi för systemutveckling som baseras på värderingar om kom-
munikation, återmatning, enkelhet, mod och respekt. 

• En uppsättning bevisat fungerande tekniker (practices) som är användbara 
för att förbättra systemutvecklingsarbetet. 

• En uppsättning kompletterande principer och intellektuella tekniker som 
kan användas för att omsätta XPs värderingar till handling, och som är 
användbara när det inte finns några färdiga tekniker att använda för den 
aktuella situationen.  

• En gemenskap (Community) som delar XPs värderingar och många av 
teknikerna.  

 
XP har uppfattats som något nytt och fräscht, ett alternativ till de traditionella 
systemutvecklingsmetoder då XP presenterar lösningar på många av de problem 
som de traditionella systemutvecklingsmetoderna har. Exempelvis säger XP att 
man bör ta små steg och göra små justeringar av planeringen medan projektet 
pågår, istället för att sätta upp en plan i början, följa den och sedan leverera allt 
på en gång i slutet. Mycket av detta är säkerligen lockande för många som på 
något sätt är involverade i systemutvecklingsprojekt. Samtidigt är XP tämligen 
svårt, då det kräver ett stort engagemang hos alla inblandade i projektet. 
(Stephens, 2004) 
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XP är ett systemutvecklingsangreppssätt som väckt stor uppmärksamhet. Detta 
då XP på många sätt bryter och står i kontrast mot traditionella systemutveck-
lingsmetoder såsom RUP (Rational Unified Process) och metoder som använder 
sig utav vattenfallsmodellen. Exempelvis välkomnar XP förändringar i utveck-
lingsarbetet, även om de kommer sent i projektet. XP är en så kallad lättvikts-
metod eller med ett annat ord en lättrörlig metod, som bland annat ger uttryck 
för att det är viktigare med körbar kod än omfattande dokumentation och att 
man enbart ska göra det som är nödvändigt för att skapa kundnytta och inget 
mer. Ett exempel på en praxis inom XP är att systemutvecklingen sker genom 
parprogrammering. XP har varit och är fortfarande till viss del ett modeord som 
inte riktigt verkar ha en enhetlig definition. Exempelvis har ett företag, som vi 
har varit i kontakt med, vilka utvecklar verktyg för Internet sagt att de inte an-
vänder XP då de uppfattar att XP bara är för små företag med en kund. Detta 
håller vi inte med om.  
 
XP har fått mycket beröm och positiv kritik i olika artiklar, böcker och andra 
sorters media. Exempelvis uppskattar de att man kan utveckla mjukvara på 
kortare tid med högre kvalité och att utvecklare lär av varandra. En annan sak 
som flera nämner positivt är den följsamhet som XP uppvisar, en följsamhet 
som gör att projektgrupper enkelt kan anpassa XP och bruket av detsamma. 
 
Kritikerna mot XP anser att XP bara fungerar om utvecklarna är väldigt erfarna 
och att XP innebär en stor kulturell förändring inom företaget (Stephens, 2001). 
Speciellt parprogrammering, där två utvecklare sitter vid en och samma dator 
och skriver gemensamt på samma kod, har fått mycket kritik. Bland annat för att 
många utvecklare vill sitta själva och utveckla systemen, vilket gör att de känner 
sig obekväma när någon annan sitter bredvid och granskar allt de gör. Vidare 
finns det inte speciellt mycket beskrivet hur man ska gå tillväga om man vill 
tillämpa de principer och värderingar som finns inom XP. Principer och vär-
deringar såsom enkelhet och respekt är nog allmänt accepterade som något 
positivt och eftertraktat, men hur gör man mer exakt för att få tillgång till dessa 
egenskaper? Måste man exempelvis använda alla delar av XP för att säga att 
man använder XP? Om man inte måste det, vilka delar används och varför an-
vänds just de och inte de andra?  
 
Vi har inte funnit någon entydig definition av XP som metod. Tvärtom talar 
flera källor om XP som något man måste anpassa efter den aktuella situationen 
och att XP inte ska ses som någon fullständig metod (Cockburn 2004, Fowler 
2003, McBreen 2002). Dessa källor menar att XP är väldigt följsamt och anpas-
sningsbart. Vår inledande undran är då hur företag löser detta med att XP inte är 
någon fullständig metod? Vilka XP-principer tillämpar de inte och varför? Vad 
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och hur gör de istället? Lyckas de skapa en väl fungerande metod och gör de det 
med XP i botten? 

���� ������
Vi vill med denna uppsats genomföra en metodvärdering av XP för att visa hur 
XP kan användas och de styrkor och svagheter som finns i XP. Genom detta vill 
vi försöka ge råd till företag och organisationer som funderar på att införa XP 
som systemutvecklingsmetod. 
 
Vår ambition är att denna uppsats ska hjälpa företag, forskare och andra intres-
serade att använda XP. Vi hoppas att läsaren efter att ha läst denna uppsats har 
en klarare bild av de fördelar som XP har att erbjuda, men också att de känner 
till de nackdelar och svagheter som XP har. Detta vill vi för att företagen ska 
kunna ta till sig fördelarna men försöka adressera nackdelarna, så att använd-
ningen och införandet av XP blir så optimalt som möjligt. 

���� ����������
�
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Vår uppsats huvudsakliga fråga som besvaras i uppsatsen är hur XP kan an-
vändas. Denna huvudfråga kan sedan brytas ned i följande underfrågor: 
 

• Hur skiljer sig sättet att använda XP i teorin kontra vår insamlade empiri? 
o Hur löser företag detta med att XP inte är någon fullständig metod, 

med en välbeskriven arbetsföljd? 
o Vilka XP-principer tillämpar de inte och varför? Vad och hur gör 

de istället? Lyckas de skapa en väl fungerande metod och gör de 
det med XP i botten? 

• Vilka styrkor har XP? 
• Vilka svagheter har XP? 

���� �����	  �
Detta är vårt avslutande arbete på det systemvetenskapliga programmet i Lin-
köping och den kanske mest naturliga målgruppen är våra kurskamrater, då de 
ska läsa och opponera på detta arbete. Men det finns självfallet fler andra viktiga 
målgrupper. En viktig målgrupp är de yrkesverksamma forskare inom infor-
matikområdet som är intresserade av systemutveckling, informationshantering 
och metodutveckling. En tredje viktig målgrupp är de företag som är intresser-
ade av XP och som kanske funderar på hur de ska börja använda XP, eller vill 
veta mer om hur deras användning av XP kan göras bättre. 
 
Dessa anser vi vara de primära målgrupperna och det är dessa vi har haft i 
åtanke när vi har skrivit denna uppsats. Sedan finns det ett antal sekundära 
intressenter, där sekundär i det här sammanhanget betyder att de troligtvis 
kommer att kunna uppskatta och förstå uppsatsen, men det är inte de som vi har 
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tänkt på i första hand när vi har avvägt vilka delar som bör finnas med i upp-
satsens olika delar och detta i synnerhet uppsatsens inledande kapitel. En sådan 
sekundär målgrupp är de olika branschorganisationer som finns, exempelvis 
Svensk Programvaruindustri. Ytterligare sekundära målgrupper är exempelvis 
IT-intresserade besökare till alla universitetsbibliotek runt om i landet.  

��!� "#���
�
�
����
Denna uppsats försöker inte besvara frågan om vilka ekonomiska konsekvenser 
det kan bli om man försöker införa XP som systemutvecklingsmetod.  
 
Vi är inte heller direkt intresserade av att veta hur företagsledningen påverkas av 
att XP införs som systemutvecklingsmetod, men vi förutsätter att företagsled-
ningen anser att XP är ett bra verktyg för att utveckla produkter och tjänster av 
hög kvalité. 
 
Vi kommer inte att jämföra XP med andra lättrörliga utvecklingsmetoder. De 
jämförelser vi gör i uppsatsen är främst mellan XP och andra utvecklingsmetod-
er som kan sägas utgå från vattenfallsmodellen, exempelvis RUP.  
 
Fortsättningsvis har vi inte avsikten att försöka värdera våra undersökta företags 
användning av XP.  

��$� � �����	��
Många av de böcker och artiklar vi har läst är skrivna på engelska. Idén om XP 
uppkom i USA och många begrepp inom ramen för XP är naturligtvis på engel-
ska. Vi i Sverige tycks ha anammat många av dessa amerikanska ord, medan 
andra ord har översatts till ett svenskt namn och blivit allmänt erkända och 
kända. Ett sådant ord är till exempel Pair programming vilket är översatt till 
parprogrammering.  
 
Pair programming är en praxis som ingår i XP (se avsnitt 4.7.1.6). Ordet praxis 
är vår översättning av det engelska ordet practices. Andra näraliggande ord är 
bruk, sed eller vana (Skoldatanätet, 2005). Vi tycker att ordet arbetssätt är ett 
annat nära ord som beskriver praxis på ett bra sätt. Vi har inte funnit att det ännu 
finns ett vedertaget svenskt ord för practices. Arvidson & Sydling (2002) an-
vänder ordet aktiviteter. Vi är därmed medvetna om att det finns andra över-
sättningar av detta ord än vår översättning. Vi tycker att aktiviteter är ett bra 
översatt ord, men att ordet praxis blir mer likt ordet practices och därmed mer 
förknippat med XP. Enda nackdelen, vilket vi vill uppmärksamma, är att ordet 
praxis används lika i singular som i pluralis.  
 
Fortsättningsvis har vi valt att behålla dessa praxis med dess engelska term, 
exempelvis Pair programming, på rubriknivå, istället för att försöka översätta 
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dem till svenska. Däremot har vi använt i vårt tyckande den svenska betydelsen 
och översättningen av varje praxis när vi beskriver dessa i löpande text. Varför 
vi har valt att göra på det viset beror på att vi tycker att praxisen i dess rätta ur-
sprung, det vill säga den engelska termen, säger mer än vad vi kanske skulle ha 
översatt den till. Vi tror också att det säger mer till många utvecklare inom vår 
bransch än att vi skulle ha hittat på egna och kanske helt nya termer. Vi tror att 
vi kommunicerar bättre genom att göra på det här sättet. Vi tycker att vi mini-
merar risken att läsaren förväxlar olika praxis genom att vi behåller de engelska 
orden än att vi översätter dem till något som läsaren sedan själv får anta vilken 
praxis vi menar.     
 
Vi har också valt, av samma anledning som i stycket ovan, att inte översätta 
begrepp som är specifika för XP. User story är ett exempel på ett sådant be-
grepp. Vi känner att det bara skulle bli fel att översätta ett sådant begrepp. Vad 
vi har gjort för att förenkla ert läsande, om vi inte tydligt klargör vad vi över-
sätter ordet med, är att vi använder en versal för första bokstaven när vi använd-
er ett sådant här begrepp.  
 
Den engelska litteratur som vi har inspirerats av och hämtat teori ifrån har vi 
annars försökt att på ett rättvist sätt översätta till svenska. Detta har inte alltid 
varit det enklaste varför vi i rapporten kommer att skriva för oss svåröversättliga 
ord inom parentes bakom vår svenska översättning. Detta för att kunna ge dig 
som läsare en chans att tolka vår skrivna text på ett annorlunda sätt än vad vi 
kanske ämnar. 
 
Ett ytterligare språkbruk i rapporten är knutit till det engelska begreppet agile. 
XP är en av flera lättrörliga utvecklingsmetoder (se avsnitt 4.1.1). Lättrörliga 
metoder är även ofta kallat lättviktsmetod, vilket kommer från engelskans 
lightweight method. Vid vår expertintervju med Erik Lundh (se avsnitt 2.10.2) 
framkom det att han och många andra insatta utvecklare i lättrörliga metoder 
tycker att lightweight method och dess översättning lättviktsmetod inte är ett bra 
ord för den här typen av systemutveckling. Engelska ordet agile, som betyder 
något i likhet med rörlighet, vighet och mobilitet, menar de beskriver detta ut-
vecklingssynsätt mycket bättre än att det är något lättviktigt. Agile software 
development, finner vi ha översatts av många till orden lättrörlig utvecklings-
metod. Vi har därför valt att använda orden lättrörlig utvecklingsmetod så 
mycket som möjligt framför ordet lättviktsmetoder. I de fall vi nämner lätt-
viktsmetod menar vi att det är synonymt med lättrörlig utvecklingsmetod.    
 
För övrigt har vi försökt att vara så konsekventa som möjligt med vårt språk-
bruk.   
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Vi har varit intresserade av XP tidigare och har dykt på fenomenet i olika sam-
manhang, exempelvis genom olika läroböcker och tidskrifter. XP har känts 
lockande och spännande då XP verkar vara så annorlunda mot det traditionella 
systemutvecklingsarbetet. Inom XP arbetar utvecklarna med så lite dokument-
ation som möjligt, då de anser att det är bättre med körbar kod än omfattande 
dokumentation. Detta då det tar ganska lång tid att dels skriva dokumentationen 
men också att underhålla och uppdatera dokumentationen, så att den stämmer 
överens med vad som händer inom projektet. Ett annat intressant särdrag som vi 
finner inom XP är att man sitter och utvecklar källkoden i par. Detta innebär att 
två utvecklare sitter vid samma dator och arbetar med samma klasser och metod-
er samtidigt. Vid en första anblick verkar detta inte vara riktigt klokt, då två 
människor borde vara mer produktiva var för sig, än två människor som arbetar 
som en person. Men det är åtminstone i ett fall (Gerardo m fl., 2005) vetenskap-
ligt bevisat att parprogrammering ger bättre programvara, så helt fel kan det inte 
vara. 
  
Våra erfarenheter avseende XP är att vi har provat parprogrammering. Vår upp-
levelse är att detta programmeringssätt ökade kvaliteten på koden och att vi blev 
mer effektiva, då fyra ögon får sägas vara bättre än två och två huvuden vara 
bättre än ett. Detta anser vi vara praxis, men vi tror också att det finns förhållan-
den som försvårar och försämrar kvaliteten på koden och effektiviteten. Ett 
sådant förhållande kan vara relationen mellan programmerarna. Vi är två stud-
enter som har valt att arbeta ihop för att vi har en personkemi som stämmer väl 
överens. Att en sådan personkemi alltid uppstår mellan två programmerare tror 
vi inte är möjligt. Människor tänker olika och vill arbeta på olika sätt. En del 
människor önskar säkerligen i viss mån arbeta självständigt och utveckla egna 
tankegångar, medan andra gärna vill utveckla tankar i samråd med andra. Triv-
sel och erfarenhet i parprogrammeringen tror vi är två centrala nyckelfaktorer. 
Vi uppnådde en hög grad av dessa nyckelfaktorer och har således goda erfar-
enheter utav parprogrammering. 

	
�
�� ����������������������

XP handlar i mer eller mindre grad om kvalité. XP syftar till att utveckla pro-
gramvara av enastående kvalité (outstanding), det vill säga inte bra programvara 
utan programvara som är det bästa som går att ta fram. Detta syfte uppfattar vi 
inte vara unikt för XP, men vi tycker att det är unikt att upphovsmännen bakom 
XP framhåller och propagerar så starkt för att XP löser denna problematik på 
bästa sätt. Fortsättningsvis uppfattar vi XP som en motreaktion mot den gamla 
systemutvecklingsmetodiken som utgår från vattenfallsmodellen. Denna plan-
drivna modell finner vi vara oflexibel, då det emellertid kan bli fel under pro-
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jektets gång och omständligt att backa tillbaka och rätta felet. Detta är en 
metodik där 80 % av utvecklingsprojekten misslyckas med att uppfylla de mål 
och krav som fastställdes innan projektet startade (Berggren & Lindqvist, 2001). 
Detta tycker vi är en alldeles orimlig siffra för IT-branschen att vara nöjd med. 
Användare av XP hävdar att deras systemutvecklingsmetodik dels levererar 
superb programvara, dels att de bara gör det som skapar kundnytta och att det är 
kunden som bestämmer vad nästa steg i utvecklingen ska vara. Vi är dock med-
vetna om att XP har fått kritik och att XPs arbetssätt kan uppfattas vara kontro-
versiellt, och detta bland annat för att systemets design ständigt omarbetas under 
pågående projekt. XP känns för vår del lockande. Vidare samtycker vi med de 
punkter som följer nedan. Punkterna som vi har framtagit, gäller XP såväl som 
våra värderingar om systemutveckling.  
 

• Individer och deras samspel är viktigare än metoder, processer och 
verktyg.  

• Det är bättre med körbar programvara än omfattande dokumentation.  
• Kundanpassningar prioriteras framför kontraktsförhandlingar.  
• Vi vill hellre anpassa oss till förändring än att följa en statisk plan. 

��(� )�� ������
�
Uppsatsen är indelad i sju kapitel vilka kortfattat beskrivs nedan. 
 
I det inledande kapitlet introducerar vi Extreme Programming som är ett centralt 
begrepp i vår undersökning och beskriver undersökningens bakgrund, problem, 
problemdiskussion, syfte, frågeställningar, avgränsningar och rapportens språk-
bruk. Slutligen presenterar vi en analys av vårt perspektiv på XP som kunskaps-
utvecklare. 
 
I kapitel 2 redovisas vetenskapsteorier, metodteorier och undersökningsmetodik. 
Vi redovisar även vårt vetenskapliga förhållningssätt, vår förförståelse, vår 
forskningsansats, vår kunskapsstrategi, vår datainsamlingsmetod, vårt val av 
respondenter, hur vi genomfört undersökningen samt hur vi har förhållit oss till 
våra källor. 
 
I kapitel 3 introducerar vi begreppen modell och metod samt förklarar sam-
bandet mellan dessa och vi redogör begreppet metametod samt presenterar 
metametoderna MA/SIMM och NIMSAD. Slutligen redogör vi vår 
metodanalysansats. 
 
Kapitel 4 beskriver lättrörliga utvecklingsmetoder och XP ur ett historiskt per-
spektiv. Där försöker vi också definiera XP. Syftet med detta kapitel är att klar-
göra hur och varför XP har uppstått. Vi presenterar också hur olika praxis skulle 
kunna tillämpas tillsammans. Vår avsikt med denna exemplifiering är att ge er 
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läsare en uppfattning om hur en processtillämpning av XP kan se ut. Arbets-
process baseras på de praxis som först beskrevs av Beck (1999). Vi försöker 
även förklara några skillnader mellan XP och tunga utvecklingsmetoder samt 
varför vi finner att XP är kontroversiellt. Detta gör vi för att ge er läsare en 
känsla för hur XP är relaterat till traditionella systemutvecklingssynsätt. Vi för-
klarar också hur XP är tänkt att användas och i vilka situationer man kan 
använda XP. Förhoppningsvis ger vi er läsare en bild av hur och när XP ska 
användas. 
 
I detta kapitel beskriver också vilka roller som bör vara aktuella i projekt där XP 
tillämpas. Syftet med detta är att ge er läsare en uppfattning om hur roller är 
tänkt att hanteras i XP och att ni därigenom förhoppningsvis får en större för-
ståelse för XP. Vi beskriver även en översikt av alla praxis som ingår i XP. Vi 
visar alltså vilka praxis som hörde till XP från början och vilka som tillkom år 
2004. Sedan beskriver vi de ursprungliga praxisen och försöker genom andra 
författares åsikter förhålla oss till dem. Detta gör vi för att redogöra vad varje 
praxis betyder. Därefter beskriver vi ytterligare praxis som har tillkommit i Beck 
& Andres (2004) bok. Vi försöker redovisa hur Beck ser på XP och varje praxis 
år 2004. Vi vill visa vilka förändringar Beck & Andres (2004) har gjort gente-
mot de ursprungliga praxisen som beskrivs av Beck(1999).  
 
I kapitel 5 presenterar vi vår sammanvävda empiri, analys och diskussion utifrån 
arbetsprocessen i XP men också utifrån de tolv praxis som Back (1999) be-
skriver. 
 
Kapitel 6 presenterar undersökningens slutsatser utifrån de frågeställningar som 
presenterats i kapitel 1. Därefter avslutar vi kapitlet genom att redogöra för de 
rekommendationer som vi utifrån denna undersökning kan ge, när det är lämp-
ligt att tillämpa XP. 
 
I kapitel 7 reflekterar vi över XP som fenomen utifrån våra egna personliga 
åsikter. Kapitlet innehåller även förslag till kunskapare om framtida forskning 
utifrån vårt forskningsområde. 
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Vetenskapsteori handlar lite tillspetsat om huruvida vi över huvud taget kan veta 
något, eller om alla så kallade sanningar är relativa. Problemet kan samman-
fattas i två relativt självklara satser som sammantaget bildar en paradox, nämlig-
en att vetenskapen söker sanning samt att vetenskapen ständigt går framåt. Om 
vetenskapen ständigt går framåt kan vi idag aldrig veta något säkert. Eftersom 
gårdagens sanningar är dagens osanningar, kan väl dagens sanningar också vara 
osanningar. De sanningar som vetenskapen producerar idag är således provisor-
iska. (Thurén, 1991) 
 
Vi har i vår undersökning försökt att se uppkomna företeelser på ett så relativist-
iskt sätt som möjligt, men också sökt de för oss, mest sannolika svaren.  
 
Det är brukligt att tala om två vetenskapliga huvudinriktningar, positivismen och 
hermeneutiken (ibid.). Positivismen anses allmänt ha filosofen Auguste Comte 
(1798 - 1857) som upphovsman. Begreppet positiv i positivismen stod då fram-
för allt för något precist, säkert och verkligt. I dag är några av positivismens 
huvudteser följande: 
 

• Allt som inte är verkligt och iakttagbart ska vetenskapen ta avstånd ifrån, 
det vill säga all metafysisk spekulation.  

• Vetenskapligt arbete kan och bör bedrivas efter en och samma metod.  
• Vetenskaparen både kan och måste göra en åtskillnad mellan fakta och 

värderingar. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Hermeneutiken har som huvudsyfte att tolka och förstå. Några av de hermen-
eutiska huvudteserna är: 

• Forskning kring mänskliga och sociala förhållanden leder till kunskap 
som är bunden i tid och rum, det vill säga kunskapen blir snabbt sliten och 
svår att generalisera.  

• Fenomen kan endast förstås om man samtidigt förstår det speciella 
sammanhang som de ingår i. Förståelsen styrs också av vem som gör 
undersökningen samt vilket perspektiv kunskaparen använder.  

• Det är inte möjligt att skilja mellan faktaomdömen och värdeomdömen. 
(ibid.) 
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Den ökade förståelsen bygger på tolkning och förståelse, något som är känne-
tecknade för den hermeneutiska vetenskapstraditionen. Vi har i denna under-
sökning anslutit oss till de tankegångar som finns inom hermeneutiken, och 
därmed präglas undersökningen av en enligt oss subjektiv tolkning. Detta då vi 
anser att vårt forskningsområde handlar om mänskliga och sociala förhållanden 
som är bundna till den tid som vi lever i och vi tror att den kunskap vi pro-
ducerar snabbt blir sliten. Vidare anser vi att systemutveckling i stor grad hand-
lar om att tolka en viss situation, och att det därför är svårt, nästan omöjligt att 
tillämpa ett positivistiskt förhållningssätt i vår undersökning. 
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Att skriva en vetenskaplig rapport handlar om att vi som författare har ett bra 
förhållningssätt till undersökningen, så att vår samt läsarens kunskapsutveckling 
håller en så hög kvalitet som möjligt Goldkuhl (1998). 
 
Goldkuhl (ibid.) kallar oss författare av rapporten för kunskapare. Enligt Gold-
kuhl (ibid.) finns det vissa egenskaper i kunskaparens förhållningssätt, som bör 
styra kunskaparens handlande oberoende av vilka konkreta tillvägagångssätt 
eller metoder som har använts. Några av dessa egenskaper har vi tagit fasta på, 
då vi tycker att dessa egenskaper är av vikt för vår undersöknings kvalitet. Det 
vill säga att vi vill utveckla trovärdig kunskap!  
 
De egenskaper vi eftersträvar är att vi ska ha en öppenhet, tydlighet, ärlighet, 
noggrannhet, ansvarsfullhet och rationalitet. Genom att vi eftersträvar dessa 
egenskaper tror vi att vi kan göra oss kritiserbara samt producera resultat som 
har en hög grad av relevans, reliabilitet samt validitet. 
 
Enligt Goldkuhl (ibid.) innebär öppenhet att man måste vara beredd att ompröva 
sina tidigare ståndpunkter och inte styras av allt för bestämda uppfattningar i 
tolkningar och analyser. Vi ska försöka att vara fördomsfria. Utifrån detta kan 
du sedan som läsare på ett bättre sätt förhålla dig till sanningsenligheten i vår 
analys- och slutsatsdel.  
 
Detta resonemang om att kunna göra vår rapport kritiserbar inför andra, tycker 
vi även hänger ihop med att vara tydliga, ärliga och ansvarsfulla. Med tydlighet 
menar Goldkuhl (ibid.) att vi som författare så långt som möjligt försöker ex-
plicitgöra tolkningar, överväganden, beslut och resultat under kunskapsarbetet. I 
vår rapport försöker vi uttrycka oss så tydligt som möjligt. Vi försöker fram-
ställa resultat på ett så korrekt och fördomsfritt sätt som möjligt, så att uttolkaren 
inte ges en skev bild av sanningen. Det handlar för oss om att vara ärlig. Vi tar 
ansvar för riktigheten i våra resultat, att de är välgrundade och därmed att fram-
tagandet har skett på ett noggrant sätt. 
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Med att vara noggrann och att ha rationalitet menar Goldkuhl (ibid.) att vi är 
systematiska i genomförandet och eftersträvar stringens och precision i utsagor-
na. Vidare menar han att våra beslut angående val av kunskapsstrategier och 
datainsamlingsmetoder med mera, ska baseras på klara skäl och vara välgrund-
ade, det vill säga vara rationella. Våra kunskapsstrategier och datainsamlings-
metoder behandlar vi i egna avsnitt. 
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Begreppet ”förförståelse” är centralt inom hermeneutiken. Vi uppfattar inte 
verkligheten enbart genom våra sinnen. Alla våra sinnesintryck innehåller en 
god portion tolkning. Förförståelsen påverkas i hög grad av våra värderingar och 
bygger därmed ofta på önsketänkande. Förförståelse kan med andra ord leda oss 
fel! Därmed är det inte sagt att det är fel med förutfattade meningar. Förförstå-
elsen utvecklas från fördomar, till verklig förståelse. (Thurén, 1991) 
 
Dessa förutfattade meningar har dock påverkat arbetets struktur och innehåll, 
och bör därför redovisas (Björklund & Persson, 2000). Vi passar härmed på att 
redovisa vårt perspektiv på XP. 
 
Vi har uppfattat att XP är en lättrörlig metod, som uttrycker att det är viktigare 
med körbar kod än omfattande dokumentation och att XP är en metod av flera 
som ingår inom begreppet Agile software development (Agile Sweden, 2005).  
 
Agile är ett samlingsnamn för lättrörliga metoder vars gemensamma tankesätt är 
att det i en föränderlig värld behövs systemutvecklingsmetoder som stödjer för-
ändring istället för att försöka reglera bort förändring. Det är inte en systemut-
vecklingsmetodik utan snarare ett paraplybegrepp som inkluderar en uppsättning 
av värderingar, attityder och principer. (ibid.) 
 
Vi tror på XP och att XP ger flera av de fördelar som XP säger att det ger. Sam-
tidigt tror vi också att XP medför en hel del problem. Exempelvis tror vi att 
parprogrammeringen kan upplevas som väldigt jobbig och problematisk för 
vissa personer, i synnerhet de personer som upplever att de är väldigt duktiga, 
exempelvis forskare och andra experter. 
 
Vi uppfattar att XP är en relativ ny systemutvecklingsmetod, som fick sitt stora 
genombrott 1999 då Kent Beck gav ut sin bok om XP (Beck 1999). Då upp-
levdes nog XP som något konstigt och lite farligt. Nu verkar det vara lite mer 
etablerat och en del av den misstänksamhet som funnits mot XP verkar i viss 
grad ha mildrats, i synnerhet inom den delen av IT-världen som representerar 
ISO 9001 och andra etablerade kvalitetsstandarder. Vi har läst flera studier som 
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styrker att företag som tillämpar XP kan vara certifierade enligt ISO 9001 
(Glazer 2001, Nawrocki m fl. 2002, Wright 2003).  
 
XP verkar vara både väldigt formellt och samtidigt inte. Detta då utvecklings-
metodiken är någorlunda dokumenterad och beskriven, men samtidigt betonar 
att det bästa sättet är att kommunicera är ansikte mot ansikte. Vidare är XP inte 
en metod som någon organisation står bakom och vidareutvecklar, såsom 
exempelvis RUP som numera leds av IBM (IBM, 2005), utan metoden verkar 
fortfarande vara en formbar modell utan allt för många fasta regler. Metoden 
verkar drivas av årliga konferenser, där bland annat nya rapporter presenteras 
och diskuteras (XP2005, 2005).  
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En av en forskares uppgifter är att producera teorier som ger en så riktig kun-
skap om verkligheten som möjligt. För att göra detta består forskarens arbete av 
att relatera teori och verklighet. Forskaren kan använda tre alternativa sätt att 
göra detta, nämligen deduktion, induktion och abduktion. (Patel & Davidson, 
2003) 
 
Om forskaren arbetar deduktivt kännetecknas arbetet av att man utifrån all-
männa principer och befintliga teorier försöker dra slutsatser om enskilda före-
teelser. Objektiviteten i forskningen anses bli starkare om ett deduktivt arbetssätt 
används eftersom utgångspunkten tas i redan befintlig teori. Nackdelen är att 
den befintliga teorin kommer att rikta och påverka forskningen så att eventuella 
nya och intressanta rön inte upptäcks. (ibid.) 
 
När forskaren studerar forskningsobjekt utan att först ha förankrat undersök-
ningen i en tidigare vedertagen teori kan forskaren sägas arbeta induktivt, det 
vill säga följa upptäckandets väg. Risken med detta arbetssätt är att man då inte 
vet något om teorins generalitet och räckvidd eftersom den baseras på ett em-
piriskt underlag som är speciellt för den aktuella situationen i den aktuella tids-
rymden. Att arbeta induktivt innebär dock inte att forskaren kommer att arbeta 
förutsättningslöst, eftersom forskaren har egna idéer och föreställningar som 
kommer att färga de teorier som forskaren producerar. (ibid.) 
 
Abduktion kan sägas innebära en kombination av induktion och deduktion. Det 
innebär att forskaren utifrån ett enskilt fall formulerar ett hypotetiskt mönster 
som kan förklara det enskilda fallet. Arbetssättet kan indelas i två steg där for-
skaren i första steget är induktivt för att i steg två arbeta deduktivt. Fördelen 
med detta arbetssätt är att forskaren inte blir låst vilket kan bli fallet om forsk-
aren arbetar strikt induktivt eller deduktivt. Risken är att forskaren omedvetet 
väljer ett studieobjekt utifrån tidigare erfarenheter och dessutom formulerar en 
teori som exkluderar alternativa tolkningar. Är inte forskare tillräckligt vidsynta 



������

 13

riskerar de att den felaktiga hypotetiska teorin verifieras i abduktionens de-
duktiva fas.  (ibid.) 
 
Med tanke på att det enligt vår kunskapsinventering inte finns någon tidigare 
gjord forskning inom vårt aktuella studieområde, men att problemdomänen inte 
är okänd i litteraturen (se kapitel 4), menar vi att det är lämpligt att arbeta ab-
duktivt.  
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Som principiellt tillvägagångssätt för kunskapsutvecklingen vill vi att kunskaps-
utvecklingen ska vara metodutvecklande (normativ kunskap). Detta då vi vill 
förbättra XP samt hjälpa företag och organisationer som vill införa XP. 
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Inom kunskapsteori finns det i huvudsak två olika vetenskapsteoretiska platt-
formar, nämligen positivismen och hermeneutiken. De synsätt som dessa veten-
skapsteorier anammar anger utgångspunkter för kvantitativ respektive kvalitativ 
metodteori. Dessa metodteorier används för att koppla vetenskapsteori med det 
praktiska utredningsarbetet enligt metodlärans anvisningar om hur kunskapsut-
vecklingen ska gå till. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Kvantitativ metodteori har sin utgångspunkt i den positivistiska vetenskaps-
teorin, och är inriktad på att mäta olika företeelser och kartlägga sambanden 
mellan dessa. Den kvalitativa har den hermeneutiska vetenskapsteorin som 
grund och handlar om hur man når en förståelse för hur människor upplever sin 
situation och sig själva (Lundahl & Skärvad, 1999). Kvalitativt inriktade forsk-
are är mer intresserade av en process än av ett resultat eller produkt. Exempelvis 
är en fråga vad som händer när tiden går. (Merriam, 1994) 
 
Då vi i denna undersökning har anslutit oss till de tankegångar som finns inom 
hermeneutiken väljer vi att använda vi oss av en kvalitativ metodteori, vars drag 
ligger mer åt det hermeneutiska perspektivet. 
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Inom kvalitativ metodteori finns två vanliga sätt att utforma kvalitativa under-
sökningar; analytisk induktion och grundad teori (Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
En analytisk induktion genomförs i grova drag på följande sätt: 

1. Avgränsa och formulera problemet. I samband med problemformulering 
preciseras vem eller vilka man är intresserad av att studera samt vad man 
vill studera.  

2. Undersökningen styrs av problemformuleringen men man bör avstå från 
att formulera någon hypotes i formell mening. 
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3. Hitta relevanta och tillförlitliga kunskapskällor. 
4. Hitta och välj ut det de individer, händelser, fall som skall ingå i 

undersökningen.  
5. Samla fortlöpande in data så att relevant kunskap för problemställningen 

lagras.  
6. Analysera dessa data i två steg, kodning och tolkning.  

 
Kodning innebär att hitta mönster, teman och begrepp som hjälper kunskaps-
utvecklaren att tolka och förstå de företeelser som man är intresserad av. (ibid.) 
 
Företrädare för grundad teori menar att samhällsvetaren i betydligt högre grad 
borde ägna sig åt teoriutveckling, det vill säga förskjuta tyngdpunkten från teori-
prövning till teoriutveckling. En viktig tankegång är att teorier ska genereras 
genom att begrepp, kategorier och egenskaper genereras utifrån data. Inom 
grundad teori sker datainsamling, begreppsutveckling och teoriutveckling sam-
tidigt och arbetet är iterativ. Den utvecklade teorin anses vara resultatet av en 
process, vilket innebär något som ständigt utvecklas och som aldrig är en slut-
giltig process. (ibid.)  
 
Vi har i denna undersökning använt oss av analytisk induktion för att utforma 
vår kvalitativa undersökning, då vi tycker att det arbetssättet passar denna under-
sökning i högre grad än om vi skulle utforma undersökningen enligt grundad 
teori.  
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Valet av metod för datainsamling är vid alla empiriska undersökningar ett 
viktigt beslut (Lundahl & Skärvad, 1999). De källor som man som kunskapare 
har till förfogande kan indelas i två grupper, nämligen dokument och människor. 
Dokument kan exempelvis vara böcker, forskningsrapporter, tidningsartiklar och 
brev. Data som hämtats från människor insamlas vanligen via intervjuer, enkäter 
och observationer. Genom att samla in data från Internet använder man på sätt 
och vis en kombination av dokument och personkällor. Detta eftersom informa-
tion via Internet kan inhämtas både från personer och dokument. (ibid.) 
 
En intervju är en metod för datainsamling där en intervjuare ställer frågor eller 
för en dialog med en intervjuperson, som i vetenskapliga sammanhang kallas för 
respondent. Det finns några huvudtyper av intervjuer. (ibid.) 
 
En typ av intervju är besöksintervjun. Denna typ av intervju går fort att genom-
föra, intervjustationen är kontrollerad och man kan som frågeställare använda 
komplicerade frågor. Vidare kan man använda svarskort och andra visuella 
hjälpmedel. Slutligen kan man ställa följdfrågor till respondenten. Detta är de 
fördelar som finns med besöksintervjun. Nackdelen är att denna typ av intervju 
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kan medföra höga kostnader, kanske främst i form av resekostnader. Vidare kan 
det förekomma intervjuareffekt, det vill säga att den som genomför intervjun på-
verkar respondentens svar. Det kan även vara svårt att ställa känsliga frågor. 
Slutligen kan det vara svårt att få intervjupersonerna att ta emot besök. (ibid.) 
 
Vi har använt oss av två besöksintervjuer. De besökta företagen hade inga 
svårigheter att ta emot oss. Vi gavs chansen att ställa komplicerade frågor kring 
deras användning av XP och de kunde bland annat svara, genom att ta hjälp av 
visuella hjälpmedel såsom en PowerPoint-presentation och dokument innehål-
landes figurer. För att det inte skulle uppstå någon intervjuareffekt lät vi respon-
denterna ta god tid på sig att besvara våra frågor. När vi behövde förklara speci-
fika delar av XP, försökte vi vara så sakliga och attitydneutrala som möjligt. 
Intervjuerna bandinspelades.  
 
Den andra typen av intervju är telefonintervjuer. Dessa går fort att genomföra, 
och de är den snabbaste typen av intervju. Man kan få en ganska hög svars-
frekvens och det kostar inte så mycket att genomföra varje intervju. Dessutom 
kan intervjuaren liksom vid besöksintervjun ställa följdfrågor. Nackdelarna är att 
frågorna måste vara ganska enkla, då man inte har möjlighet att använda exem-
pelvis visuella hjälpmedel. Även här kan intervjuareffekt förekomma. Slutligen 
är telefonintervjuer inte heller bra för att ställa känsliga frågor. (ibid.) 
 
Vi har genomfört vad vi tror kan kallas för en telefonintervju. Vi har i vår under-
sökning använt oss av en expertintervju. Intervjun genomfördes via Messenger-
tjänsten Skype. Skype är ett mjukvaruprogram, vilken möjliggör samtal mellan 
användarna via datorer och Internet (www.skype.com). För att koppla ihop 
användare används en så kallad peer-to-peer-teknik. Vi höll en konferenssession 
(Conference call), vilket innebär att fler än två kan samtala. På detta sätt kunde 
vi snabbt genomföra en intervju, samtidigt som vi kunde ställa följdfrågor till 
intervjupersonen. Intervjun bandinspelades. 
 
Vårt syfte med expertintervjun var att snabbt sätta oss in i Extreme program-
ming och för att få en experts perspektiv på vårt studerade forskningsområde. 
Då intervjun var av informativ karaktär lät vi experten tala fritt om hur denne 
upplever vårt studieområde. 
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Standardisering innebär vilken grad av ansvar som lämnas till intervjuaren när 
det gäller frågornas utformning och deras inbördes ordning. Vid helt standard-
iserade intervjuer ställs samma frågor i en viss given ordning till varje intervju-
person (Patel & Davidson, 1994). En låg grad av standardisering innebär till 
exempel att man formulerar och anpassar sig efter den intervjuades språkbruk, 
att man tar frågorna i den ordning de passar och den intervjuade kan styra ord-
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ningsföljden. Vid låg grad av standardisering är variationsmöjligheterna stora 
med avseende på ordningsföljd och formulering. (Trost, 2004) 
 
Om intervjun är mindre standardiserad har intervjuaren ofta en frågemall, som 
inte nödvändigtvis behöver följas slaviskt. Frågemallen fungerar istället som en 
minneslista, så att man får med de ämnesområden som undersökningen behand-
lar. Man kan förändra frågemallen beroende på vem man pratar med (Repstad, 
1999). Intervjuaren kan också ställa frågor som endast riktar sig till vissa per-
soner (Lundahl & Skärvad, 1999). Alla aktörer har inte samma förutsättningar 
eller möjligheter att lämna information om en viss fråga, och det kan vara onöd-
igt att få samma faktiska upplysningar flera gånger (Repstad, 1999). Som inter-
vjuare kan man följa upp frågorna med uppföljningsfrågor såsom ”vill du ut-
veckla det?” och "berätta mera om det" (Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
Mindre standardiserade intervjuer kan bli mer flexibla och situationsanpassade. 
En fördel med mindre standardiserade intervjuer är att svaren kan bli mer ut-
tömmande och nyanserade. Nackdelen kan dock vara att det blir svårare att gen-
omföra en kvantifierad bearbetning. Ostandardiserade frågor är lämpliga när 
mjuka data om kvalitativa förhållanden ska samlas in. Ostandardiserade inter-
vjuer är därför vanliga vid genomförandet av kvalitativa undersökningar. (ibid.) 
 
Intervjuerna i vår undersökning hade en 1åg grad av standardisering med av-
seende på frågeformuleringen och ordningsföljden mellan frågorna. Detta gjorde 
vi för att kunna situationsanpassa intervjuerna och därmed få mer ingående svar. 
Vi använde en frågemall (se bilaga 1) för att få med de ämnesområden som vi 
vill besvara i denna undersökning. Vi använde även uppföljningsfrågor för att 
erhål1a utvecklade svar och kontrollera att vi uppfattade svaren på ett korrekt 
sätt. 
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Strukturering i det här sammanhanget innebär att intervjuer kan delas in med 
utgångspunkt från det svarsutrymme som ges åt respondenterna (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Om strukturerade intervjuer används ges den tillfrågade inga 
möjligheter att svara på annat sätt än konstruktören av frågan bestämt sig för. I 
ostrukturerade intervjuer bestämmer den tillfrågade vilken struktur svaret får. 
(Trost, 2004) 
 
Frågor där svarsalternativen är fasta är helt strukturerade. Frågor där svarsalter-
nativen är formulerade med öppna svarsalternativ, att det bara blir möjligt att 
svara till exempel "ja" el1er "nej" är också strukturerade. Frågor där svarsalter-
nativen är öppna, och formulerade så att svarsutrymmet är mer fritt och där re-
spondenten själv kan formulera sina svar är ostrukturerade. (Patel & Davidson, 
1994) 
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Om forskaren räknar sig som kvalitativ fallstudieforskare, kan man använda 
mindre strukturerade alternativ till en standardiserad intervju. Detta gör det 
möjligt för forskaren att reagera på den situation som utvecklas, på respon-
dentens bild av världen och på eventuella nya idéer som kan dyka upp. 
(Merriam, 1994) 
 
Intervjuerna i vår undersökning var semistrukturerade, då frågorna hade öppna 
svarsalternativ och respondenterna fick själva formulera sina svar. Vi hade dock 
i förväg gjort i ordningen en frågemall med frågor som respondenterna fick ta 
del av och som vi sedan använde som en frågebank för att täcka upp de intresse-
områden som den här undersökningen behandlar.  
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I en kunskapsutveckling är det viktigt för tillförlitligheten och validiteten att 
välja rätt respondenter (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi bör beakta att vi väljer 
representativa personer för ändamålet och att vi vänder oss till rätt målgrupp av 
respondenter för kunskapsutvecklingen. Är de kunniga eller experter inom det vi 
avser att studera och undersöka? För att vi skulle få åtkomst till kunniga respon-
denter inom området, valde vi först lämpliga företag som använder XP. 
 
Vi önskade få använda två företag i vår undersökning. Vi ringde till IT-företag i 
Linköping för att finna två intressanta företag. Av ungefär tio företag var det 
fyra företag som svarade att de i någon mån använde inslag av XP. Vårt val av 
företag blev slutligen Ace Simulation och WM-data. 
 
Ace Simulation är ett konsult- och programutvecklingsföretag med kontor i 
Mjärdevi Science Park som i nuvarande form har funnits i två år. Företagets 
historia börjar 1998 då företaget var en avdelning på Linköpings universitet. De 
tillhörde delar av IKP (Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik), 
där IKP hade ett VR-centrum (Virtuell Reality) i A-huset. Detta centrum start-
ades någon gång mellan 1996 och 1997. 1998 anställdes åtta studenter och en 
heltidsanställd forskningsingenjör. De arbetade allmänt med användningen av 
virtuell reality i olika sammanhang. Detta vidareutvecklades och började drivas 
som ett företag. Då hade företaget namnet Virtuell Technology, och 2003 år 
bytte de namn till Ace Simulation.  
 
De flesta kunderna till Ace Simulation återfinns inom fordonsindustrin, och 
företaget arbetar med simulering för att underlätta utveckling inom fordons- och 
farkostindustrin. Exempelvis arbetar företaget mycket med simuleringar för att 
utveckla till exempel nya användargränssnitt i bilar och förarmiljön. Det finns 
även en del av företaget som är inriktad på konsultverksamhet inom simuler-
ingsområdet. De arbetar oftast projektbaserat samtidigt som de utvecklar sin 
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huvudprodukt ACE Immersive. ACE Immersive är en fullskalig simulatormiljö i 
syfte för forskning och utvärdering av HMI (Human-Machine Interaction).   
 
WM-data grundades 1969 och är ett av Nordens ledande IT-företag med ca  
8 000 medarbetare och har en omsättning på drygt 8 000 MSEK. De har ett brett 
utbud av design- och IT-relaterade tjänster. I Östergötland har de egentligen tre 
verksamheter. Dels levererar de lösningar, det vill säga att de gör något system 
som kunden behöver och att de sedan tar hand om supporten, dels har de stora 
förvaltningsåtaganden vilken innefattar viss vidareutveckling och slutligen 
traditionellt konsultarbete, det vill säga att deras konsulter hjälper till i projekt 
av typen att bygga en arkitektur. Konsultarbetet är deras minsta verksamhet och 
den består inte utav att deras konsulter skriver källkod.  
 
WM-data har kunder inom samtliga sektorer. De utför tjänster och gör produkter 
och för företag inom finanssektorn, industrin, försvaret, kommuner, sjukvård 
och landsting.  
 
Motivet till varför vi valde just de här två företagen var att deras användning av 
XP inte var på samma sätt och att deras förutsättningar var olika. 
 
Ace Simulation är ett litet företag som redan från företagets startande använde 
principer och praxis som hör till XP. Dessa använder de dagligen i större eller 
mindre grad. De har inte varit medvetna om att de har använt XP, och de har 
aldrig direkt uttalat att de använder XP. Ändå använder företaget de flesta prin-
ciper och praxis som beskrivs i litteraturen om XP. Vi fann att de använde tio av 
tolv praxis som ingår i XP och vi betraktar dem därför som att de nästintill 
ständigt använder XP fullt ut.  
 
WM-data använder aldrig XP fullt ut, utan de använder valda delar av XP och 
andra metoder i projekt beroende på projektets syfte, mål och förutsättningar. 
Projektledaren väljer det bästa från olika metoder som passar projektet och som 
gör dem mest effektiva för uppdragets karaktär. Ibland inkluderas fler inslag av 
XP i denna sammanfogning än andra gånger. Graden av användningen av XP i 
WM-datas olika projekt är alltså situationsanpassat.   
 
Repstad (1999) menar att huvudkriteriet för val av respondenter är att de aktu-
ella personerna i företagen kan ge viktig och relevant information för projektets 
frågeställningar. Våra kriterier var att intervjupersonerna skulle ha en bra känne-
dom om sitt företags arbetsprocesser. Vi lät de kontaktade personerna inom re-
spektive företag välja lämpliga respondenter för intervjun. Vi tyckte att det låg i 
företagens intresse att låta passande personer representera deras företag. Vad vi 
kan göra är att se till att våra intervjufrågor har god validitet och sedan uppmärk-
samma att vi får svar på dessa frågor och just inga andra svar. 
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Nedan beskrivs hur undersökningen har genomförts. 

�
	 
	� !����������������

Vi har försökt hitta relevanta och tillförlitlig information om vårt studerade om-
råde. Vi sökte dels litteratur som täckte vårt problemområde, dels sökte vi infor-
mation om XP på Internet, där vi fann artiklar skrivna av omtalade och erkänt 
kompetenta författare. Den insamlade informationen studerades, bearbetades 
och sammanställdes till en teoretisk referensram. Referensramen har använts för 
att formulera intervjufrågor, introducera läsaren i ämnet och som jämförelse-
grund för vår analys av undersökningen. (Goldkuhl, 1994) 
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Vi har i vår kunskapsundersökning utfört tre intervjuer. Förutom besöks-
intervjuerna på våra fallföretag har vi använt oss av en expertintervju. 
 
Expertintervjun genomförde vi den 21 april 2005, då vi under nästan två tim-
mars tid intervjuade Erik Lundh från företaget Compelcon AB, som är verksamt 
i Helsingborg. Intervjun genomfördes genom Skype och intervjun bandinspel-
ades. Erik har arbetat med XP sedan 1999 och arbetar idag med att hålla före-
drag om XP, anordna seminarier om XP, samt fungera som coach för XP-projekt 
(Compelcon, 2005). Vi har via en mejlkontakt med Kent Beck, blivit rekom-
menderade att ta hjälp av Erik.  
 
Vid vår första besöksintervju intervjuade vi tre anställda från Ace Simulation 
under en dryg timmas tid tisdagen den 26 april 2005. Vi intervjuade samtliga 
samtidigt. Två av dessa anställda har varit med sedan 1998, och arbetar idag 
med utveckling av företagets produkter och tjänster. Den tredje intervjupersonen 
har varit anställd sedan hösten 2004 och arbetar huvudsakligen med 
administrativa uppgifter, såsom utbetalning av lön och dylikt.  
 
Den 3 maj 2005 intervjuade vi en person från WM-data. Han är leveransan-
svarig på WM-data, vilket innebär att han arbetar med att säkra och stötta 
affärerna, det vill säga att han är ansvarig för att det de levererar blir rätt. Han 
har också en roll, att med hjälp av andra ta fram och implementera gemensamma 
processer och stöd för WM-data i regionen, vilket innefattar kunskap om 
modeller och projektmetodik. 
 
Intervjuerna med Ace Simulation och WM-data dokumenterades genom en 
bandinspelning och var av en informell karaktär där alla satt kring ett bord och 
diskuterade. Vi som uppsatsförfattare styrde samtalen genom att ställa de frågor 
vi tyckte passade för stunden, men vi styrde inte respondenternas svar och för-
sökte i möjligaste mån undvika att avbryta de intervjuade. 
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Efter att vi hade gjort klart intervjuerna med våra respondenter påbörjade vi 
analysen av materialet. Denna analys genomförde vi med hjälp av Multi-
grounded theory (MGT), vilket beskrivs av Goldkuhl & Cronholm (2003). 
Multi-grounded theory är en modifiering eller ett tillägg till Grounded Theory 
(härefter benämnt GT). GT är ett sätt att generera teori utifrån data, systematiskt 
insamlat och analyserat genom forskningsprocessen (Strauss & Corbin, 1998).  
 
GT uppfanns av amerikanerna Barney G. Glaser och Ansel L. Strauss, som 
presenterade analysmetodologin, det vill säga ett sätt att fundera på en social 
verklighet och studera detsamma, i boken $%����������������������������$ 
som de släppte 1967. En forskare som arbetar med GT påbörjar inte sina forsk-
ningsprojekt med någon förförståelse av forskningsområdet, utan det är snarare 
så att forskaren börjar med att välja ett forskningsområde och låter sedan den 
genererade teorin komma från den insamlade datan. Mer detaljerat genomförs 
detta genom att forskaren tittar på sitt insamlade material och försöker inled-
ningsvis bilda sig en uppfattning om vad materialet handlar om på ett över-
gripande plan. Därefter försöker forskaren hitta kategorier av fenomen i 
materialet och för varje kategori hitta attribut eller egenskaper som beskriver 
kategorin. Forskaren fortsätter sedan arbetet genom att försöka relatera 
kategorierna till varandra så att en förståelse över hur de förhåller sig till 
varandra kan genereras. Detta en process som benämns öppen kodning (open 
coding). (ibid.)  
 
Goldkuhl & Cronholm (2003) upptäckte att de tyckte att det fanns brister i 
Grounded Theory. De hävdade att det induktiva arbetssättet som kännetecknar 
GT både var en av de största styrkorna men också en stor svaghet, då de menade 
att GT förlorar kunskap då GT inte tar med etablerade teorier i analysarbetet. 
Detta medförde att de vidareutvecklade Grounded Theory till vad de kallade 
Multi-grounded theory. Till skillnad från Grounded Theory tyckte Goldkuhl & 
Cronholm (ibid.) att man som forskare inte skulle försöka vara så opåverkad av 
tidigare framtagen kunskap såsom de mest renläriga anhängarna av Grounded 
Theory ansåg att forskare bör vara. Goldkuhl & Cronholm (ibid.) menade att om 
man som forskare inte tar reda på vad som är gjort inom forskningsområdet 
innan man påbörjar sin datainsamling, riskerar de att uppfinna hjulet på nytt, det 
vill säga göra om ett arbete som någon annan redan har gjort. Vidare lade 
Goldkuhl & Cronholm (ibid.) till andra delar i sin Multi-grounded theory, såsom 
att forskaren bör ta hänsyn till var de saker de studerar finns, då sammanhanget 
de verkar i påverkar det insamlade datamaterialet. Teorigenerering enligt MGT 
är en process i fyra steg, vilka kortfattat beskrivs i nedanstående stycke. (ibid.) 
 
Först genomför man i MGT en induktiv kodning, vilket motsvarar öppen 
kodning i GT. Forskaren bör här ha ett så öppet sinne som möjligt och sträva 
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efter att vara så fri som möjligt i sin analys av datan. Därefter förfinar forskaren 
koncepten som kom fram under den induktiva kodningen genom att kritiskt 
ifrågasätta den insamlade datan, men också genom att analysera språket i datan 
och datans sammanhang. Efter detta försöker man bygga strukturer av de kate-
gorier som man har tagit fram under arbetets gång. Processen avslutas med att 
framtagna teorier kondenseras, det vill säga sammanfattas och granskas kritiskt 
genom att jämföra teori med empiri. (ibid.)   
 
Analysen gick till så att vi utgick ifrån Becks (Beck 1999) tolv ursprungliga 
praxis, och frågade oss vad detta handlade om. Till varje praxis identifierade vi 
ett antal kategorier och dessa försökte vi relatera till varandra så att vi kunde se 
samband mellan kategorier och också tydliggöra orsaker och samband. Dessa 
kategorier hämtade vi från vår samlade kunskap och erfarenhet om XP, det vill 
säga vår sammanslagna kunskap och erfarenhet från teoristudier och våra fall-
studier. Dessa kategorier och deras inbördes förhållande nedtecknade vi och de 
figurer som detta resulterade i återfinns under respektive praxis i kapitel 5.  
 
Anledningen till varför vi analyserade de tolv praxis som Beck (1999) beskrev 
och inte de tjugotvå som han beskriver 2004 (Beck & Andres 2004) är att vi 
uppfattar den senare som lite för ny. Med detta menar vi att vi inte funnit det 
motiverat att ta med de nya praxis som Beck & Andres (2004) då vi inte har 
funnit någon kritik mot deras nya bok. Detta i kombination med att de företag 
som vi har intervjuat i denna undersökning inte kände till att Beck & Andres 
hade släppt en uppdaterad version av Becks (1999) bok, gjorde att vi inte 
uppfattade det meningsfullt att ta med de nya praxis som beskrivs i Beck & 
Andres (2004) bok.  
 
Därefter genomförde vi en metodvärdering enligt MA/SIMM. Vi valde 
MA/SIMM då de verktyg som metametoden erbjuder passar denna undersök-
ning väl. Värderingen genomförde vi sedan på så sätt att vi först läste igenom 
vårt samlade material, och därefter antecknade vi alla problem och styrkor vi 
kunde hitta som relaterar till vårt problemområde. Därefter sökte vi efter sam-
band mellan problem och samband mellan styrkor. Dessa samband grupperade 
och strukturerade vi för att därefter nedteckna dessa. 
 
Slutligen besvarade vi våra frågeställningar med hjälp av vår analys (se ovan) 
och sammanfattade dessa svar i ett antal slutsatser. 

�����������������
Under genomförandet av en undersökning måste forskaren veta att det under-
sökta är det som avses undersökas, det vill säga forskaren måste veta att vi har 
god validitet. Dessutom måste forskaren veta att han/hon gör det på ett tillförlit-
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ligt sätt, det vill säga forskaren måste veta att undersökningen har god reliabili-
tet. (Patel & Davidson, 2003) 
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Validitet kan i kvalitativa undersökningar betyda att ambitionen med under-
sökningen är att upptäcka företeelser, att förstå en kultur eller att beskriva upp-
fattningar. Validiteten gäller hela forskningsprocessen och är till skillnad från 
kvantitativa undersökningar inte enbart relaterad till datainsamlingen. (ibid.) 
 
Vi har i arbetet med undersökningen försökt att arbeta fördoms- och förut-
sättningslöst. Genom att försöka förstå och tolka våra insamlade data, det vill 
säga försöka sätta innehållet i relation till den rådande samhällssituationen, och 
beakta så många faktorer som möjligt, har vi ambitionen att ta fram ny kunskap 
som kan besvara våra frågeställningar. 
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Reliabilitet har en annan innebörd i förhållande till den kvantitativa forsknings-
processen. I fall forskaren intervjuar samma person flera gånger, och får olika 
svar vid de olika tillfällena, kommer det i en kvantitativ undersökning tolkas 
som ett tecken på en låg reliabilitet. I en kvalitativ undersökning behöver det 
inte innebära att undersökningen har låg reliabilitet. Den intervjuade personen 
kanske har ändrat uppfattning, lärt sig nya saker eller så är det ett annat stäm-
ningsläge. Om svaret lyckas fånga det unika i situationen och detta visar sig som 
variation i svaret, är fångandet av det unika viktigare än variationen. (Patel & 
Davidson, 2003) 
 
Genom att dokumentera intervjuerna på band, lyssna uppmärksamt och ställa 
relevanta följdfrågor hoppas vi kunna uppnå hög reliabilitet, det vill säga vår 
förhoppning och ambition är att försöka fånga det unika i situationen. 

������-����������
Om man ska kunna göra en bedömning i fall fakta eller upplevelser är sannolika, 
måste forskaren förhålla sig kritiskt till dokumenten. Till exempel måste man ta 
reda på när och var ett dokument har tillkommit, vilket syfte hade upphovs-
mannen, vem är eller var han/hon och vilken relation hade han/hon till händel-
sen? Var personen kunnig inom sitt kunskapsområde eller var han en lekman? 
(Patel & Davidson, 2003) 
 
Vi har under arbetets gång kontinuerligt kritiskt granskat våra källor, oavsett i 
fall de har varit tryckta källor eller om de har inhämtas från Internet. Grund-
kriterierna har varit att källan är relevant, det vill säga att informationen är an-
vändbar inom vårt forskningsområde samt att personen som skrivit materialet är 
en allmänt känd auktoritet inom området eller kommer från den akademiska 
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världen. Vår förhoppning är därigenom att de källor vi har använt oss av speglar 
en bild av verkligheten som i någon mån är sann. 

�����������
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Vetenskapsteori handlar lite tillspetsat om huruvida vi över huvud taget kan veta 
något, eller om alla så kallade sanningar är relativa. Det är brukligt att tala om 
två vetenskapliga huvudinriktningar, positivismen och hermeneutiken. Begrepp-
et positiv i positivismen stod då framför allt för något precist, säkert och verk-
ligt. Hermeneutiken har som huvudsyfte att tolka och förstå. 
 
Att skriva en vetenskaplig rapport handlar om att vi som författare har ett bra 
förhållningssätt till undersökningen så att vår samt läsarens kunskapsutveckling 
håller en så hög kvalitet som möjligt. De egenskaper vi eftersträvar är att vi ska 
ha en öppenhet, tydlighet, ärlighet, noggrannhet, ansvarsfullhet och rationalitet.  
 
I denna undersökning arbetar vi abduktivt då det enligt vår kunskapsinventering 
inte finns någon tidigare gjord forskning inom vårt aktuella studieområde, men 
att problemdomänen inte är okänd i litteraturen (se kapitel 4). 
 
Med denna kunskapsutveckling försöker vi beskriva och förstå hur företag 
arbetar med och använder XP. För att göra detta använder vi en deskriptiv 
strategi. Vi försöker också metodutveckla XP och vara normativa. 
 
Då vi i denna undersökning har anslutit oss till de tankegångar som finns inom 
hermeneutiken väljer vi att använda vi oss av en kvalitativ metodteori, vars drag 
ligger mer åt det hermeneutiska perspektivet. 
 
Vi har i denna undersökning använts oss av analytisk induktion för att utforma 
vår kvalitativa undersökning.  
 
Vi har i denna undersökning inte använt oss av strukturerade intervjuer. Däre-
mot har vi använt semistrukturerade intervjuer då vi har gett respondenterna en 
mall med frågor i förväg. 
 
Vårt främsta kriterium vid vårt val av företag var att de använder eller har an-
vänt XP.  
 
Under genomförandet av en undersökning måste forskaren veta att det under-
sökta är det som avses undersökas, det vill säga forskaren måste veta att vi har 
god validitet. Dessutom måste forskaren veta att han/hon gör det på ett till-
förlitligt sätt, det vill säga forskaren måste veta att undersökningen har god 
reliabilitet. 
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Vi har under arbetets gång kontinuerligt kritiskt granskat våra källor, oavsett i 
fall de har varit tryckta källor eller om de har inhämtas från Internet. 
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En systemutvecklingsmodell är en övergripande struktur över systemutveck-
lingsprocessen och beskriver i huvudsak ����som skall utföras i utvecklings-
arbetet (Goldkuhl, 1992). Den talar inte om ���arbetet skall göras, det vill säga 
modellen ska vara metodoberoende där modellen ska ange en struktur av om-
råden. (ibid.) En modell bygger på ett bakomliggande synsätt. Andersen (1994) 
har en liknande definition på modell och menar vidare att en modell även kan 
beskriva ����som bör utföra olika uppgifter i utvecklingsarbetet. En modell 
består oftast av ett antal faser eller områden som innebär att man anger en 
arbetsuppgift eller klass av arbetsuppgifter (Goldkuhl, 1992), men det finns 
modeller som endast omfattar vissa faser i utvecklingsarbetet (Andersen, 1994). 
Vanliga förekommande faser för systemutvecklingens livscykel är analys, 
design, realisering och implementation (ibid.). 

���� ������
Begreppet metod kan många gånger förväxlas med modell eftersom vissa för-
fattare använder begreppen metod och modell synonymt. Det finns författare 
som gör en åtskillnad mellan begreppen. Goldkuhl (1994) menar att en system-
utvecklingsmetod är ett tillvägagångssätt och beskriver ���något i utvecklings-
arbetet skall utföras, till skillnad från modell som beskriver ����som skall ut-
föras. En metod är mer detaljerad än en modell (Andersen, 1994). Metodens 
funktion är att vägleda systemutvecklingsarbetet (Goldkuhl, 1992). 
 
Enligt Goldkuhl (1992, 1994) kan en systemutvecklingsmetod bestå av följande 
delar: 

• '�����������beskriver hur arbetet skall utföras, till exempel vilka frågor 
som skall ställas, vilka faktorer man bör ta hänsyn till, vilka typer av 
tankegångar om skall användas inom bland annat analys och design och 
vilka kriterier som skall tillämpas. 

• )����������innebär regler för hur beskrivningar och dokumentation skall 
framställas och tolkas. Det är genom notationen man ger metoden en hög 
grad av styrning (Goldkuhl, 1992). En notation kan både innehålla text- 
och grafikbaserat språk för att beskriva ett datasystem och dess om-
givning.  

• +����� – är de kategorier som ingår i arbetssättets typfrågor. Exempelvis 
kan man om man arbetar med problemanalys enligt FA/SIMM, ställa sig 
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frågan vad som orsaker ett visst problem. Detta problem kan vara en kate-
gori som är ett begrepp i arbetssättet. (ibid.) 

 
Andersen (1994) definierar en metod på liknande sätt. Författaren påpekar dock 
att det är viktigt att känna till metodens användningsområde, det vill säga för 
vilka problem metoden kan och inte kan tillämpas. Andersen (ibid.) menar att 
det finns metoder som är så grovt beskrivna att användaren måste ta till sitt sub-
jektiva omdöme och lita på sitt förnuft och sin erfarenhet. En metod som an-
vänds i praktiken behöver oftast anpassas till situationens krav för att tillväga-
gångssättet skall bli framgångsrikt (Goldkuhl, 1994).  
 
Brinkkemper (1996) definierar en metod som ett angreppssätt för att genomföra 
systemutvecklingsprojekt baserat på ett speciellt tankesätt. Detta tankesätt består 
av direktiv och regler strukturerande på ett systematiskt sätt. (ibid.) 

 
Vi menar att man kan tolka detta på så sätt att metodanvändaren väljer ut vissa 
delar av en metod och modifierar eventuellt eller ersätter och kompletterar 
metoden utifrån de behov som uppstår. Vi menar alltså att ovanstående ska 
tolkas som att en metod bör inte ses som ett recept, det vill säga något som man 
behöver följa bokstavligen. Vi är dock medvetna om att en metod kan uttryckas 
väldigt detaljerat i vissa böcker, liknande kokboksböcker som exempelvis Cohn 
(2004). 

���� �����
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Sambandet mellan modell och metod är att en metod kan användas i en eller 
flera av de faser som ingår i modellen (Andersen, 1994, se figur 3-1).  
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Goldkuhl (1992) har också den uppfattningen att det skall vara möjligt att plocka 
in metoder i olika faser i modellen. I och med att modeller talar om vad som 
skall göras i utvecklingsarbetet och inte hur, bör modeller vara metodoberoende. 
Vidare påpekar Goldkuhl att en särskild kategori av metoder kan vara mer kom-
patibla med vissa modeller än andra. (ibid.)
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En metametod är en metod som används för att utvärdera, beskriva, utveckla och 
kombinera metoder (Goldkuhl & Fristedt, 1994). Enligt Fristedt (1995) är 
metametoder ett bra hjälpmedel för att analysera, förstå och hantera komplexa 
fenomen som metoder. 
 
Det motsvarande begreppet på engelska är ����������������� och Brink-
kemper (1996, s. 276) definierar begreppet som: 
 

”Method engineering is the engineering discipline to 
design, construct and adapt methods, techniques and 
tools for the development of information systems.” 

 
Översatt till svenska betyder det ungefär att metametoder är ingenjörsmässig 
disciplin för att designa, konstruera och anpassa metoder, tekniker och verktyg 
för att utveckla informationssystem.  
 
En sådan metametod är MA/SIMM vilket beskrivs in nedanstående avsnitt. 

#
(
	� �$)*����

MA/SIMM har utvecklats av Göran Goldkuhl och forskningsgruppen VITS vid 
instutionen för datavetenskap (IDA) vid Linköpings universitet. Metoden är 
modulärt uppbyggd med hjälp av ett antal grundläggande metodkomponenter 
från metodfamiljen SIMM. Vissa delar har anpassats för att passa det problem-
lösningssammanhang som metodanalys innebär och vissa delar har skapats unikt 
för metodanalys (Goldkuhl, 1996). Man kan se MA/SIMM som en verktygslåda, 
man plockar de verktyg som behövs för en viss situation. Följande egenskaper är 
viktiga inom MA/SIMM: 

• Situationsanpassning 
• Metodstöd för att studera praktisk metodanvändning vad gäller problem 

och styrkor 
• Fokus på metodens bakomliggande synsätt 
• Förutom begreppsmodellering även fokus på aktiviteter och dokument 

och dokumentsamband 
 
MA/SIMM kan användas vid följande situationer (ibid.): 

• �������
����������- innebär en beskrivning av metoden och eventuellt 
användningen av den. Syftet med metoddokumentering är att öka för-
ståelse för metoden. Metodbeskrivningen kan användas som ett underlag 
för presentation eller utbildning. Metoddokumenteringen utgörs av två 
sammansatta moment; metodmodellering (idealtypisk) och situationell 
analys. 
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• �������������- innebär en utvärdering av en eller flera metoder. För att 
utföra en metoddiagnos behövs en beskrivning av metoden, vilket ingår i 
metoddokumentering. Utöver beskrivningen av metoden behöver man 
utföra en värdering av metoden. 

 
�"#$%��&���,-/+'%1"-,1-$%�9:%�(,-/++"'#*/0�6
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I en metodvärdering, vilket man gör förutom en beskrivning av 
metoden, ingår fem olika moment: 
o Problemanalys 

I problemanalys gör man en värdering av negativa egenskaper och 
aspekter kring metoden. Syftet med problemanalysen är att utveckla 
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kunskap kring problemen. Problemanalysen skall ge svar på frågan: 
Vilka är de viktigaste problemen, problemorsakerna och problem-
effekterna? (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). I problemanalysen 
utgår man inte från några kriterier. Det ingår fyra arbetsmoment i 
problemanalysen: 

�����	�������������������– innebär att upprätta riktlinjer 
för arbetet. 

��"��������������������	�����������	���– innebär att 
upprätta en problemlista. 
Detta moment skall ge svar på frågan: Vad uppfattar 
involverade aktörer som problem? 

�����	������������	�����- innebär en strukturering av 
problemen i olika områden. Momentet syftar till att bereda 
ett mer lätthanterligt underlag för den fortsatta analysen. 

��'��	���������	����������– innebär att kartlägga 
sambanden mellan problemen, finna orsaker och effekter. För 
att komma till rätta med problemen måste man förstå 
orsakerna och effekterna. Man strukturerar upp problemen i 
en problemgraf för att få en tydlig uppfattning om den totala 
problemsituationen. (ibid.). 

o Styrkeanalys 
Styrkeanalys innebär en värdering av positiva egenskaper och 
aspekter kring metoden. Syftet med styrkeanalysen är att utveckla 
fördjupade kunskaper kring styrkorna och att ge svar på frågan; 
Vilka positiva förhållanden kan utnyttjas för att skapa 
förändringsbehov och förändringsåtgärder? Analysen resulterar i en 
lista med alla styrkor (ibid.).  

o  ����������������������- Denna komponent syftar till att 
sammanfatta resultatet från arbetsmomenten i metodvärderingen. 
Det innefattar positiva och negativa aspekter samt vad som bör 
förändras. (Goldkuhl 1996) 

o �����
��
���������#Denna del består av två moment, nämligen 
kriteriebestämning och kriteriebaserad karaktärisering av metoden. 
(ibid.) 

o &�
����
��
�������� - Denna del är uppbyggd på liknande sätt 
som metodkaraktäriseringen. (ibid.) 

• ����������
	����#�kan avse utveckling av en allmän metod eller en 
organisationsspecifik metod. Vid utveckling av en organisationsspecifik 
metod måste man beakta organisationens specifika mål. Det behövs 
däremot inte vid utveckling av en allmän metod. Metodutveckling kan 
innebära nyutveckling, vidareutveckling eller anpassning. (ibid.) 
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• �����
����������- innebär att man utgår från två eller flera metoder och 
försöker förena dem till en metod. Innan man kan integrera metoderna ut-
förs en metoddiagnos. (ibid.) 

• ��������	����������i verktyg – innebär metodanalys i anknytning till 
utveckling av datorstödda metodverktyg. Det sker ofta en viss metod-
modifiering i samband med implementeringen av metoden i verktyget.  
 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att olika metodanalyssituationer har en 
stigande nivå. De högre innefattar de lägre på följande sätt:  
Metoddiagnos = metoddokumentering + metodvärdering 
Metodutveckling = metoddiagnos + metoddesign 
Metodkombinering = metoddiagnos + metodintegration 
Metodimplementering i verktyg = metodutveckling + verktygsutveckling 
 
Vi anser inte att XP är en metod om man definierar en metod såsom Goldkuhl 
(1992) definierar en metod, det vill säga något som består av begrepp, notation 
och arbetssätt, då vi inte uppfattar att det finns ett visst givet arbetssätt att an-
vända XP på, och vi uppfattar inte heller att det finns en viss given notation som 
hör till XP. Därför tror vi inte att det är möjligt att genomföra en metodutveck-
ling enligt MA/SIMM. Däremot tror vi att det är möjligt att genomföra en 
metoddiagnos och vi kommer i denna uppsats att genomföra den delen av 
MA/SIMM.  

#
(
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En annan metametod som kan användas till metodanalys är NIMSAD. NIMSAD 
är en förkortning av Normative Information Model-based Systems Analysis and 
Design. (Jayaratna 1994) 
 
Enligt Jayaratna (ibid.) är NIMSAD ett ramverk som utvecklats från problem-
lösning inom industrin. Enligt Jayaratna (ibid.) finns det tre mål med NIMSAD. 
Dessa mål är: 

• Att fungera som en möjlighet till förståelse for allmän problemlösning  
• Att utvärdera metoder i avseende på deras struktur, steg och form 
• Att underlätta till att dra slutsatser 
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Evaluation

Intended problem solver Problem situatio

Problem solving process

Methodology user Methodology context

Methodology
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NIMSAD innehåller enligt Jayaratna (ibid.) fyra viktiga element (se figur 3-3): 
 

• Problemsituationen (metodkontext/sammanhang) 
• Tilltänkt problemlösare (metodanvändaren) 
• Problemlösningsprocessen (metoden) 
• Utvärderingen av de ovan nämnda 

 
Metodanalysen är uppdelad i tre olika delar som utvärderas. (ibid.) Vi kommer 
kort att gå igenom de olika delarna var för sig 

���������%/).,(0"-$'-"/*,*�
Utvärdering av fasen problemsituationen beror enligt Jayaratna (ibid.) på vilken 
tillfredsställelse klienten får ut av utvecklingsarbetet som utförs med stöd av 
metoden. 
 
Själva utvärderingen delas i sin tur upp i tre olika delar; före, under och efter 
projektet. Såsom vi tolkar Jayaratna (ibid.) är att det före projektet viktigt att 
förstå orsakerna till klientens eventuella funderingar, problem och förväntningar. 
Tanken är att man ska välja en metod som stämmer överens med den specifika 
situationen. För att kunna göra detta så måste det enligt Jayaratna (ibid.) finnas 
information om det syfte, den struktur, de steg, de tekniker och de kompetens-
nivåer med mera som metoden kräver. 
 
Medan ett projekt bedrivs, menar Jayaratna (ibid.), är det viktigt att få kunderna 
att underlätta för utvecklingsarbetet. Detta kan göras genom att se till att de är 
engagerade under hela projekttiden. 
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Den sista delen av utvärderingen sker efter att projektet har avslutats. Detta är, 
enligt Jayaratna (ibid.), den viktigaste aspekten av utvärderingen och man bör 
göra följande:  
 

• Utreda huruvida systemet implementerats inom tillgängliga resurser, tid 
och arbete.  

• Klarlägga huruvida systemet kan utföra det avsedda och utföra rätt 
uppgifter. Denna klarläggning görs enligt Jayaratna (ibid.) för att fastställa 
effektiviteten i design- och implementationsfaserna. 

• Utreda om problemen har blivit lösta. Med detta menar Jayaratna (ibid.) 
att relevansen för systemet i en given problemsituation fastställs. 

 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att för denna sista och avslutande fas för 
metodutredningen finns det tre olika nivåer som ska utvärderas efter ett projekt 
med avseende på klientens tillfredsställelse. På den första nivån sker en ut-
värdering där man undersöker om systemet har utvecklats inom de givna rest-
riktionerna. På den andra nivån kontrollerar man om systemet, vilket kan ses 
som resultatet av metodanvändandet, utför det som systemet är avsett att göra. 
På den tredje och sista nivån genomförs en utvärdering som visar om systemet 
har förändrat problemsituationen. Om resultatet av denna utvärdering leder till 
ett godkännande så har alltså problemen eliminerats. 

������������� !"��#$%&�'(�)*+$'�
Enligt Jayaratna (1994) är utvärderingen av den tilltänkta problemlösaren tänkt 
att ge en förståelse för styrkor och svagheter. Tanken är en insikt och förståelse 
om eventuella utbildningsbehov ska uppmärksammas men att man även kan få 
en insikt om hur arbetssättet kan förbättras och hur kompetensen kan vidareut-
vecklas. Denna utvärdering genomförs på så sätt att utvecklaren (den tilltänkta 
problemlösaren) ställer ett antal frågor före, under och efter projektet som pro-
blemlösaren besvarar själv. Detta kallar Jayaratna "mental construct model". 
 
De frågor som den tilltänkta problemlösaren ska fråga sig ska enligt Jayaratna 
(ibid.) vara av väldigt specifik karaktär. Exempelvis: 

• Vilken erfarenhet kräver metoden av dess användare? 
• Kan man använda metoden även om användaren inte tidigare har jobbat 

med liknande problemsituationer? 
• Hur hjälper metoden användaren att förändra problemsituationen? 
• Givet den specifika problemsituationen, vilka modeller och ramverk 

erbjuder metoden? 
• Vilka modeller behöver metodanvändaren kunna hantera för att klara 

situationen? 



���������������������

 34

��������,$%&�'(�)*!�!-*#$%.'**'!�
Den tredje och sista delen som metodanalys enligt NIMSAD består av är pro-
blemlösningsprocessen. Delen berör, enligt Jayaratna (ibid.), bedömningen av 
metoden och den grad av hjälp den erbjuder i termer av exempelvis modeller, 
koncept, tekniker och struktur. Denna utvärderingsdel är även den indelad i före, 
under och efter projektet. 
 
Före utvecklingsprojektet bör man reflektera över metoden som hanterar pro-
blemlösningsprocessen med avseende på metodskaparens filosofiska och per-
sonliga synsätt. Vidare ska, menar Jayaratna (1994), reflektionen täcka metod-
skaparens uppfattning av vad som bör vara med i metoden och vad som, enligt 
honom eller henne, har varit framgångsrika projekt att ta lärdom av. Vad ut-
värderingen i det här läget innebär är, enligt Jayaratna (ibid.), att potentiella 
metodanvändare undersöker om de gör ett klokt beslut huruvida de bör använda 
metoden och om metodens struktur, arbetssteg och grundtanke går att förstå av 
en potentiell metodanvändare. 
 
Vidare menar Jayaratna (ibid.) att en metodanvändare söker efter vissa specifika 
metoder som underlättar arbetet med den specifika problemlösningsprocessen. 
Metodanvändaren bör då bland annat ha kunskap om i vilka situationer som 
metoden är lämplig att använda, hur metoden bör användas samt hur eventuella 
vinster och fördelar med metoden kan mätas innan man börjar använda metoden. 
Denna kunskap kan man få genom att intervjua personer som använt metoden 
tidigare. Enligt Jayaratna (ibid.) erbjuder inte metodens skapare alltid en 
eventuell metodanvändare kriterier för beslut som rör användandet av metoden. 
 
En utvärdering av den valda metodologin bör även utföras. Detta görs enligt 
Jayaratna (ibid.) eftersom valet av metod i sig kan medföra en medveten eller 
omedveten tolkning och eventuell ändring av metodens filosofi, struktur, form, 
och arbetssteg. Denna utvärdering undersöker då om eventuella förändringar och 
tolkningar som gjorts av en viss metod bygger på god grund. Eventuella föränd-
ringar kan, enligt Jayaratna (ibid.), vara nödvändiga i vissa situationer och ut-
värderingen undersöker då de effekter som fås av de förändringar som gjorts i 
metoden. 
 
Man bör även göra en utvärdering av metoden medan den används. Jayaratna 
(ibid.) påpekar att trots alla goda intentioner och riktiga val kan man inte för-
vänta sig att en metod ska fungera felfritt och perfekt i alla tänkta situationer. 
Trots allt har alla individer en unik förförståelse och erfarenhet vilket gör att 
ingen människa tänker exakt likadant som någon annan. Jayaratna (ibid.) menar 
att deltagarna i ett projekt gör allt for att försvara och tillgodose sina egna 
intressen i situationen. Enligt Jayaratna (ibid.) innebär detta att möjligheten att 
fullständigt följa en metods struktur eller arbetssteg är mycket liten. Många 
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informella ändringar görs av de personer som använder metoden. Denna ut-
värdering handlar om metodens effektivitet i användningen. 
 
När projektet är slut bör man, enligt Jayaratna (ibid.), göra en utvärdering där 
fokus ligger på den insamlade kunskapen som personer har fått genom att an-
vända metoden. Därigenom kan man bestämma om metoden bör användas i fort-
sättningsvis och i så fall i vilka specifika situationer som den är lämplig att an-
vända. 

#
(
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Vi har i detta kapitel kort tittat på två metametoder som kan användas till metod-
analys. De två metoderna är NIMSAD och �'( "����
 
Såsom vi förstår det kräver NIMSAD att ett specifikt projekt utförs eftersom 
varje del av utvärdering har moment i utvärderingsarbetet som ska utföras innan, 
under och efter ett projekt. Det tycker vi är bra då resultatet av utvärderingen 
bland annat kan visa om metoden resulterar i system som håller för de krav och 
resursramar som sätts upp. Vi anser dock inte att vi har möjlighet att utföra en 
sådan analys på grund inom ramen för denna undersökning. 
 
Vi har inte heller hittat någon bra beskrivning över hur själva arbetet ska utföras 
utan vi tror att Jayaratna (1994) har lämnat en stor del av arbetet till användarna 
själva. Detta sammantaget gör att vi inte anser att NIMSAD är en lämplig meta-
metod att använda för vår analys av XP, utan vi anser att det mest lämpliga att 
utföra är en metodvärdering enligt MA/SIMM. 
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I detta avsnitt beskriver vi lättrörliga utvecklingsmetoder och XP ur ett historiskt 
perspektiv. Vi försöker också att definiera XP. Syftet med avsnittet är att klar-
göra hur och varför XP har uppstått.  

(
	
	� $���������0����������/�����

XP är en av flera lättrörliga utvecklingsmetoder. Alla lättrörliga metoder kan, 
som vi tidigare nämnt benämnas Agile software development (Agile Sweden, 
2005). Detta namn sätter ett begrepp på en uppsättning metoder som man kan 
använda vid mjukvaruutveckling. Att metoden är lättrörlig innebär att arbets-
sättet är strukturerat på ett sätt som gör att systemets innehåll enkelt kan om-
formas efter uppkomna önskemål under projektets gång. Dessa metoder är alltså 
anpassade för att hantera förändrade kravbilder under pågående projekt. Prin-
cipen är att framtiden är föränderlig, varför det behövs utveckling som stöder 
föränderlighet. (Highsmith, 2002) 
 
Andra lättrörliga metoder är Scrum, Dynamic Systems Development Method, 
Crystal Methods, Feature-Driven Development, Lean Development och 
Adaptive Software Development. Dessa utvecklingsmetoder har utvecklats 
under 1990-talet och var i grund och botten en reaktion mot tunga utvecklings-
metoder (ibid.). För oss är tunga utvecklingsmetoder traditionella utvecklings-
metoder, där hela systemet levereras samtidigt när det är helt färdigt. Andersen 
(1994) kallar detta för revolutionär systemutveckling, där man slänger ut det 
gamla systemet och omedelbart inför ett nytt. Enligt Highsmith (2002) var det 
många utvecklare som fann dessa dokument- och plandrivna metoderna byrå-
kratiska och långsamma. Andersen (1994) menar att det inte är ovanligt att 
sådana utvecklingar tar ett till två år. Maurer & Martel (2001) anser att många 
systemutvecklingsprojekt tenderar att producera ett stort antal dokument och 
listar några exempel på vad det kan vara för typer av dokument. Dessa är krav-
specifikationer, systemarkitektiska beskrivningar, testplaner och omfattande 
designdokument. Maurer & Martel (ibid.) nämner också att flera projekt avbryts 
efter analys- och designfasen, alltså innan utvecklarna ens har givits chansen att 
börja utveckla själva systemet.  
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År 2001 enades många utvecklare kring en definition av lättrörliga metoder för 
att på allvar börja konkurrera med tunga utvecklingsmetoder. Utvecklarna skrev 
ett manifest (Manifesto for Agile Software Development) där de propagerar att 
de har funnit ett bättre sätt att utveckla mjukvara. De fann fyra gemensamma 
värderingar för lättrörliga metoder och att de genom dem uppnår bättre system-
utvecklingsprocesser.  
 
De fyra värderingarna är: 
 

• Individer och interaktionen dem emellan är viktigare än processer och 
andra verktyg 

• Det viktiga är att framställa fungerande mjukvara framför innehållsrika 
dokument 

• Det är viktigare att samarbeta med kunden än att förhandla med dem 
• Det är viktigare att kunna ändra en plan än att följa en plan (Agilie 

Sweden 2005) 
 
För oss framstår detta som att alla lättrörliga metoder innehåller och bygger på 
dessa värderingar, men att de ger uttryck för dem på olika sätt. Vi kommer dock 
inte att beskriva hur andra lättrörliga metoder än XP hanterar dessa värderingar.    

(
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Enligt Fowler (2003) grundar sig XP från det täta samarbete som Kent Beck och 
Ward Cunningham hade under slutet av 1980-talet. Det var ett samarbete vars 
arbetssätt förfinades under början av 1990-talet och som utvecklades till ett per-
spektiv på mjukvaruutveckling och detta perspektiv kom senare att bli XP.  
 
Enligt Beck & Andres (2004) uppkom XP sedermera genom ett telefonsamtal 
påsken 1996 när biltillverkaren Chrysler ringde till Beck. Chrysler höll på med 
ett lönesystem och projektet hade stora bekymmer. Exempelvis hade de varit två 
månader från att släppa systemet i ett halvårs tid. Beck kallades in som konsult 
för att försöka styra upp projektet. Under detta projekt testade Beck sedan de 
idéer och principer som skulle bli metoden XP. Under Becks ledning började 
projektet om från början och på kort tid lyckades sedan projektet bli väldigt 
framgångsrikt. (ibid.) 
 
Becks idéer och principer var i korthet följande punkter (Beck, 1999): 

• Interaktionen mellan utvecklare och kunden är viktig. Av den anledningen 
bör kunden befinna sig på plats hos utvecklarna och finnas till hands för 
snabb återmatning när utvecklarna finner något oklart. Kunden kan där-
med snabbt specificera och prioritera utvecklarnas arbete.   
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• Lärande är viktigt. Av den anledningen bör utvecklingscykeln eller 
”återmatningscykeln” (feedback cycle) vara kort. Man ska kunna ut-
värdera och testa systemet tidigt. 

• Enkel källkod tenderar att fungera bättre än komplicerad källkod. Av den 
anledningen bör utvecklarna reducera komplicerad och duplicerad kod. 
Man ska kontinuerligt skriva om källkoden. Ett perspektiv på enkel och 
komplicerad källkod är att utvecklarna endast ska tänka och göra funk-
tioner som möter nutida behov och inte betänka framtida problem och 
lösningar. Framtiden är inte fast och fix, den är föränderlig.  

• Kodgranskning är viktigt. Av bland annat den anledningen bör 
utvecklarna arbeta i par vid en dator.  

• Testning är viktigt. Av den anledningen bör utvecklarna skriva auto-
matiserade tester före man skriver det som ska testas. Den skrivna käll-
koden ska anses vara färdig (tills vidare) när den genomgår testen med ett 
bra resultat.  

 
Dessa idéer och principer tycker vi grundlägger flera praxis som kom att utgöra 
kärnan av XP (vi kommer att presentera praxisen mer detaljerat längre fram i 
rapporten). Beck tyckte att hans påfund utgjorde ett bra koncept, varför han ville 
att dessa idéer skulle tillämpas väldigt mycket och till och med, extremt mycket 
i utvecklingsprojekt som hade extrema förhållanden. Extrema förhållanden kan 
exempelvis vara tidspressade projekt. Han vidareutvecklade konceptet tillsam-
mans med Ward Cunningham och Ron Jeffries och kallade det för Exteme pro-
gramming. Året 1999 presenterade han Extreme programming i boken Extreme 
Programming Explained. Boken innehöll tolv praxis.  
 
Med en praxis menar vi ett tillvägagångssätt som kan tillämpas inom system-
utvecklingsprojekt. Beck (1999) anser att enskilda praxis fungerar bäst när 
samtliga praxis används samtidigt i ett och samma projekt, men att var och en av 
praxisen ensamt utgör en viss nytta i alla projekt.   
 
XP började därefter användas i projekt runtom i världen. Det bildades snabbt ett 
stort nätverk kring XP och året 2000 hölls den första internationella konferens-
en. De kallade den The First International Conference on XP and Flexible 
Processes, XP2000. År 2005 hålls den sjätte konferensen.(XP2005, 2005)  
 
XP har beskrivits i flera böcker av olika författare. Det har också skrivits och 
gjorts ett stort antal artiklar och fallstudier om projekt där XP har använts. 
Många av dem beskriver lyckade projekt. Året 2001 genomfördes en kvantitativ 
studie som omfattade 45 företag från mestadels Europa och Nordamerika men 
även ett företag från Australien och Asien (Rumpe & Schröder, 2001). En av 
frågorna som ställdes var, varför de började använda XP och respondenterna 
svarade mestadels att det var på grund av att andra metoder gav en hög grad av 
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frustration, XP verkade passa bra för just deras projekt och att de hade ett per-
sonligt intresse (se figur 4-1). Ett resultat undersökning gav var att samtliga 
företag var positiva till XP och alla företag svarade att de var villiga att använda 
XP fler gånger.  
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XP har kommit att bli den mest populära lättrörliga metoden. Denna popularitet 
har även medfört att acceptansen för lättrörliga utvecklingsmetoder har eta-
blerats. (Beck & Andres 2004) 
 
Ett led utav att XP är populärt är att flera praxis i XP har fått tillägnanden att 
själva utgöra hela innehållet i böcker. Det är böcker där de presenteras mer 
detaljerat. Exempel på sådana böcker är Pair Programming Illuminated 
(Williams & Kessler, 2002), Test-Driven Development: A Practical Guide 
(Astels, 2003) och User Stories Applied: For Agile Software Development 
(Cohn, 2004).  
 
Det finns även böcker som beskriver hur man kan tillämpa XP i en konkret an-
vändning i kombination med diverse ändamål. Exempel på sådan litteratur är 
Extreme Programming for Web Projects (Wallace m fl., 2002) eller eXtreme 
.NET: Introducing eXtreme Programming Techniques to .NET Developers 
(Roodyn, 2004).  
 
Den senaste boken som beskriver XP är Kent Becks andra upplaga av boken 
Extreme Programming Explained. Den kom ut i november 2004 och innehåller 
hela tjugotvå praxis. Vilken genomslagskraft dessa praxis får vet vi ännu inte. 
 
Baserat på antalet skrivna böcker, artiklar i tidskrifter och ett utbrett inter-
nationellt nätverket kring XP, finner vi att XP är idag en utvecklingsmetod som 
är vida känd runt om i världen.   

(
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McBreen (2000) menar att XP är en utvecklingsprocess som inkluderar flera 
tidigare erkända och beprövade praxis men att XP sätter samman dessa praxis i 
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ett sammanhang. Beck (1999) konstaterar att XP inte består av några nya idéer, 
utan att flera av dem är lika gamla som det har funnits programmering och att 
det är det som gör XP speciellt, att det består av beprövade tekniker.   
 
Kääriäinen m.fl., (2003) anser att XP ger utvecklare ett antal praxis som skulle 
kunna sättas samman vid en systemutvecklingssituation.  
 
Brower (2001) definierar XP på följande sätt. Det består av värderingar, prin-
ciper och praxis för att utveckla högkvalitativ mjukvara som ger högsta värde 
för kunden på snabbast möjliga sätt, vilket innebär att XP är behövligt när det är 
viktigt att nå snabba resultat (ibid.). Detta tycker vi är en definition som på-
minner oss om att XP passar bra vid extrema förhållanden. Vi ställer oss dock 
tveksamma till ekvationen att utveckla högkvalitativ mjukvara väldigt snabbt. 
 

Heinecke & Noack (2002) definierar XP som en lättrörlig utvecklingsmetod som 
sätter största fokus på affärsnyttan. Vi tror att de har följande resonemang i 
åtanke. Beck (1999) markerar särskilt nyttan av att leverera delar av systemet så 
fort delarna anses vara klara att sättas i produktion och att detta färdigställande 
är något som utvecklarna ska sträva efter.    
 
Hassan & Elssamadisy (2000) menar att det är en lättviktsmetod som fokuserar 
lika mycket på kunden som själva utvecklingen. De har funnit att kunden är 
minst lika delaktig i utvecklandet av systemet som utvecklarna. Vi håller med 
om att det mycket väl kan tänkas vara på det viset, med tanke på att flera av XPs 
praxis involverar kunden i processen (se avsnitt 4.7.1.1-4.7.1.3).  
 
Beck & Andres (2004) beskriver XP som; 

• en mekanism för socialt utbyte 
• en utvecklingsstil 
• en väg mot förbättring 
• ett försök att förena sunda levnadsförhållanden och produktivitet 
• en disciplin inom mjukvaruutveckling   

 
Detta innebär för Beck & Andres (ibid.) att; 

• XP är lättrörligt, då man inom XP bara gör det som behövs för att skapa 
värde för kunden. Projektgruppen bär inte med sig en massa bagage och 
man rör sig snabbt.  

• XP är en metod som adresserar de begränsningar som finns inom system-
utveckling. 

• XP fungerar med projektgrupper oavsett storlek. Principerna och värder-
ingarna bakom XP kan tillämpas oavsett storlek. 

• XP anpassar sig till svagt formulerade krav eller sådana krav som snabbt 
förändras. 
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Beck (1999) använde i sin tidigare upplaga en definition som innefattade att XP 
främst är tillämpbart i små projekt med ungefär tio utvecklare, vilket han re-
viderade i boken han skrev med Andres (Beck & Andres 2004). Den definition 
han använde senast var att XP är en lättviktsmetod för små och medelstora 
grupper, som utvecklar mjukvara i en omgivning med vagt formulerade krav 
eller då krav snabbt förändras.  
 
Att Beck & Andres (2004) tycker att XP är en metod som adresserar de be-
gränsningar som finns inom systemutveckling, tror vi återspeglar syftet med 
Becks bok 1999 (Beck, 1999). Dess syfte var att förbättra produktiviteten under 
ett utvecklingsprojekts livscykel och att snabbare kunna reagera på verksamhets-
förändringar och att därmed minska risken med att misslyckas med projekt.  
  
Vad Beck & Andres (2004) menar med att projektgruppen inte bär med sig 
mycket bagage och att de rör sig snabbt, tror vi handlar om att projektgruppen 
inte är styrda av tidigt utförda planer som till varje pris måste följas, utan att 
projektets inriktning är flexibel.  
 
Don Wells (XP, 2005) säger att XP är en process för experiment och förbättring. 
XP är enligt samma författare inte en process som har en och endast en defi-
nition, utan XP är istället en uppsättning regler som tillsammans är en bra start-
punkt.  
 
Beck & Andres (2004) skriver i sitt förord att XP ofta är misstolkat som att det 
är en metod som tvingar företag att tillämpa processer på ett visst sätt. De för-
tydligar att syftet med XP är att ”…present proven practices you can add to your 
bag of tricks” (Beck & Andres, 2004, xxii). De menar att XP består av ett flertal 
praxis som genom en enskild tillämpning med rätt förhållanden, förbättrar pro-
cessen att utveckla mjukvara. De har också funnit att praxisen tillsammans i till-
ämpbara situationer är ett effektivt sätt att utveckla mjukvara. (ibid.) 
 
Vår definition av XP är att begreppet XP står för ett antal praxis och principer 
som ger utvecklare och företag ett antal förslag på hur de skulle kunna arbeta när 
de utvecklar mjukvara och när de önskar utveckla med ett stort fokus på kunden 
och deras affärsnytta.  
 
En annan definition som vi tycker är bra är Jeffries (2001). Han menar att XP är 
en disciplin som baseras på värden såsom enkelhet, kommunikation, återmat-
ning och mod. Detta fungerar, menar han, genom att föra samman utvecklarna 
så att de sitter tillsammans när de utför enkla praxis och att de ges tillräcklig 
återmatning som möjliggör att de ser ett sammanhang. Detta gör att de kan an-
passa sig efter den unika situation som har uppstått. 
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I styckena ovan försöker vi tydliggöra vad XP är för något och detta utan att 
beskriva de praxis som ingår i XP. Detta har varit svårt, men vi tycker inte att 
det är sakligt att beskriva samtliga här utan gör detta längre fram i uppsatsen i 
avsnitt 4.7 och 4.8. Vi tycker att man behöver läsa om samtliga praxis och större 
delen av vår uppsats för att verkligen få ett grepp om vad XP i själva verket är.   
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I detta avsnitt presenterar vi hur de olika praxisen skulle kunna tillämpas till-
sammans. Vår avsikt med denna exemplifiering är att ge er läsare en uppfattning 
om hur en processtillämpning av XP kan se ut. Följande arbetsprocess baseras 
på de praxis som först beskrevs av Beck (1999). Längre fram i detta kapitel 
presenterar vi de olika praxisen mer detaljerat var för sig.   

(
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En viktig del utav XP är att utvecklarna delar upp utvecklingsarbetet i korta 
iterationer. Inom XP kallas detta Small releases. Detta är ett sätt att hålla en mer 
regelbunden återmatning från kunden och genom detta göra projektet mer för-
ändringsbart. Ett exempel på tidsomfattningen av en iteration är två till fyra 
veckor. (Morris, 2001)  
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Arbetsprocessen i XP kan startas med det som i figur 4-2 kallas för User�stories. 
Dessa kan liknas vid det som diagramtypen Use�Case i UML beskriver, men 
med den skillnaden att User�stories används för att uppskatta hur lång tid en viss 
funktion eller version av systemet tar att implementera. Dessa User�stories skrivs 
av kunderna och innehåller beskrivningar av vad kunderna vill att systemet ska 
göra.  
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Att kunderna skriver User stories, tror vi gäller under förutsättningarna att de i 
någon mån vet vad de vill ha. Vi tror att kunden ibland behöver hjälp av utveck-
larna att precisera sina önskemål och att detta behöver ske genom muntlig kom-
munikation. Beck & Andres (2004) menar att programmerarna ibland är bättre 
lämpade att skriva Stories. Vi tror att det mycket väl kan vara så, men också att 
det bör ske genom en otvetydig kommunikation programmeraren och kunden 
emellan. 
 
User�stories används också för att skriva det som i figur 4-2 benämns som 
Acceptance�Tests, vilka är automatiserade testfall som verifierar att det som 
User�stories beskriver verkligen har implementerats. Det är kunden som är 
ansvarig för att testerna verifieras och en User�story anses inte vara klar förrän 
det har klarat sitt test. Dessa test är en viktig del av kvalitetsarbetet inom XP 
parallellt med att programmerarna utför kontinuerliga enhetstester (Unit tests). 
Sedan används alla User�stories för att sammantaget ta fram en Release�Plan. 
Detta dokument innehåller exakt vilka User�stories som ska finnas med i nästa 
version av systemet och när denna version ska vara klar. Det ideala antalet User�
stories i en Release�Plan är 80 plus minus 20. (Wells, 2004) 
 
Ett alternativt sätt att starta på att är börja med en Architectural Spike, vilket är 
ett väldigt enkelt program för att utforska alternativa lösningar till svåra tekniska 
problem eller problematisk design. På detta sätt bygger man ett system som bara 
adresserar det aktuella problemet och som ignorerar alla andra problem. Dock är 
de flesta sådana system dåliga och man bör vara beredd på att kasta flertalet av 
dessa. Syftet med en Architectural Spike är att reducera riskerna som finns med 
ett tekniskt problem eller att öka tillförlitligheten i en User Story. (ibid.) 

(
�
�� 2����//�������������/��"������

Det sker sedan fortlöpande möten under projektets gång, vilka benämns i Figur 
4-2 som Release Planning. Under dessa möten uppskattar man dels hur fort 
arbetet har skett under den gångna perioden, det vill säga tiden mellan två 
möten, dels bestämmer kunden vilka User stories som ska implementeras under 
nästa period. För att beräkna hastigheten som projektet har utvecklats med upp-
skattar man hur långt arbetet har kommit i de User stories som skulle vara med i 
den version av systemet som levererades under den aktuella perioden, och sedan 
summerar man summan av alla de uppskattningarna. Man bör alltså få fram en 
siffra. Siffran betecknas Project Velocity (se figur 4-3). Det är inte konstigt om 
hastigheten går upp eller ner under projektets gång. (ibid.) 
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Efter att ha genomfört mötet där man bestämmer vilka User stories som ska 
finnas med i nästa version, det som kallas för Release Planning, har utvecklings-
gruppen ett möte där man bryter ner dessa User stories i mindre delar. Till detta 
kommer även de misslyckade test som inte klarade sig igenom förra periodens 
acceptanstest (Acceptance Test). User stories och misslyckade test bryts alltså 
sedan ner i mindre delar. Dessa delar får utvecklarna sedan uppskatta hur lång 
tid det skulle ta att implementera varje del. För varje del anger de sedan antalet 
ideala utvecklingsdagar som behövs för att realisera delen, där en ideal utveck-
lingsdag är en dags arbete utan störningsmoment. Om en del uppskattas ta mer 
än tre dagar att implementera bryts denna del i ännu mindre delar så att varje del 
maximalt tar tre dagar att realisera.  Sedan används utvecklingshastigheten i 
projektet för att kontrollera om det är rimligt att hinna med allt tills nästa version 
av systemet som ska släppas till kunden. Genom att beräkna hur lång tid det tar 
att implementera de delar som ingår i den aktuella versionen av systemet, och 
jämföra detta med utvecklingshastigheten som hitintills varit i projektet kan man 
få fram en rimlig bedömning om det är realistiskt att hinna med allt som är plan-
erat till nästa version av systemet. Om det finns med för många saker som ska 
implementeras, får kunden välja bort något som istället får följa med i nästkom-
mande version. Om det istället visar sig att det finns för få saker med kan man 
då lägga till ytterligare User stories för att på så sätt garantera att projektet håller 
högsta möjliga fart. Speciellt om man koncentrerar sig på att bara utveckla den 
funktionalitet som behövs för stunden, och inte tar med någon extra funktional-
itet. (Wells, 2004) 
 
I figur 4-3 synliggörs en rektangel vari det står Development. Inom detta område 
ryms kvarvarande praxis som inte har nämnts ovan. Dessa praxis presenteras i 
avsnitt 12. 
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Huruvida detta exempel är representativt för en vanlig processtillämpning av XP 
vet vi inte. Vår avsikt med detta exempel är, som vi inledningsvis nämner, att ge 
er läsare en uppfattning av hur XP kan användas i ett systemutvecklingsprojekt.  
 
Till den ovannämnda processbeskrivningen vill vi komplettera eller understryka 
att XP är en stark användarcentrerad process.  
 
Kundens roll är central i utvecklingsprocessen. Förutom att kunden har en aktiv 
roll i planeringen av projektet, specificerar kunden tillsammans med utvecklarna 
designen av systemet. Kunden och utvecklarna behöver därför arbeta gemen-
samt och tillsammans, med en hög grad av muntlig kommunikation, för att på 
bästa sätt utforma ett tillfredställande system för kunden. Kunden skriver (ofta 
ihop med utvecklarna) Stories och de väljer när dessa Stories ska implementeras. 
På detta sätt stöds utvecklarna att implementera funktionalitet som kunden efter-
frågar. De undviker att utveckla funktioners detaljer utan att först fråga kunden. 
Det är detaljer som utvecklarna annars har en rädsla för (release fear) hur de 
mottas av kunden efter leveransen. (Rittenbruch m.fl.,2002) 
 
Att kunden hjälper utvecklarna att utveckla systemet tycker vi är jämförbart med 
vad Rittenbruch m.fl.(ibid.) skriver om användarmedverkan i systemutveck-
lingsprojekt. Användarmedverkan (participatory design) är en ansats till system-
utveckling som aktivt försöker involvera slutanvändarna i utvecklingsprocessen 
för att säkerställa att systemet möter kundens behov och att systemet utformas så 
att det blir användbart. Användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen syftar 
bland annat till att minimera utvecklarnas rädsla att leverera ett system till 
kunden som slutanvändarna inte blir nöjd med. (ibid.)  

���� *�������4���&����
��
������������
I detta avsnitt försöker vi förklara några skillnader mellan XP och tunga ut-
vecklingsmetoder samt varför vi finner att XP är kontroversiellt. Vårt syfte med 
avsnittet är att ge er läsare en känsla för hur XP är relaterat till traditionella 
systemutvecklingssynsätt.  

(
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Om vi jämför XP med traditionella utvecklingsmetoder (plandrivna metoder) är 
det bland annat på följande punkter de skiljs åt: 

• XP har korta utvecklingscykler, vilket resulterar i tidig, konkret och 
kontinuerlig återkoppling från kunderna.  

• Planeringen av utvecklingen är inkrementell, vilket gör att det snabbt blir 
en grov planering av projektet där planeringen förutsätts utvecklas vidare 
under projektets gång. 

• XP har en förmåga att flexibelt schemalägga realisering av funktionalitet 
utifrån verksamhetens föränderliga behov. 
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• XP bygger på automatiska tester som skrivs av programmerare, kunder 
och testare för att kontrollera och övervaka utvecklingen i syfte att fånga 
defekter tidigt i utvecklingen.  

• XP bygger på muntlig kommunikation, tester och källkod för att kom-
municera meningen med systemet och dess struktur. 

• XP bygger på en evolutionär designprocess som pågår så länge som 
systemet finns.  

• XP bygger på ett nära samarbete mellan aktiva och engagerade individer.  
• XP bygger på ett arbetssätt som fungerar både på kort sikt utifrån projekt-

medlemmarnas insikter om projektet samt med de intressen som är för-
knippade med projektet. (Wells, 2004) 

 

De metoder som kan sägas utgå från vattenfallsmodellen (traditionella utveck-
lingsmetoder), det vill säga en utvecklingsmetodik där projektet är hårt indelat i 
olika faser som följer efter varandra (tunga utvecklingsmetoder som exempelvis 
Software Development Methodology), är XP mer anpassningsbart och de 
metoder som följer vattenfallsmodellen kräver en större förutsägbarhet (Tomek, 
2003). Målet med XP är att reducera projekts kostnader. I traditionell systemut-
veckling krävs det att systemet är väl specificerat i början av projektet och att 
planeringen därefter ska följas i möjligaste mån från en startpunkt till en slut-
punkt. Denna statiska planering medför ofta att förändringar sent i projektet blir 
dyrbara (Maurer & Martel, 2001). McBreen (2002) menar att utvecklare 
minimerar risken att måla in sig i ett hörn genom användningen av inkrementell 
utveckling. XP förespråkar att svara mot förändringar snarare än att följa en plan 
och att ha en anpassbar prissättning framför en fix summa pengar att arbeta mot 
(Beck & Andres, 2004).  
 
Maurer & Martel (2001) har påträffat ytterligare en stor skillnad mellan XP och 
tunga utvecklingsmetoder. De menar att skillnaden ligger i mängden producer-
ade dokument. De har funnit att projekt, med en stor tillämpning av XP, produ-
cerar betydligt mindre dokument och att det leder till lika bra resultat, som pro-
jekt där utvecklarna har en hög användning av dokument. Vi tror att en tillämp-
ning av XP generellt resulterar i att ett mindre antal dokument skrivs, men inte 
att det alltid leder till lika bra resultat. Vi tycker det finns fler faktorer som på-
verkar projekts resultat, än just skillnaden i hur mycket dokument som har pro-
ducerats.  
 
Den största likheten som vi finner mellan XP och metoder som kan sägas till-
höra vattenfallsmodellen, är att XP inkluderar vattenfallsmodellens faser såsom 
analys, design, implementering, och testning men att XP gör dem frekvent i 
kortare cykler och inte nödvändigtvis i en sekventiell följd.  
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Lättrörliga utvecklingsmetoder har varit omdiskuterade. En kontroversiell aspekt 
har varit att sådana metoder låter utvecklarna göra det som de finner vara lämp-
ligt att göra. Kritikerna har namngivit denna aspekt cowboy coding. I och med 
att systemet mer eller mindre formas allt eftersom, sker en revidering av plan-
eringen. XP fallerar att upprätthålla en tillräcklig och adekvat strukturell nivå 
när det gäller nödvändig dokumentation och design. Kritikerna menar att detalj-
erade specifikationer inte skapas eller bevaras. Det finns heller ingen större för-
beredande design (big design up front). Designaktiviteterna sker allt eftersom 
under pågående implementation. Cowboy coding är starkt förknippat med att 
projektet upplevs kaotiskt. (Camden 2002)  
 
Förordare av XP svarar att nödvändig dokumentation görs, men att dokument-
ationen inte är primär för att systemet ska bli lyckat. Muntlig kommunikation 
uppmuntras och minskar behovet av dokumentationen. Att design konstrueras 
allt eftersom är ett sätt som de inte finner vara fel. De menar också att enhets-
testning är ett sätt att utföra design och att det är ett disciplinerat sätt. Angående 
cowboy coding menar de att XP har definierade, disciplinerade och rigorösa 
processer. Ett exempel på det är att många XP-utvecklare använder en process, 
där de oftast börjar med att det enklaste och mest fungerande genomförs först 
och att de därifrån bygger på med komplexitet, endast när funktionen inte klarar 
av fördefinierade test. Detta är ett exempel på att det inte behöver vara kaotiskt. 
(Agile Sweden, 2005) 
 
Att XP innehåller rigorösa processer håller vi inte med om, men att detta kan 
vara relativt beroende på var och ens uppfattning.  
 
Andra kontroversiella aspekter är förknippade med enskilda praxis. Speciellt 
mycket kritik har riktats och framförts mot parprogrammering (se avsnitt 
4.7.1.6) och att ha en representant från kunden på plats hos utvecklarna (se 
avsnitt 4.7.1.1).   
 
Kritikerna framhåller starkt att XP endast fungerar med mycket erfarna utveck-
lare och att ett införande av XP innebär en hög grad av kulturell förändring. XP 
har av många associerats som en macho, orädd och en djärv utvecklingsmetod 
som implicit innefattar att de som tillämpar en mer traditionell systemutveckling 
är mesar. (McBreen, 2002) 
 
Att McBreen (ibid.) tycker att de är mesar tycker vi är väl starkt uttryckt. Vi 
håller i många avseenden med i kritiken som nämns i ovanstående stycken, men 
framför allt i det som Camden (2002) beskriver nedan.  
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Camden (ibid.) anser att XP-projekten, det vill säga projekt som innehåller stora 
inslag av XPs praxis, tenderar att bli allt för kodcentrerande (code-centric) och 
att många kritiska beslut tas genom att de studerar koden. Han menar att det blir 
svårare att ta bra beslut allt eftersom koden växer, om det inte finns dokument 
som överbryggar kunskap mellan källkoden och testerna. En annan kritik han för 
fram i samband med bristande dokumentation är att det blir svårt för nytillkom-
na i gruppen att sätta sig in i projektet och systemet. 
 
XP adresserar de begränsningar som kan finnas i systemutvecklingsprocessen 
(Beck  & Andres 2004). XP handlar inte om projektledning, ekonomi eller andra 
verksamhetsinriktade verksamheter, även om XP påverkar dessa delar (ibid.). En 
fråga som då rimligen kan uppkomma är hur man vet att systemet är lösningen 
på rätt problem och vem som avgör detta. Finns det element i XP som hjälper 
kunden att svara på dessa frågor eller är det helt upp till kunden att avgöra detta?  
 
Svaret på den frågan är troligtvis att det är mer eller mindre upp till kunden att 
avgöra om systemet löser rätt problem eller inte. Efter att ha gjort vår litteratur-
inventering har vi inte kunnat hitta något skrivet om XP som beskriver hur 
kunden ska göra för att hitta sina problem och lösningarna på detsamma. Detta 
tolkar vi som att XP förutsätter att kunden vet vad kunden vill ha när kunden 
kommer till systemutvecklarna och beställer systemet. Samtidigt tror vi inte att 
utvecklarna är helt omedvetna om vilka problem som kan finnas i en verk-
samhet, och vi tror inte heller att utvecklarna kommer att okritiskt implementera 
de funktioner som kunderna efterfrågar. Detta gäller nog inte minst om utveck-
lingsteamet anammar den praxis som vi beskriver i avsnitt 4.7.1.5 Simple design 
som kortfattat handlar om att hela tiden försöka göra den enklaste och snabbaste 
lösningen på ett visst givet problem. Detta då vi tror att utvecklarna har en med-
vetenhet och självinsikt om sina kunders behov och förmåga att uttrycka dessa. 
Vi har uppfattat att XP löser de problem som kunden har formulerat, men XP 
hjälper inte kunden att formulera dessa problem.  
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I detta avsnitt förklarar vi hur XP är tänkt att användas och i vilka situationer 
man kan använda XP. Syftet med detta avsnitt är att ge er läsare en bild av hur 
och när och hur XP ska användas. 

(
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Enligt Beck (1999) är XP en metod som är konstruerad för att reglera utveck-
lingsprocessen att utveckla mjukvara. Metod är ofta tolkat som en samling regler 
att följa för att uppnå succé.  
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Beck (ibid.) menar att metoder inte fungerar som programvara. Människor är 
inte maskiner. Alla projekt använder XP olika och uppnår olika grad av succé. 
(ibid.) 
 
McBreen (2002) anser att det inte finns en “one best way” att utveckla pro-
gramvara. Han tycker till och med att det inte ens finns en ”best practice”, utan 
menar att alla processer är situationsberoende. Utvecklare borde välja lämpliga 
praxis baserat på projektets omständigheter. En full uppsättning av praxis kan 
omöjligt vara så pass generaliserad att den passar för majoriteten av alla system-
utvecklingsprojekt. Det finns allt för mycket varierande faktorer såsom projekt-
deltagarna, projektgruppen och organisationens miljö. (ibid.) 
 
Beck & Andres (2004) håller med i detta resonemang och menar att XPs praxis 
är beroende av situationen. Om en situation ter sig på ett visst sätt, ska valet av 
praxis möta denna situation. Förändras situationen behöver också valet av praxis 
dynamiskt möta denna förändring. Därutöver har XP flera praxis som passar 
väldigt bra ihop och om situationen tillåter att delar av XP, eller helst samtliga 
används är det enligt Beck & Andres (ibid.) den mest optimala lösningen. Till-
ämpning av en ensam praxis av XP lovar förbättra processen något, men det är 
när de mixas som de genererar dramatiska förbättringar. Praxisen stöder varan-
dra och ger varandra meningsfullhet. Men de poängterar att det viktigaste är att 
anpassa sig till situationen och det är på ett sådant sätt man ska tillämpa XP. 
Beck & Andres (ibid.) delar Cockburns (2004) syn på hur man ska se på en 
metod. Cockburns (ibid.) menar att en metod måste utformas på ett sätt som gör 
att den kan tas emot av en så pass bred publik som möjligt. Nybörjare letar efter 
en detaljerad följd av steg som de kan följa för att garantera succé. Medelmåttor 
letar efter en samling strategier de kan använda vid olika tidpunkter i projekt. 
Experter är primärt intresserade av att upptäcka artefakter och stödjepunkter som 
metoder kräver.  
 
Enligt Fowler (2002) fanns det fram till 2002 en allmän tro att det fanns ett sätt, 
liknande CMM:s mognadsnivåer, att bedöma hur mycket XP varje projekt eller 
företag använde XP. Beck slog enligt Fowler (ibid.) hål på denna myt genom att 
föreslå följande tre nivåer; 

• Level 1 is where you are doing all of the practices exactly by the book  
• Level 2 is where you have adapted XP for your local conditions  
• Level 3 is where you don't care whether you're doing XP or not  

McBreen (2002) menar att systemutvecklingsmetoder ska ses som ett sätt för 
organisationer att organisera människor och resurser för att skapa och underhålla 
system. Metoden är ett sätt att optimera arbetet och säkerställa att organisation-
ens värderingar befrämjas.  
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McBreen (ibid.) tycker att man kan lära av XP för att förbättra sina processer. I 
ett sådant syfte är det lämpligt att granska alternativa ansatser. Det kan vara 
nyttigt och fruktbart att lära från andra metoder, exempelvis XP och dess praxis 
och förstå hur de egna processerna kan göras bättre för att leverera bättre system 
till kunden. (ibid.)    
 
Marchesi m.fl. (2002) utvecklar ovanstående stycke genom att komma med ett 
konkret förslag hur XP bör introduceras. De önskar presentera XP och dess 
praxis på ett mycket konkret sätt för utvecklare i syfte att förse dem med sam-
talsämnen som är viktiga att diskutera. Vid projektets början, menar de, att pro-
jektgruppen bör tillämpa samtliga praxis och göra detta samtidigt. Fördelen med 
detta arbetssätt är att utvecklarna får erfarenhet av att använda föreskrivna 
arbetssätt i XP, och att dessa arbetssätt utvecklar tankar kring XP och hur XP 
kan tillämpas i deras projekt. De ges goda förutsättningar för att skapa det bästa 
möjliga arbetssättet inom just deras projekt. Det bästa möjliga arbetssättet kan 
vara att de fortsätter tillämpa föreskrivna praxis, att de behöver modifiera dem, 
att välja bort en eller flera praxis eller att de helt återgår till företagets vanliga 
arbetssätt. (ibid.)   
 
Vid vår expertintervju med Erik Lundh använde han termen provocera för att 
begreppsliggöra innehållet i ovanstående stycke. Han använde metaforen av ett 
berg med en alptopp för att förklara hur han introducerar XP för projektgrupper 
som vill lära sig XP. Berget menar han består av hela XP och att projektgruppen 
första gången bör bestiga och passera toppen av berget för att ta sig till andra 
sidan av berget. Om projektgruppen fann att klättringen över toppen var väl värd 
ansträngningen, bör gruppen fortsättningsvis tillämpa hela XP. Om de fann att 
vissa delar av XP inte är helt tillämpbara för kommande projekt, finner de 
kanske ändå att de vill klättra upp på berget och tillämpa vissa praxis och att de 
därför kan ses som att de klättrar bredvid alptoppen. Om de finner att det inte är 
värt att ta sig an berget någon mer gång behöver projektgruppen finna alternati-
va vägar och därmed andra mer passande utvecklingsmetoder.    

(
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Alla projekt passar inte att använda stora delar utav XP. Marchesi (2002) anser 
att det är många utvecklare som önskar använda XP och att det är många gånger 
som de förgäves försöker införliva XP när XP egentligen inte passar organisati-
onen. De misslyckas helt enkelt.  
 
McBreen (2002) menar att antalet utvecklare är en parameter, vilken i flera fall 
har visat sig vara betydande för projektens framgång. Om projektdeltagarna är 
många försvåras användningen av XPs praxis. Största anledningen är att de inte 
kan bibehålla den höga graden av muntlig kommunikation. Det finns studier där 
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antalet projektdeltagare har överstigit 40 utvecklare och de har lyckats nå en viss 
framgång, men majoriteten av antalet lyckade projekt har skett med en mindre 
skara projektdeltagare. (ibid.) 
 
En annan faktor som är oberoende storleken på projektgruppen, menar McBreen 
(ibid.) vara projekt vilka inkluderar utveckling av system som hanterar liv- eller 
säkerhetskritisk mjukvara. I sådana fall ska inte XP betänkas som ett alternativ 
(ibid.). Vi tror att detta beror på att sådana system kräver en noggrann planering, 
vilket inte fås genom användandet av XP. 
 
Agile Sweden (2005) menar att det fram till 2005 fortfarande är tveksamt att 
använda lättrörliga metoder när det gäller följande scenarion: 
 

• Stora projektgrupper (> 20 utvecklare) 
• Distribuerad utveckling (utvecklarna sitter på olika platser) 
• Högst kritiska system 
• Starkt kontrollerande organisationskultur 

 
I och med att XP är en lättrörlig metod tycker vi att det är rimligt att tro att ovan-
stående punkter även är scenarion som även gäller användningen av XP. 
 
Med starkt kontrollerande organisationskultur tror vi att Agile Sweden (ibid.) 
menar organisationskulturer där ledningen av organisationen har infört starka 
styrmedel för att uppnå framgång. Starka styrmedel tycker vi kontraherar an-
vändningen av XP då framtiden inte alltid går att styra och att det är det som 
Agile Sweden (ibid.) menar med en starkt kontrollerande organisationskultur. 
 
Boehm & Turner (2004) föreslår att värdera följande riskanalys när det gäller 
valet av en lättrörlig respektive en plandriven metod (se figur 4-4). De har utan 
inbördes ordning kommit fram till följande faktorer som talar för respektive 
metod. 
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Systemet är ej kritiskt Kritiska system 
Projektet har erfarna deltagare Projektet har ej erfarna deltagare 
Systemets design behöver vara 
föränderligt under projektets gång 

Systemet har en låg föränderlighet 
under projektets gång 

Projektgruppen har ett fåtal deltagare Projektgruppen har ett stort antal 
deltagare 

Organisationskultur som kan hantera 
kaos (Culture that thrives on chaos) 

Organisationskultur där order ges och 
tas (Culture that demands order) 
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Utifrån Boehm & Turners (ibid.) riskanalys ser vi att lättrörliga systemutveck-
lingsmetoder passar sig bättre när projektgruppen består av få, men erfarna ut-
vecklare som ges friheter i bestämmandet av utvecklingsmetodiken som ska leda 
dem mot oklara mål. Plandrivna systemutvecklingsmetoder, tycks för oss passa 
bättre i projekt med ett stort antal deltagare eller när utvecklarna inte är särskilt 
erfarna. Med en samtida användning av dessa inslag eller inte och/eller att de 
utvecklar ett kritiskt system, gör att vi tror att projektgruppen behöver en org-
anisationskultur med mer styrning från ledningsnivå. Att plandrivna system-
utvecklingsmetoder är bättre lämpade när det gäller utvecklandet av kritiska 
system, tror vi beror på att sådana system kräver detaljerad planering i lugn och 
ro av utvecklarna och det får därför en låg föränderlighet under projektets gång. 
Vi tror att utvecklandet av kritiska system inledningsvis kräver att samtliga för-
utsättningar specificeras tydligt.   
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I detta avsnitt beskriver vi vilka roller som bör vara aktuella i projekt där XP 
tillämpas. Syftet med avsnittet är att ge er läsare en uppfattning om hur roller är 
tänkt att hanteras i XP och att ni därigenom får en större förståelse för XP.  

(
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En erfaren grupp XP-utvecklare i ett projekt använder inte fixa och rigida roller. 
Målet är att varje person ska kunna bidra med så mycket som möjligt för att pro-
jektet ska bli lyckat. Till en början kan det dock vara klokt att använda fasta 
roller för att komma in i projektet på ett klokt sätt. Detta innebär att tekniskt 
kunniga utvecklare tar tekniska beslut medan affärskunniga tar beslut som berör 
affärer. Därefter när respektfulla relationer etableras menar Beck & Andres 
(2004) att de fixa rollerna hindrar mer än hjälper projektets framfart. Det kan 
mycket väl vara så att programmerare ibland skriver Stories istället för kunden 
(se avsnitt 4.8.2.4), då de eventuellt är bäst lämpade att göra det utifrån det aktu-
ella fallet. Projektledaren kan till exempel föreslå arkitekturiska förbättringar, 
om de finner att de har en sådan position att de ser att det behövs. Allt det för 
projektets bästa. Med detta vill Beck & Andres (ibid.) fastslå att det inte är men-
ingen att roller strikt ska matchas mot vissa personers kompetens. Målet är inte 
att fylla ut abstrakta roller, utan att varje projektdeltagare kommer till rätta och 
en position varifrån denna bidrar på bästa sätt. (ibid.) 
 
Detta sätt att se på roller tycker vi är densamma som Beck (1999) försöker ge en 
bild av. Vi upplever också att andra har uppfattat rollanvändningen på ett lik-
nande sätt. Exempelvis uppfattar Jeffries (2001) projektdeltagarnas roller som 
att varje medlem ska tillföra projektet på bästa möjliga sätt genom att de gör de 
saker som de inom gruppen kan bäst.  
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Beck & Andres (2004) föreslår flera roller som kan ingå i ett projekt. De har 
utvecklat Becks (1999) rolluppsättning. Föreslagna roller respektive år och en 
kort beskrivning av varje roll redovisas i tabellen nedan.  
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Programmer Tidsuppskattar, 

delar upp och 
implementerar 
Stories och tester. 

Testers Hjälper kunden att 
välja, skriva och 
utföra automat-
iserade tester. 

Customer 
(kunden) 

Skriver och väljer 
Stories att 
implementera, 
förmedla 
domänkunskap. 

Interaction 
Designers 

Hjälper kunden att 
skriva User 
stories, skapar en 
enhetlig förståelse 
om tankar kring 
systemet. 

Tester Hjälper kunden att 
välja, skriva och 
utföra 
automatiserade 
tester. 

Architects Ansvarar för 
implementationen 
av User stories, 
stora förändringar 
av systemet. 

Tracker Upprätthåller 
målsättningar och 
tidsuppskattar 
projektet. 

Project Managers Koordinerar 
kommunikationen 
mellan kund, 
utvecklare och 
andra externa 
parter. 

Coach Upprätthåller 
målsättningar och 
stöder projektets 
deltagare. 

Product Managers Analyserar och 
prioriterar val av 
implementationer. 

Consultant Specialist på 
bristfällig 
kompetens. 

Executives Upprätthåller 
målsättningar. 

Big Boss Koordinerar 
kommunikationen 
mellan kund, 
utvecklare och 
andra externa 
parter. 

Technical Writers Skapar nära 
relationer med 
kunden, skisserar 
funktioner av 
systemet. 
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  Users (kunden) Skriver och väljer 
Stories att 
implementera, 
förmedla 
domänkunskap. 
 

  Programmers Tidsuppskattar, 
delar upp och 
implementerar 
Stories och tester. 

  Human Resources Stöder och 
utvärderar 
individerna i 
projektet. 
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Vad vi ser är att det har tillkommit fler roller 2004 jämfört med rollerna 1999. 
Den största skillnaden mellan rollerna från 1999 och rollerna 2004, tycker vi är 
att kunden ges ett större stöd att skriva Stories. Utvecklarna bistår med hjälp 
genom rollen Interaction Designers, som syftar till att skapa en enhetlig för-
ståelse om tankar kring systemet och med rollen som Technical Writers som 
skapar nära relationer med kunden för att systemet ska bli så bra som möjligt. 
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Detta avsnitt innehåller en översikt av alla praxis som ingår i XP. Syftet med 
detta avsnitt är att tydliggöra vilka praxis som hörde till XP från början och vilka 
som tillkom år 2004.  

(
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XP omfattar flera praxis. Beck (1999) anser som vi tidigare har nämnt i rapport-
en att enskilda praxis fungerar bäst när samtliga praxis används samtidigt i ett 
och samma projekt, men att var och en av praxisen ensamt utgör en viss nytta i 
alla projekt. Det är alltså möjligt att använda enskilda praxis men också att an-
vända samtliga samtidigt i ett projekt.  
 
I figur 4-6 presenteras tolv praxis som ingick i XP från början, det vill säga i 
Becks upplaga 1999 (Beck, 1999). Vi kommer i nästa avsnitt beskriva och 
utreda vad varje praxis innebär och hur de värderas och hänger ihop.  
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Whole team (On-site 
customer) 

Simple design Continuous integration 

Planning game Pair programming Coding standard 
Small releases Refactoring Metaphor 
Testing Collective code 

ownership 
40-hour week (även 
många gånger refererad 
som sustainable pace av 
andra författare än Beck 
(1999)) 
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I Becks andra upplaga av XP (Beck & Andres, 2004), är antalet praxis tjugotvå 
stycken. Samtliga åskådliggörs i figur 4-7. Flera av dem är desamma som i den 
tidigare upplagan (Beck, 1999). En del har bytt namn, men den största skillnad-
en är att flera av de ursprungliga praxisen har delats upp i mindre delar och ut-
gör därmed egna praxis. Ett exempel på detta är användningen av User stories i 
praxisen Planning game har blivit en egen praxis som benämns Stories (se av-
snitt 4.8.2.4).   
 
En annan skillnad med de senare praxisen jämfört med de ursprungliga praxisen 
är att de är uppdelade i två kategorier. Beck & Andres (2004) delar in praxisen 
under kategorierna, Primary practices och Corollary practices, men detta är 
något som vi återkommer vi till i avsnitt 4.8.1.  
 
Whole team Slack Real customer 

Involvement 
Code and tests 

Energized work Ten-minute build Incremental 
deployment 

Single code base 

Pair programming Continuous 
integration 

Team continuity Daily deployment 

Stories Test-first 
programming 

Shrinking teams Negotiated scope 
contract 

Weekly cycle Incremental 
design 

Root-cause 
analysis 

Pay-per-use 

Quarterly cycle  Shared code  
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Vid våra intervjuer har vi främst ställt frågor som avser de ursprungliga tolv 
praxisen. Eftersom Beck & Andres (2004) upplaga kom ut för drygt ett halvår 
sedan, november 2004, har inte våra fallföretag ännu inte hunnit anamma till-
ämpningen av de nya praxisen. Vi har heller inte funnit några fallstudier som 
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behandlar dessa praxis, varför vi får det svårt att förhålla oss till dem. Vi be-
skriver dem dock i rapporten. Den beskrivningen tycker vi kompletterar helhets-
intrycket av XP och ger oss och er läsare en förståelse för hur XP har utvecklats. 
Men först ska vi beskriva och förklara de ursprungliga praxisen. 
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I detta avsnitt beskriver vi de ursprungliga praxisen och försöker genom andra 
författares åsikter förhålla oss till dem. Syftet är att redogöra vad varje praxis 
betyder. 

(
9
	� ,�����/���������/��.�����

De ursprungliga praxisen består av Whole team (On-site customer), Planning 
game, Small Releases, Testing, Simple design, Pair programming, Refactoring, 
Collective code ownership, Continuous integration, Coding standard, Metaphor 
och 40-hour week. 
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XP adresserar att alla projektmedlemmar, inklusive representanter från kunden, 
sitter tillsammans så att de kan ha en muntlig kommunikation. Denna praxis för-
bättrar kommunikationen. Praxisen innebär att alla i projektet ska sitta tillsam-
mans och om möjligt i ett och samma rum. Beck (1999) poängterar vikten av att 
kunna kommunicera med alla våra sinnen och att sitta nära varandra uppmuntrar 
just sådan kommunikation. Det är viktigt att arbetsmiljön, avseende till exempel 
placeringen av arbetsplatser, är optimerad för bra kommunikation samtidigt som 
alla ska känna sig trygga och bekväma. Effekten av att projektgruppen sitter till-
sammans är snabb informationsöverföring och ett effektivare arbete. Men denna 
effekt uppnås endast om alla är bekväma i valet av arbetsplats. Syftet med 
Whole team är att deltagarna ska få en känsla av att de hör ihop, de gör det här 
tillsammans och att de hjälper, stöder och lär av varandra. (ibid.) 
 
Marchesi m.fl. (2002) kommer fram till att det här är en viktig praxis. Ju mer 
denna praxis kan tillämpas desto mer effektivt blir projektet. En rak kommuni-
kation bäddar för flexibilitet. I de projekt där deltagarna är separerade tenderar 
papper och elektroniska dokument att öka. Detta reducerar flexibiliteten och 
bromsar projektet. (ibid.)  
 
Maurer & Martel (2001) är inne på samma spår och menar att muntlig kom-
munikation är mycket bättre än skriven dokumentation. Vår uppfattning är att 
det oftast är på det viset.  
 
En del av den här praxisen innebär att kunden även ska ingå i gruppen som sitter 
tillsammans. En sätt att realisera detta är enligt Jeffries m fl. (2000) att skapa en 
arbetsplats för kunden på plats hos utvecklarna. Kundrepresentanten sitter där 
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och arbetar med sina vanliga arbetsuppgifter, samtidigt som han eller hon emell-
anåt besvarar utvecklarnas frågor om systemet. Jeffries m fl. (ibid.) understryker 
också att projekt som innefattar kundens närvaro underlättar utvecklarnas arbete 
och systemets framfart.   
 
Att ha en kundrepresentant på plats hos kunden har fått mycket kritik. McBreen 
(2002) redogör några exempel. Bland annat att kunden finner det obekvämt att 
avvara personal från deras arbetsplats samt att utvecklarna blir starkt beroende 
utav kundrepresentanten på plats. Det gäller att den personen har tillräcklig kun-
skap om alla systemets delar och innehåll och att denna person tar hänsyn till 
alla användares behov och åsikter. 
 
Kritiken mot att kunder inte finner det bekvämt att avvara personal, tror vi inte 
gäller alla kunder utan att det är en sak som varje kund får ta ställning till. Vi 
tycker att deras intresse i systemet och avväganden gällande deras verksamhet 
ska avgöra om de vill ha kunden på plats eller inte. Jeffries m fl. (2000) menar 
att det kan vara svårt att avvara börsmäklare eller andra personalgrupper inom 
vissa verksamheter.   
 
Annan kritik som har förts mot helheten av denna praxis är att det inte alltid 
finns utrymme att hysa samtliga projektdeltagare i ett och samma rum, eller om 
det finns det, att få dem att trivas. (Stephens, 2001)  

��:�����,�+!!�!-�-+('�
Det anses viktigt att kunna planera vilka funktioner och när dessa funktioner ska 
implementeras. Återkommande möten och planeringar gör det möjligt för kund-
en att styra projektet genom att denne är inblandad i definitionen vad och när 
funktioner ska göras. (Beck, 1999) 
 
Dessa tillfällen ger även en chans för samtliga inom projektet att förstå hur de 
tidsmässigt och planenligt ligger till. Genom sådana observationer ges tidiga 
varningar om problem som kan uppkomma. Annalkande eller befintliga problem 
kan göra att de är tvungna att planera om. (Beck, 1999) 
 
Kritiken mot denna praxis handlar främst om att det är svårt att tids- och resurs-
planera projekt där det är ovissa förhållanden och ingen egentlig kravspecifika-
tion att följa. (Stephens, 2001)   
 
Den senare kritiken tycker vi är någorlunda befogad, men att den beror på hur 
utvecklarna och kunden uppfattar eller upplever situationen. Vissa, tror vi, är 
mer bekväma än andra i sådana här förhållanden. 
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XP specificerar att mjukvaran utvecklas och levereras till kund inkrementellt. 
Syftet med det är bland annat att tidigt leverera funktionalitet och snabbt visa 
följden av kundens investering. Ett annat syfte är att visualisera begränsningar 
och möjligheter med projektet. Eventuella risker synliggörs i ett tidigt stadium 
av projektet. (Beck, 1999) 
 
Marchesi m.fl. (2002) menar att projektet inte behöver anta en inkrementell 
utveckling. De menar att projekt �� lyckats med en mer traditionell systemut-
veckling. De betonar dock vikten av att använda sig utav små leveranser. Små 
leveranser ger värdefull återmatning. Varje leverens vittnar om projektets status, 
hur väl systemet fungerar och hur slutanvändarna upplever systemet. (ibid.) 
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Testning är en central del vid utveckling av mjukvara. Genom testerna valideras 
funktionaliteten. Fungerar systemet eller funktionaliteten som det planerades? 
Beck (1999) anser att det är viktigt att utvecklarna skriver test före de utvecklar 
den verkliga funktionaliteten. På detta sätt konkretiseras förutsättningarna. Han 
menar att det finns ett klart och tydligt mål att sträva mot. Utvecklarna kodar för 
att uppnå en funktionalitet som passerar testet. (ibid.) 
 
Denna praxis kan delas i två kategorier. Tester som programmerarna ständigt 
utför eller tester för kunden så att de kan validera programvaran.  
 
,$%-$+(('$��'*��
Programmer test eller Unit test (enhetstest) är test som skrivs av programmerar-
na. Testen avser att testa klasser i systemet. Testen uppgraderas fortlöpande och 
testerna körs kontinuerligt. Testerna avses vara automatiserade. (Beck, 1999) 
 
Marchesi m.fl. (2002) tycker att dessa tester är väldigt viktiga för att lyckas med 
projektet. De tycker att det stöder Small releases, Refactoring (se nedan) och 
Collective code ownership (se nedan). Genom testerna upptäcks fel och design-
en omarbetas. Det är bra att fel upptäcks och åtgärdas tidigt i projektet. (ibid.) 
�
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Customer tests eller Acceptance tests är test som definieras av kunden. Testet 
ska testa en User story och ska validera att systemet är korrekt implementerat. 
Programmerarna skriver testen före de börjar med kundens önskade funktionali-
tet. De programmerar sedan för att lyckas klara testen. Testen ska vara automati-
serade och köras regelbundet för att styrka att systemet inte har ändrats allt efter-
som nya delar av systemet byggs. (Beck, 1999) 
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Att programmerarna skriver testen före funktionaliteten och att de programmerar 
för att lyckas med testen, uppfattar vi definierar en testdriven utveckling.  
 
Av följande tre anledningar tycker Marchesi m.fl. (2002) att denna praxis är 
absolut nödvändig. 

1. Testet ses vara en viktig del i att definiera kundens behov. Testet konkre-
tiserar systemets utformning och kunden kan ta ställning till om de har fått 
vad de har lovats eller om de har missuppfattats. 

2. Testet ger kunden försäkranden hur systemet fungerar och behöver såled-
es inte lita på leverantörens tillförsäkranden om att systemet kommer att 
fungera som de vill. 

3. När testet fallerar ges värdefull indata till hur programmerarnas enhets-
tester behöver förbättras.  

 
Vi tror att Marchesi m.fl.s (ibid.) tycker att testerna ovan är väldigt viktiga. 
Kritikerna menar också att tester är viktiga, men att det finns en del anmärkning-
ar mot hur testerna görs inom XP, det vill säga den testdrivna utvecklingen.  
 
Kritik mot dessa tester är bland annat att det förutsätter en hel del dubbelarbete 
när ett krav eller en User story ändras. Det är inte bara funktionaliteten som 
behöver ändras utan även testerna. En annan kritik är att det aldrig kan vara 
säkert att de fördefinierade testerna är felfritt konstruerade, vilket gör att pro-
grammerarna emellanåt skriver onödigt komplicerad källkod för att funktion-
aliteten ska passera testet. (Stephens, 2001)  
 
Vi håller med i ovanstående kritik och konstaterar att programmerarna behöver 
vara noggranna eller erfarna när de skriver testerna. Vi tror dock att alla stund-
om gör misstag, även de allra mest erfarna.    
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Ska utvecklarna följa denna praxis ska de använda den mest enkla praktiska de-
signen. Detta för att utvecklarna ska kunna utveckla säker funktionalitet och 
göra detta snabbt. Denna praxis tillämpas bäst ihop med Refactoring (se nedan). 
(Beck, 1999) 
 
Marchesi m.fl. (2002) tycker att denna praxis är viktig endast om projektet be-
höver utveckla mjukvara snabbt. Snabb utveckling kräver enkelhet framför 
komplexitet. Enkelhet ska inte läsas dumdristighet, utan med det menas att ut-
vecklarna ska �
���� söka enkelhet framför komplexitet och tänka bortom den 
första tänkta lösningen. Tillämpningen av denna praxis kan göra skillnad när 
funktionen anses vara färdig att levereras. (ibid.) 
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Brower (2001) anser dock att denna praxis väldigt vanlig. Han menar att XP är 
den enda metoden som betonar att detta bör göras. Han menar att detta är något 
som utvecklarna tillämpar oavsett om de använder XP eller andra metoder. 

��:���=�,+�$�#$%-$+((�!-�
Med parprogrammering menas att två programmerare sitter vid en och samma 
dator och skriver källkoden. Källkoden granskas ständigt av den bredvidsittand-
es vakande ögon och de finner tillsammans programmeringstekniskt bra lösning-
ar. Parprogrammering lovas ge en snabb inlärning för mindre kunniga utveck-
lare och snabbt utrusta dem med skicklighet. (Beck, 1999) 
 
Bilden av att parprogrammering även handlar om kunskapsöverföring mellan 
utvecklare förstärks av McBreens (2002) resonemang när har menar att parpro-
grammering även handlar om rotering, att utvecklarna byter partner, och att de 
därigenom ges chans eller, hur man väljer att se på det, tvingas att delge var-
andra kunskap. 
 
Marchesi m.fl. (2002) finner inte parprogrammering nödvändig. De poängterar 
dock att kvaliteten på koden utan parprogrammering försämras och att projekt-
gruppen behöver finna andra kommunikationsvägar än att ständigt samtala. 
 
Cunningham m fl. (2000) anser att parprogrammering kan reducera tiden att 
slutföra en uppgift med 40 till 50 %, om den enskilde programmeraren ska pro-
ducera kod som är lika väl skriven som den kod som paret producerar. Ett sätt 
att se kostnadsbesparingen, menar de, är att kostnaden för att rätta systemen 
efter att koden gått i produktion är oerhört låga. Men de menar också att parpro-
grammering lider av att den reducerade tiden inte syns så väl, när funktionalitet-
en utvecklas. De poängterar dock parprogrammeringens styrka. I ett projekt som 
de beskriver innehöll den utvecklade koden inga fel efter att projektet slutförts, 
vilket var första gången i det företagets historia. Detta berodde enligt en utveck-
lare i projektet på att de hade använt parprogrammering. (ibid.) 
 
Vad som inte framgår i Cunningham m fl. (ibid.) beskrivning är om utvecklarna 
var erfarna och hade hög kompetens. Deias m fl. (2002) anser att utvecklarna 
behöver vara det för att de ska uppnå en tidsbesparing. De finner att program-
mering innehåller flera svåra moment, som exemepelvis Refactoring (se nedan) 
och att det kräver att åtminstone en av utvecklarna i paret är tillräckligt kunnig. 
Mjörner m fl. (2002) kommer också in på tidsbesparingsproblematiken och ut-
vecklarnas kompetens. De menar att programmering kräver att programmerarna 
håller en hög koncentration och att paret blir lidande om den ena i paret ställer 
ständiga frågor som den andre måste besvara. Koncentrationsfrågan är något 
som också Williams & Kessler (2002) anmärker, men med ett annat avseende. 
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De menar att det blir svårt för programmerarna att kunna koncentrera sig om 
samtliga par sitter i samma rum och för högljudda konversationer.  
 
Men den allmänt största kritiken mot parprogrammering är att många program-
merare vill sitta ensamma och programmera. Det är många som känner sig obe-
kväma i situationen att ha någon som sitter bredvid och granskar allt de gör. 
Många programmerare finner idéer när de hänger sig åt problemet (absorbing 
oneself in a problem) och tänker djupt. Många tycker att detta är svårt när någon 
sitter bredvid. (Camden, 2002)     
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Genom tillämpningen av XP önskas projektet ge kunden en snabb avkastning i 
form utav väl fungerande implementationer. Kunden ser vad de får och förstår 
värdet av investerade pengar. För att fortsätta ge ett ökat värde för kunden be-
höver systemet hela tiden utvecklas. För att det ska vara möjligt krävs det att 
designen och befintlig källkod kontinuerligt förbättras. Denna förbättring och 
omarbetning kallas refactoring. (Beck, 1999) 
 
Refactoring är en väldigt viktig praxis. Designen ska underhållas för att ge goda 
förutsättningar för det fortsatta arbetet och designen behöver emellanåt nästintill 
ofrånkomligt förbättras. Det finns inte många programmerare i världen som gör 
absolut rätt och korrekt från början. (Marchesi m.fl.,2002) 
 
Deias m fl. (2002) anser att Refactoring är en svår teknik som kräver att den som 
arbetar med detta är väldigt kunnig. Stephens (2001) menar att små ständiga 
ändringar i källkoden höjer risken att föra in buggar i systemet. Han tycker att 
Refactoring endast ska utföras när det anses vara nödvändigt.     
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Denna praxis innebär att alla involverade utvecklare gemensamt ansvarar för 
kvaliteten på källkoden och att alla har rätt att ändra den. De ges ett kollektivt 
ägande av källkoden. Finner någon att han eller hon kan förbättra skriven käll-
kod ska de ges chansen att göra det. (Beck, 1999) 
 
Marchesi m.fl. (2002) menar att det här är en praxis som de finner mindre viktig, 
men väljer man bort denna praxis väljer man bort extra kodgranskning och 
sämre kodkvalitet. De menar också att tillämpningen av parprogrammering 
hämmas och detta avseende roteringen. Om någons källkod inte får ändras utom 
den berättigade utvecklaren innebär det att den personen inte kan vara med i 
roteringen på samma sätt.  
 
Annan kritik är att utvecklare inte blir ensamma ansvariga för något, varför de 
blir mer ansvarslösa. (Stephens, 2004) 
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Att ofta integrera producerad källkod ger mindre komplikationer än att integrera 
moduler med ett stort antal rader källkod. Ju större integrationer desto mer felbe-
nägen tenderar sammanslagningen att bli och den ger större felsökningar, vilket 
är tidskrävande. För att hantera många små integrationer rekommenderas en 
automatiserad integrationsprocess. Syftet med praxisen är att kontinuerligt ut-
värdera utvecklingen och upptäcka fel tidigt. Integrationer anses vara oförut-
sägbara och ju färre integreringar desto större antal rader kod som ska integreras 
och desto mer oförutsägbart blir det. (Beck, 1999) 
 
Denna praxis finner Marchesi m.fl. (2002) speciellt viktig när utvecklingen sker 
med korta leveranser. De menar att integreringen påskyndar arbetet att söka och 
finna fel och därmed färdigställandet av livscykelns slutprodukt. De understryk-
er också att en frekvent integration med ett mindre antal rader källkod ger färre 
konflikter att lösa. Slutligen menar de att denna praxis bör kombineras med 
Collective code ownership och detta på grund av förenklingen att hantera kon-
flikterna, det vill säga att alla får åtkomst att ändra i källkoden.  
 
Denna praxis finner vi ingen egentlig kritik emot. Vi tycker att praxisen verkar 
vara ett sunt sätt att se på integrationen och det verkar som att kritikerna tycker 
det också.   
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Att använda en Coding standard innebär att utvecklarna skriver koden på ett lik-
nande sätt så att där finns en igenkänning oavsett vem som har skrivit raderna. 
Standarden behöver inte vara pompöst utvecklad eller ens dokumenterad. Det 
viktiga är att det finns ett vedertaget förhållningssätt som gör att det är enkelt för 
andra att sätta sig in i det som har skrivits. (Beck, 1999) 
 
Denna praxis är inte ensamt avgörande för projektets lyckande, men den är 
enkel att använda samtidigt som det ger en enhetlighet i hur källkoden är 
skriven. Motsatsen, att var och en har sin egen stil, gör att källkoden ser mer 
kaotisk och rörig ut vilket gör den blir mer svårläst. Coding standard stöder 
parprogrammering, Collective code ownership och Metaphor. (Marchesi 
m.fl.,2002) 
 
Att hålla en kodstandard tycker vi är en vanligt förekommande praxis, varför vi 
förstår att vi inte hittar någon kritik kring detta.  
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Denna praxis innebär att utvecklarna bestämmer sig för att använda ett gemen-
samt system för namngivning, riktlinjer och metaforer för designen. Det bör 
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finnas ett mönster då ett sådant system reducerar behovet av dokumentation. 
(Beck, 1999) 
 
Marchesi m.fl. (2002) menar att användningen av denna praxis är fördelaktig. 
De finner att mönster ger en konsistens och ju starkare denna konsistens är desto 
snabbare kan systemets delar designas. Detta beror på att utvecklarna vet hur de 
ska visualisera designen och hur designen ska tolkas. De menar dock inte att 
denna praxis är nödvändig att använda för att uppnå lyckade projekt.  
 
Återigen tycker vi att vi har stött på en vanligt förekommande praxis och finner 
därför ingen kritik mot den. 
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Tillämpningen av denna praxis innebär att utvecklarna ska ges tid att återhämta 
sina krafter. De ska ges fritid för att hålla sig hälsosamma. Oftast innebär detta 
att utvecklarna högst ska arbeta 40 timmar i veckan. När de väl arbetar ska de 
arbeta flitigt och däremellan, när de inte arbetar ska de samla ny energi. (Beck, 
1999) 
 
Vår uppfattning är att många tycker att denna praxis är bra, men att de upplever 
att är svår att alltid praktisera.  
 
Marchesi m.fl. (2002) menar att antalet timmar i veckan är flexibelt och att det 
är viktigt att behålla hälsan men var gränsen ska dras är varierande beroende på 
individerna i projektgruppen. Marchesi m.fl. (ibid.) vill hellre kalla denna praxis 
Sustainable pace (hållbar arbetstakt). 
 
Camden (2002) ifrågasätter också om det verkligen behöver vara ett sant för-
hållande mellan att känna sig utvilad och att ha en stark motivation och att 
arbeta bättre. Vi anser inte att det behöver vara så, men att det i alla fall förhöjer 
sannolikheten.  

(
9
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Beck (1999) menar att samtliga praxis hör ihop med varandra. Att använda 
praxisen tillsammans stärker varje enskild praxis. Ett exempel på det är att en 
svaghet hos en praxis täcks upp av en annan praxis styrka. En del praxis beror 
eller hör ihop mer med varandra än andra.  
 
Hur Beck (ibid.) tycker att praxisen hör ihop med varandra åskådliggörs i figur 
4-8. Pilarna ger visar relationerna.  
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För att tydliggöra ovanstående figur, menar Beck (1999) även att praxisen kan 
delas i fyra områden. De fyra områdena är återmatning (Fine scale feedback), 
kontinuerlig process istället för en uppdelad utveckling (Continues process 
rather than batch), delad förståelse (Shared understanding) och programmerar-
nas välmående (Programmer welfare). Fördelning visualiseras i figur 4-9.  
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Pair programming  Coding standard 
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Jeffries (2001) gör en annan illustrering av hur praxisen hänger ihop, vilket kan 
skådas i figur 4-10.  
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Jeffries (2001) delar in praxisen i fyra huvudcykler (main "cycles" of XP). 
Jeffries (ibid.) har liksom Marchesi m.fl. (2002), valt att kalla praxisen 40-hour 
week för Sustainable pace.  
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 I detta avsnitt beskriver vi ytterligare praxis som har tillkommit i Beck & 
Andres (2004) bok. Syftet med detta avsnitt är att redovisa hur Beck ser på XP 
och varje praxis år 2004. Vi vill visa vilka förändringar Beck & Andres (2004) 
har gjort gentemot de ursprungliga praxisen som beskrivs av Beck (1999).  

(
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Den senaste boken som beskriver XP är Beck & Andres (2004) uppföljare till 
Beck (1999). Den kom ut i november 2004 och innehåller hela tjugotvå praxis. 
Många av den äldre upplagans praxis anses fortfarande viktiga och finns kvar. 
En del av dem har dock getts ett namnbyte, samtidigt som flera av de ursprung-
liga praxisen har delats upp i mindre delar och utgör därmed egna praxis. Till 
dessa praxis har därutöver kompletterats med vad Beck & Andres (2004) menar 
nya användbara praxis.  
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Beck & Andres (2004) har delat upp dessa praxis i två kategorier, Primary 
practices och Corollary practices. Vi översätter dem fritt till primära och sekund-
ära praxis. De primära praxisen är användbara på ett sådant sätt att de ensamma 
ger möjliga förbättringar. De är tillämpbara att användas solo. De är oberoende 
av andra praxis. De sekundära praxis förutspår Beck & Andres (ibid.) vara svåra 
att implementera före bemästrandet av de primära praxisen. Beck & Andres 
(ibid.) rekommenderar att till en början realisera valda primära praxis för att 
sedan börja addera och utnyttja sekundära praxis. Alla tjugotvå praxis presen-
teras i tabellen nedan (se figur 4-11). 
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Whole team Slack Real customer 
involvement 

Code and tests 

Energized work Ten-minute build Incremental 
deployment 

Single code base 

Pair programming Continuous 
integration 

Team continuity Daily deployment 

Stories Test-first 
programming 

Shrinking teams Negotiated scope 
contract 

Weekly cycle Incremental 
design 

Root-cause 
analysis 

Pay-per-use 

Quarterly cycle  Shared code  
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Primära praxis består av Whole team, Energized work, Pair programming, 
Stories, Weekly cycle, Quarterly cycle, Slack, Ten-minute build, Continuous 
integration, Test-first programming och Incremental design. 
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Denna praxis beskrevs först av Beck (1999) och sex år senare menar Beck & 
Andres (2004) att den fortfarande är lika betydelsefull. Meningen med praxisen 
var då och är liksom nu, att alla projektdeltagare sitter och arbetar tillsammans. 
En förändring är dock att alla projektdeltagare primärt inte inkluderar kunden 
(jämför med avsnitt 4.7.1.1). Att även ha med kunden är en praxis som är en  
collateral praxis och som vi beskriver senare i rapporten.  
 
En annan skillnad är att Beck & Andres (2004) understryker att är inte bara pro-
grammerarna som ska sitta tillsammans utan det ska verkligen inkludera alla 
deltagare av projektet (förutom kunden) och att det inkluderar exempelvis även 
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projektledaren och systemarkitekter (observera att rolluppsättning ska ses vara 
dynamisk beroende av projektets karaktär, se avsnitt 4.5). 
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Praxisen Energized work finner vi vara densamma som 40-hour week (jämför 
med avsnitt 4.7.1.12). Beck & Andres (2004) nämner inga rekommendationer, 
till exempel att projektdeltagarna endast ska arbeta 40 timmar i veckan, men 
menar att man endast ska arbeta så många timmar som man kan vara produktiv. 
De poängterar också att denna praxis är väldigt viktig då de anser att ett hårt 
överarbete en dag gör att personen eller personerna underpresterar de följande 
två dagarna. De gör sig själva och för projektets skull en otjänst. En otjänst gör 
de också när de är sjuka och arbetar när de egentligen borde vara hemma och 
återhämta krafter. (ibid.)        
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Detta är en praxis som fortfarande är sig lik (se avsnitt 4.7.1.6). All källkod ska 
skrivas med två utvecklare sida vid sida om en dator och emellanåt växla part-
ner. Beck & Andres (2004) anser att parprogrammering ger fem viktiga fördelar 
gentemot att sitta ensam och arbeta vid datorn. De hjälper varandra hålla fokus 
på det de ska göra och genom gemensam brainstorming förfinar de problem-
lösningar och idéer klargörs. När den ena är trött tar den andre ett större initiativ 
och för processen framåt. Kvaliteten på koden blir bättre. (ibid.) 
 
Vi har själva prövat på parprogrammering och vi tycker att vi har upplevt de 
fördelar som Beck & Andres (ibid.) beskriver. Speciellt tycker vi att det är gan-
ska skönt att byta inom paret när man känner sig lite trött och okoncentrerad. 
Genom att då byta uppgifter upplevde vi att vi kunde producera kod som var av 
högre kvalité lite fortare än om vi skulle ha suttit och arbetat var för sig.  
 
Beck & Andres (2004) skriver också om några av de problem som kan 
uppkomma vid parprogrammering. Exempelvis kan det bli problem om någon 
av personerna i paret upplever att den andra kränker dess personliga integritet 
och personliga utrymme. Om någon exempelvis sitter för nära kan det bli 
jobbigt för den andra. Likaså om någon kanske har på sig för stark parfym, eller 
är mer eller mindre sjuk.  
 
Om det inom paret uppkommer sexuella känslor, oavsett om de är besvarade 
eller inte, är det inte heller bra för utvecklingsgruppen i stort. Om det uppkom-
mer ska man sluta att programmera med den personen tills man har tagit ansvar 
och hanterat dessa känslor. Idealt ska det på en arbetsplats bara finnas känslor 
som har med arbetet att göra. (ibid.) 
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Stories har blivit en egen praxis. User stories har tidigare utgjort en del utav 
praxisen Planning game (se avsnitt 4.7.1.2). Stories kan liknas vid UML:s an-
vändningsfall. De beskriver för utvecklarna vad kunden vill att systemet ska 
kunna hantera. Stories består av skriven text, ett par meningar och är inte 
modellerade på samma sätt som användningsfallen. (ibid.) 
 
Stories utgör fortfarande ett stort underlag för planeringen. Varje story beskriver 
en funktion i systemet och det är utvecklarnas ansvar att tidsbedömma varje 
funktion och hur mycket av det önskade systemets delar som hinns med till 
nästa leverans till kund. Hur lång tid en Story tar bör stämmas av gemensamt 
inom gruppen. Det ökar motivationen och känslan av projektdeltagandet. (ibid.) 
 
Beck & Andres (ibid.) anser att alla Stories bör vara dokumenterade på vanligt 
papper och att de bör synliggöras för alla projektdeltagare, exempelvis genom 
att sätta upp dem på en anslagstavla hängandes på väggen. (ibid.) 
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Denna praxis ger uttryck för att det är meningsfullt att planera veckovis (jämför 
med avsnitt 4.7.1.3, Small releases). Beck & Andres (ibid.) menar att det ger en 
större fokus på nuet och ger ett flexibelt hållningssätt till förändringar i pro-
jektet. Beck & Andres (ibid.) förordar att hålla ett möte med projektmedlem-
marna och detta inklusive kunden, varje vecka för att; 
 

• utvärdera utvecklingen, vad som har gjorts hittills och om det är enligt 
plan 

• kunden väljer vilka Stories som ska implementeras under veckan 
• uppdelning av dessa Stories utvecklarna emellan 

 
Den veckolånga cykeln bör börja med att automatiserade tester skapas för de 
Stories som ska utvecklas och vara först färdiga att testas mot slutet av veckan 
och sedan helt färdiga att levereras till kunden. (ibid.) 
 
Vi tycker att Beck & Andres (ibid.) tydligare specificerar hur ofta och när de 
tycker att delleveranserna bör ske jämfört med praxisen Small releases (se 
avsnitt 4.7.1.3). 
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Denna praxis innebär att det vid projektets inledande planering bör skapas plats 
för ”hållplatser” under projektets gång, närmare bestämt fyra stycken med jämna 
intervall. Dessa hållpunkter ger tid för bland annat reflektion av projektet i ett 
större perspektiv. Beck & Andres (ibid.) menar att utvecklarna vid dessa håll-
punkter bör göra följande saker: 
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• Försöka identifiera nya flaskhalsar och speciellt faktorer som finns utan-

för projektet 
• Se till att utvecklingen kommer ifatt planen om den ligger efter 
• Planera teman. Teman kan ses som en kategorisering utav Stories. Detta 

innebär att man breddar sitt perspektiv på systemet och ser till systemets 
framtida helhet. Planering av teman innebär att en kvarts cykel inriktar sig 
mer på en eller flera teman. Detta för att hela tiden bygga systemet med 
rätt sorts byggstenar. 

• Fokusera på helheten, det vill säga organisationen och allt runtomkring 
projektet. 

 
Med denna praxis tycker vi att det känns som att Beck har tagit åt sig av kritiken 
att XP inte har någon större förberedande design (se avsnitt 4.3.2). Detta tycker 
vi, i och med att utvecklarna planerar teman för olika Stories och att de ska ges 
tid för projektet i ett större perspektiv. Vi tror att denna praxis stärker kontroll-
känslan om projektet. 
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Slack uppfattar vi som ett nytt inslag i XP. Praxisen innebär att varje plan 
planeras med uppgifter som kan komma att ”skrotas” om det ter sig så att de 
hamnar i tidsnöd. Detta innebär till exempel att de åtar sig att göra A och B 
under en viss tid, men planerar att även hinna med C. Om de hamnar i tidsnöd 
prioriteras den funktionalitet som de har lovat kunden för den leveransen. Detta 
bör de då hinna eftersom de gör avkall på uppgifter (alltså C i exemplet, vår 
anm.) som istället tas med i senare leveranser. Om de inte hamnar i tidsnöd får 
kunden mer funktionalitet levererat för den leveransen och detta påverkar oftast 
inte kunden negativt. Vad som påverkar kunden negativt är sena leveranser och 
det är vad denna praxis ämnar minimera. (ibid.) 
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Denna praxis finner vi vara en förfining av den automatiska hanteringen i XP. 
Praxisen betyder att en automatiserad Build av hela systemet ska ta högst tio 
minuter. En Build är för oss en teknisk process för att sätta ihop ett system. Efter 
tio minuter ska det vara möjligt att använda alla automatiska tester för att testa 
systemet. Beck & Andres (ibid.) menar att för att nå deras ideala gräns för denna 
Build, det vill säga tio minuter, krävs det att testerna är automatiserade. Är de 
inte det, är det den första åtgärden att vidta. Anledningen till varför Beck & 
Andres (ibid.) finner just tio minuter som den ideala gränsen för detta, är att 
annars tenderar utvecklarna mer sällan genomföra sådana Builds. Builds anses 
vara ett bra sätt att få återmatning av vad som har gjorts bra respektive dåligt. Ett 
bra sätt ska genomföras så ofta som möjligt, varför denna process ska vara auto-
matiserad. (ibid.) 
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Denna praxis innebär, liksom Beck (1999) (se avsnitt 4.7.1.9), att det är viktigt 
att kontinuerligt integrera data och köra tester. Ett tillägg som vi finner är att 
Beck & Andres (2004) rekommenderar att integrera ny källkod med ett par 
timmars intervall.  
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I och med denna praxis tycker vi att Beck & Andres (ibid.) förstärker deras 
ståndpunkt att de tycker att det är bra med programmering, enligt principen att 
koda testerna före själva funktionaliteten.  
 
De klarlägger dock att testerna ibland kan vara svåra att skriva. Beck & Andres 
(ibid.) menar att det signalerar att det finns problem med designen av funktional-
iteten, varför den behöver studeras noggrannare. När man finner en enkel och 
bättre design blir det enklare att skriva testet. (ibid.) 
 
Vi tycker dock inte att de besvarar all kritik som denna programmeringsteknik 
har fått (se avsnitt 4.7.1.4).  

��>������ �!.$'('!�+��2'*�-!�
Att ständigt utföra ett designarbete (Simple design) är också ett inslag som har 
fått kritik (se avsnitt 4.7.1.5). Beck & Andres (ibid.) nämner att när de gick i 
skolan, lärde de sig att det var viktigt att designa hela systemet före implement-
ationen och att de skulle göra det bra. De skulle nämligen aldrig få en andra 
chans och resultatet skulle förmodligen vara att de skulle få rätta en massa fel i 
systemet vid slutet av projektet. Av den anledningen har nu detta inslag i XP fått 
utgöra en egen praxis.   
 
Vid användning av denna praxis upplyses det motsatta i Beck & Andres (ibid.) 
exempel ovan. De åsyftar att utvecklarna ska investera tid för designarbete varje 
dag. De ska sträva efter den bästa designen av systemet för den dagen. När de 
finner den bästa möjliga designen kan de tänka framåt. Detta ska ske iterativt 
varje dag och syftar till att designen under hela projektet ska möta utvecklarnas 
förståelse om den bästa designlösningen. (ibid.) 
 
Vi tycker att det är vikigt att utvecklarna känner att de har kontroll över systemet 
och projektet. Känner de att de har det trots denna tillämpning, så tycker vi att 
det är ett förnuftigt sätt att utveckla system och detta särskilt ihop med praxisen 
Quarterly cycle (se avsnitt 4.8.2.6), som vi tycker stärker kontrollkänslan om 
projektet. 
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Sekundära praxis består av Real customer involvement, Incremental deploy-
ment, Team continuity, Shrinking teams, Root-cause analysis, Shared code, 
Code and tests, Single code base, Daily deployment, Negotiated scope contract 
och Pay-per-use. 
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Att ha kunden på plats vid utformningen av systemet har blivit en sekundär 
praxis. Den handlar fortfarande om att involvera kunden i projektet på ett eller 
annat sätt (jämför med avsnitt 4.7.1.1). Ett sätt kan vara att ha representanter för 
kunden på plats där utvecklarna sitter och arbetar. Ett annat sätt, menar Beck & 
Andres (2004) är att ha med visionära kundrepresentanter vid varje veckoplan-
eringen (Weekly cycle, se avsnitt 4.8.2.5) eller vid varje hållplats (Quarterly 
cycle, se avsnitt 4.8.2.5). Fortsättningsvis tycker de fortfarande att ju mer kund-
erna involveras, desto bättre anses resultat bli. De menar att ju tätare kontakterna 
mellan kunden och utvecklarna är desto mer precist utformas systemet. (ibid.) 
 
Beck & Andres (ibid.) har funnit att det finns kritik mot att ha kunden involveras 
på detta sätt. En kritik är att kundens representant inte har kompetensen att rep-
resentera alla användares behov och önskemål. Systemet blir beroende av rep-
resentantens domänkunskap och hur dennes bild av hur systemet ska vara ut-
format (se avsnitt 4.7.1.1). Beck & Andres (ibid.) anser dock att fördelarna 
värderas högre än nackdelarna. Fördelar är att representanten kan stävja att 
utvecklarna programmerar onödig funktionalitet, att testen är fel specificerade 
och att relationen mellan leverantören och kunden försämras. Att ha kunden på 
plats menar de ökar även leverantörens tillförlitlighet mot kunden. Kunden får 
en god insikt i leverantörens organisationskultur och hur de arbetar. Utvecklarna 
visar kunden att de inte har något att dölja och samtidigt som de tenderar att höja 
sin prestationsgrad när kunden är på plats. (ibid.) 
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I bemärkelsen som en praxis är detta en ny praxis. Den innebär att ofta im-
plementera delar av systemet hos kunden. Desto tidigare i projektet och desto 
oftare detta görs, väntas det uppstå färre och mer hanterbara komplikationer. 
(ibid.) 
 
Beck & Andres (ibid.) vittnar om ett stort antal projekt där utvecklarna mot 
projekttidens slut har pressats att arbeta till bristningsgränsen för att få systemet 
att fungera hos kunden och detta när de redan är någorlunda utmattade efter 
kanske flera månaders hårt slit. 
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Ytterligare en ny praxis är att Beck & Andres (ibid.) tycker att det är viktigt att 
utvecklare som arbetar och fungerar bra ihop i ett projekt, ska fortsätta att arbeta 
tillsammans i kommande projekt. De finner det dessutom vara en ekonomisk 
vinning, eftersom de troligtvis arbetar effektivt tillsammans. De menar att pro-
jektets lyckande inte endast beror på en kunskapsfaktor, det vill säga hur duktiga 
projektdeltagarna är. Duktiga projektdeltagare ska dessutom kunna fungera väl 
tillsammans för att bli effektiva. (ibid.) 
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Denna praxis innebär att projektgruppens medlemmar delas in i olika lag (team). 
Antalet deltagare i varje lag ska reduceras allt eftersom projektdeltagarna får en 
större förståelse av systemet, blir bättre och effektivare på den funktionalitet de 
har fått i uppgift att slutföra. När lagdeltagarna har kommit in i sina rutiner och 
funnit optimerade arbetssätt kan lagets antal deltagare minskas utan att reducera 
arbetstempot och arbetsbördan. De avplockade deltagarna formar och utgör nya 
lag som åtar sig parallella uppgifter. Om eller när ett lag anses ha för få lagdel-
tagare för en prioriterad uppgift slås deras lag ihop med ett annat lag. Genom 
denna dynamik kan en optimal resursfördelning uppstå. (ibid.) 
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Root-cause analysis innebär att när ett fel är funnet ska felet rättas och orsaken 
till dess fel utredas. Målet är inte bara att rätta till felet så att det inte upprepas, 
utan att verkligen förstå varför det uppstod så att misstaget inte görs igen. XP 
hanterar denna genom följande process; 
 

1. Skriv automatiserade tester på systemnivå som demonstrerar när felet 
uppstår. 

2. Skriv ett program som reproducerar defekten. Gör enhetstester (unit test) 
som signalerar fel när dessa fel införs i systemet.  

3. Fixa systemet så att systemet genomgår enhetstesten och systemtesten.  
4. När felet är åtgärdat, försök att förstå varför det uppstod. Initiera nöd-

vändiga åtgärder för att förhindra att detta fel uppstår igen.  
 
En rekommendation i steg fyra är att använda sig av Taiichi Ohnos princip om 
fem varför-frågor (the Five Whys). Principen är att projektdeltagarna ska ut-
veckla fem frågor och svar om varför felet uppstod. Varje fråga ska inledas med 
ordet varför. (ibid.) 

��>���=��5+$'2�.%2'�
Denna praxis är densamma som Beck (1999) kallar Collective code ownership 
(se avsnitt 4.7.1.8). Praxisen innebär att vem som helst av projektdeltagarna kan 
förbättra eller rätta fel i delar av systemet när de finner att de kan göra det. 



-.������/�����������

 74

Praxisen är sekundär för att Beck & Andres (2004) hoppas att ett kollektivt 
ansvar har införts i projektgruppen som en följd av en primär praxis. Detta för 
att bemöta en viss kritik att projektdeltagare inte tog tillräckligt ansvar när de 
inte utsågs särskilt ansvariga för vissa uppgifter. Källkoden tenderade att bli 
ansvarslöst skriven vilket försvårade den fortsatta utvecklingen. (ibid.) 
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Syftet med denna praxis är att källkod och tester ska sparas som artefakter och 
utifrån dessa två generera dokument. Projektets historia ska mestadels byggas 
med hjälp sociala mekanismer såsom muntlig kommunikation. Kunder betalar 
för vad systemet hanterar idag och vad projektgruppen kan åstadkomma system-
et att hantera imorgon. Alla källor som endast anses ge värde för detta ändamål 
ska användas. Att ägna tid åt andra källor är att slösa tid. (ibid.) 
 
Vi finner att Beck & Andres (ibid.) tycker att det är viktigare med källkod, tester 
och muntlig kommunikation framför skriftlig dokumentation. Detta har tidigare 
nämnts i samband med XP och vi konstaterar att det nu utgör den en egen 
praxis. 
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Tanken med denna praxis är att det endast ska finnas en kodbas. En kodbas 
innebär att det inte finns fler versioner av källkoden än en. Därigenom finns det 
bara en kodbas att uppdatera och versionshantera. Om det uppstår omständlig-
heter är det okej att använda en sekundär kodbas men det ska bara ses som en 
nödlösning och inte användas mer än några timmar. Oftast beror omständlig-
heterna på att designen inte är optimerad, varför det först rekommenderas att 
analysera designen ordentligt. (ibid.) 
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Denna praxis bygger på samma principer som praxisen Incremental deployment 
(se avsnitt 4.8.3.2). Skillnaden är att istället för att leverantören levererar delar 
av systemet ofta, ska detta göras varje dag. Beck & Andres (ibid.) menar att ut-
vecklarna dagligen skapar funktionalitet och undrar varför inte kunden ska få ta 
del utav den i tidigaste möjliga mån. Detta gäller funktionalitet som inte allt för 
mycket ändrar slutanvändarnas erfarenhet av systemet. Denna praxis är sekundär 
för att den förutsätter många faktorer. Daglig implementation hos kunden kräver 
bland annat att det finns automatiserade processer för själva implementationen 
(roll out), med en automatiserad möjlighet att återställa systemet (roll back) som 
det var innan implementationen i de fall något var fel. Förutom detta måste det 
finnas en stark relation med en stor tillit leverantören och kunden emellan. 
(ibid.) 
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Vi ställer oss undrande till hur generellt genomförbar denna praxis är i prak-
tiken, att leverera delar av systemet varje dag. Vi tror att det kan vara tids- och 
energikrävde för både utvecklarna och kunden. Processen att leverera delar av 
systemet likställer vi med processen att utvecklarna behöver kontrollera att allt 
fungerar som det ska fungera. Vi tror också att det kan kännas arbetsamt för 
kunden att lära sig nya funktionaliteter eller att dagligen behöva lära om hur 
systemet fungerar.  
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Syftet med denna praxis är att reducera risken att inte uppfylla skrivna kontrakt. 
Det anses vara bättre att signera små kontrakt i en sekventiell följd allt eftersom 
varje kontrakt uppfylls, än att förhålla sig till ett väldigt stort och långt kontrakt. 
Denna praxis är bra för både leverantören och kunden. Leverantören kommer 
med en större sannolikhet att lyckas med sitt uppdrag och vinna kundens för-
troende. Skulle de inte lyckas, blir det ekonomiska bakslaget mindre. Detta 
arbetssätt ökar dessutom kommunikationen parterna emellan, systemet ut-
värderas ofta och naturlig återmatning skapas. (ibid.) 
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Denna praxis behandlar en affärsmodell. Beck & Andres (ibid.) rekommenderar 
att kunden tar betalt beroende på hur mycket deras kunder använder systemet. 
Det skulle till exempel kunna vara per transaktion. De menar att telefonbolagen 
har denna affärsmodell. Deras kunder betalar för varje samtal, det vill säga varje 
gång de använder telefonbolagens system. Om bolag inom andra verksamhets-
områden kan tillämpa samma princip, att koppla pengar direkt till hur mycket 
systemet används, får de den ultimata återmatningen. Det märks tydligt vad som 
behöver förbättras med systemet. (ibid.) 
 
Vi vår expertintervju med Erik Lundh, framhöll han att XP-kunden stimuleras 
att optimera systemet på bästa möjlig sätt, för att de ska bli så attraktiva som 
möjligt för deras kunder. Genom detta önskar säkerligen XP-kunden maximera 
systemets affärsnytta och hjälpa utvecklarna på bästa möjliga sätt, så att de får 
ett bra system.  
 
Vi tycker att praxisen syftar till att förbättra kundens åtaganden i projektet, att de 
ska bli mer benägna att bistå utvecklarna med information och idéer så att de 
tillsammans utformar ett bra system. Vi tycker att praxisen är bra, men att den 
inte är tillämpbar för alla företag. Företagen måste kunna tillämpa principen att 
koppla pengar direkt till hur mycket systemet används av deras kunder.  
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Även om praxisen kan tillämpas var för sig, nås bästa resultat om de tillämpas 
samtidigt i ett och samma projekt. Praxisen stärks av varandra. Hur Beck & 
Andres (2004) tycker att praxisen hänger ihop visar vi i figur 4-12. 
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XP är, som vi ser det, inte någon fullständig metod om man definierar en metod 
såsom Goldkuhl (1992) definierar en metod, nämligen att en metod av tre inte-
grerade delar: 
 

• Arbetssätt 
• Begrepp 
• Notation 

 
Om det då är eftersträvbart att ett utvecklingsprojekt använder en metod i sitt 
utvecklingsarbete, hur hanterar företagen problemet med att XP inte är en full-
ständig metod? Behöver de komplettera XP för att få en fungerande metod, eller 
tar de bort delar? Lyckas de få till fungerande metoder? 
 
Om vi börjar med frågan hur företag hanterar problemet med att XP inte är en 
fullständig metod, så har vi sett två olika strategier hos de företag vi har studerat 
i denna undersökning. Ace Simulation tycker att de redan nu har en fungerande 
utvecklingsmetodik, men att de vill förbättra användandet av det de kallar funk-
tionstester, vilket vi tolkat som automatiska tester. Automatiska tester ingår som 
en av de ursprungliga tolv praxis som Beck (1999) beskrev och som vi beskriver 
i avsnitt 4.7.1.4. I övrigt verkar de inte ha ett behov av en metod enligt 
Goldkuhls (1992) definition, då de under vår intervju med representanter för 
företaget inte nämnde eller antydde något om att de upplevde det vara 
problematiskt att XP inte är en fullständig metod. Ace Simulation använder en 
egenutvecklad utvecklingsmetodik som enligt de själva är förvånande lik den 
som Wells (2004) beskriver och som finns återgiven nedan i figur 5-1 och som 
vi beskriver i avsnitt 4.2.  
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WM-data tillämpar en annan strategi för sina utvecklingsprojekt, en strategi som 
till viss del i sig är en praxis i XP, nämligen att man väljer metoder och metod-
delar till projekten enligt principen att göra arbetet så enkelt som möjligt utifrån 
de behov som finns. När WM-data ska starta upp ett utvecklingsprojekt av något 
slag, utgår de först ifrån en egenutvecklad projektstyrningsmodell som de 
benämner Ratten. Det är en modell som de säger liknar många andra modeller 
men att de använder den som grund. Ratten innehåller fyra delar. Först inne-
håller den ett projektdirektiv där WM-data tillsammans med kunden definierar 
vad som sak göras. Sedan innehåller den en fasindelning.  Det finns även doku-
mentstöd och metodstöd i Ratten. Slutligen definierar WM-data i Ratten en pro-
jektorganisation med en styrgrupp. Därefter är det upp till projektledaren att uti-
från de metoder och metodstöd som finns beskrivna i Ratten, välja de metoder 
och arbetssätt som passar projektet bäst. Detta kan exempelvis innebära att de 
väljer att arbeta mer med RUP om de arbetar mot kunder inom försvaret. De kan 
också välja att använda delar av XP när de exempelvis arbetar med projekt som 
innehåller många iterativa delar, såsom exempelvis utveckling av användar-
gränssnitt för Svenska kyrkan. 
 
För att sammanfatta ovanstående, Ace Simulation använder ett arbetssätt som 
till stor del likar det som Wells (2004) beskriver, medan WM-data väljer metod 
utifrån projekts karaktär, problem och behov. 
 
Vilka delar av XP använder de inte? En praxis som både Ace Simulation och 
WM-data har svårigheter att få att fungera är parprogrammering. Både Ace 
Simulation och WM-data tycker att de har svårt att ekonomiskt och resurs-
mässigt motivera användningen av parprogrammering. Se avsnitt 5.1.2 för en 
utförligare diskussion kring denna problematik. Ace Simulation använder inte 
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heller automatiska tester, se nedan i avsnitt 5.1.7 för en mer fyllig diskussion 
kring detta ämne.  
 
Alltså, både Ace Simulation och WM-data får till fungerande utvecklings-
metoder. Man kan säga att Ace Simulation inte verkar behöva komplettera XP 
för att få till en för dem fungerande metod, medan WM-data väljer ett mer 
situationsanpassat angreppssätt för att få till en fungerande metod. Observera att 
företagens metoddefinition inte till fullo behöver överensstämma med den 
definition av metod som vi ger i den här uppsatsen. Detta angreppssätt är på 
intet sätt beroende av XP eller inte, och man kan nog konstatera att WM-data 
struntar i om de använder XP eller inte. Så länge deras kunder är nöjda är de 
nöjda.  
 
Att Extreme programming verkar passa Ace Simulation tror vi beror på att deras 
kunder inte alltid vet vad de vill ha eller vad de kan förvänta sig. De har då 
funnit ett arbetssätt som bland annat innebär att de har korta utvecklingscykler 
och täta kundkontakter. Intervjupersonerna på Ace Simulation tycker att för-
delen med deras arbetssätt ger en fördelaktig uppsikt över hur utvecklingspro-
cessen framskrider. De menar att de inte behöver riskera att arbeta mot ett av-
lägset mål och sen upptäcka att de missar målet eller att kraven har ändrats, så 
att de har gjort någonting som inte behövs av kunden. De poängterar vikten av 
att ha täta kontakter med kunderna, så att de vet att de ständigt är på någorlunda 
rätt spår. Har de utvecklat fel någon gång så har de inte gjort fel i mer än kanske 
en vecka.  
 
Detta tycker vi vittnar om att Ace Simulation har den rädsla som Rittenbruch 
m.fl.(2002) beskriver (se avsnitt 4.2.2) och att det är en rädsla som de menar att 
XP och användarmedverkan gör så liten som möjligt. Genom Ace Simulations 
användande av korta iterationer och täta kontakter med kunden, minimerar de 
rädslan att leverera ett system till kunden som kunden inte blir nöjd med. 
 
WM-data använder XP på ett liknande sätt. Vid tillfällen då WM-data har haft 
en stor användning av XP, är när de har framtagit användargränssnitt. De har vid 
de tillfällena gjort prototyper som de visar kunden och utgår från för det fortsatta 
arbetet och att få fram något som kunden är nöjd med. Detta tolkar vi som att 
WM-data bland annat använder XP, likt Ace Simulation när kunderna inte 
riktigt vet vad de vill ha. 

6
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I nedanstående bild (se figur 5-2) finns ett antal kategorier med deras inbördes 
förhållande illustrerade. Mellan två kategorier finns det pilar som antingen kan 
vara enkelriktade eller dubbelriktade. De enkelriktade ska tolkas som att den ena 
kategorin leder till eller påverkar den andra. Exempelvis påverkar det sunda för-
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nuftet (Sunt förnuft) vilken eller vilka praxis man använder. De dubbelriktade 
pilarna innebär att båda kategorierna kan leda till eller påverka varandra. Exem-
pelvis menar vi att typen av projekt påverkar och leder till vilken metod man an-
vänder. Men vi menar också att metoden (Metod) till viss del avgör viken typ av 
projekt man kan använda metoden till. Vi menar alltså att man ska tolka figur-
erna såsom handlingsgrafer där en kategori är en förutsättning för en annan 
kategori och att pilen mellan kategorier anger sambandet mellan orsak och 
verkan. Det är på detta sätt vi avser att ni ska tolka kommande figurer i detta 
avsnitt. 
 
Vi har uppfattat det som att förförståelsen om XP och vilka fördomar man har 
om XP avgör vilken typ av kund det är frågan om. Intervjupersonen på WM-
data säger exempelvis att det inte är så lämpligt att prata om XP, när kunden på 
något sätt relaterad till Sveriges försvar, då denna typ av kund istället vill höra 
ord och begrepp såsom RUP (se IBM 2005) eller ISO 9000 (se ISO 2005). Detta 
tolkar vi som att vissa kunder har viss förförståelse om XP och fördomar om XP 
som påverkar dem i utformningen av deras kravspecifikation. Detta i kombina-
tion med vilket förhållande som leverantören av systemet har till kunden avgör, 
anser vi, vilken typ av kund det är frågan om.  
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Vilken typ av kund det är i kombination med vilken typ av projekt det är frågan 
om, avgör i sin tur både vilka praxis man kan använda, men också vilken metod 
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och modell man vill använda för det aktuella projektet. Exempelvis använder 
WM-data praxis och arbetssätt förknippade med XP när det är projekt som är 
ganska korta tidsmässigt och som innehåller mycket iterativa moment. Exempel-
vis säger intervjupersonen på WM-data att de tycker att XP är lämpligt för att ta 
fram användargränssnitt.  
 
Ace Simulation arbetar huvudsakligen med en typ av kund och med en typ av 
system, vilket gör att de väljer att arbeta med ett likartat arbetssätt från gång till 
gång.  
 
En tredje faktor som påverkar vilka praxis man kan använda, tycker vi är ens 
sunda förnuft (se figur 5-2), det vill säga något som på ett mer intuitivt och 
grundläggande plan påverkar ens handlingar och tankar. Detta sunda förnuft, 
som alla människor i mer eller mindre grad är begåvade med, tror vi påverkar i 
sin tur av ens mognadsgrad. Vad vi mer specifikt menar med detta är faktorer 
såsom kunskapsnivå och erfarenhet, och i synnerhet kunskapen om och erfaren-
heten av användningen av XP i systemutvecklingsprojekt. Exempelvis tror vi att 
en person med mindre erfarenhet av XP och kunskap om detsamma, väljer i 
högre utsträckning, än en erfaren person att tillämpa XP utifrån de olika hand-
böcker som finns om olika praxis inom XP. Medan exempelvis en mer erfaren 
person eller organisation, såsom exempelvis WM-data, väljer att plocka de 
praxis från XP som passar den aktuella situationen. WM-data använder en 
mängd olika metoder och arbetssätt, och de har exempelvis funnit att flera av de 
praxis, som hör till XP, är väldigt fruktbara var för sig. Exempelvis använder de 
automatiska tester när de ska utveckla system som styrs av ett komplicerat 
bakomliggande regelverk.   

6
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Parprogrammering var en av de saker som väckte vårt största intresse när vi 
först fick höra talas om XP. Den första tanken vi hade var att det inte kan vara 
ekonomiskt försvarbart att låta två utvecklare sitta vid samma maskin och skriva 
på samma kod då vi antog att varje enskild utvecklare är tillräckligt kompetent 
för att klara av uppgiften på egen hand.  
 
Efterhand som vi läste om denna praxis i olika böcker, exempelvis bägge böck-
erna av Kent Beck (Beck 1999 och Beck & Andres 2004), ändrade vi uppfatt-
ning. Bland annat för att vi tror att fyra ögon ser mer än två och att den utveck-
lare som inte kodar för stunden kan fundera på den lösning som den andre ut-
vecklaren skriver för att hitta fel och brister med den lösningen. Dessutom tror 
vi att det finns andra mer sekundära effekter av parprogrammering som är posi-
tiva. Exempelvis tror vi att utvecklare lär av varandra på ett mer direkt och in-
tuitivt sätt än om de berättar för varandra hur de gör eller om de tittar på var-
andras färdigskrivna kod. Genom att en utvecklare kan fråga den andra varför 
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han eller hon gör på ett visst sätt och kanske inte på något annat sätt tror vi att 
det ökar kunskapsöverföringen mellan utvecklare. Detta leder sedan eventuellt 
till ett minskat fortbildnings- och utbildningsbehov hos utvecklarna, då 
utvecklare lär sig mycket av varandra. Detta borde inte minst gälla om man ofta 
byter parkamrat och om projektgruppen byter medlemmar mellan projekten så 
att man jobbar med människor som har olika mycket erfarenhet av områden som 
man eventuellt inte själv behärskar.  
 
För att dessa effekter ska märkas tror vi dock att man måste jobba med det ett 
längre tag, exempelvis mer än ett halvår. Detta då det är svårt att se att den ut-
vecklade koden skulle bli så mycket bättre och att man skulle utveckla koden 
snabbare om man bara ser till ett projekt. Varför detta är svårt kan man fundera 
över, men som vi ser det saknas det exempelvis sätt att på kort sikt mäta effekt-
erna av parprogrammering. Hur gör man exempelvis för att på kort sikt mäta 
kvalitén på en viss mängd utvecklad källkod? Hur gör man för att på ett rättvist 
sätt relatera den nedlagda tiden på den aktuella mängden källkod till den kvalité 
som den håller?  
 
Ett sätt, anser vi, kan vara att mäta antalet fel som rapporteras under en viss tid 
efter en viss given tidpunkt, exempelvis efter att koden har gått i produktion hos 
kunden och sedan jämföra antalet fel med det antal fel som motsvarande mängd 
kod genererar i ett projekt som inte har använt parprogrammering.  
 
Oavsett vilket sätt man väljer att mäta kvalitén, så tror vi att det tar tid innan 
effekterna märks.  
 
Denna åsikt, eller om man så vill insikt, har nog inte riktigt, tror vi, vare sig Ace 
Simulation eller WM-data kommit till. Av de praxis från XP som företagen an-
vänder och arbetar med är parprogrammering den praxis som vållat mest be-
kymmer och som ingen av företagen egentligen använder.  
 
Ace Simulation använder parprogrammering när de behöver göra någon svår 
och komplicerad felsökning i källkoden, så kallad debuggning, när man som de 
säger behöver flera huvuden. Men annars tycker de att det ibland är resursslöseri 
att låta två personer göra något som inte är så väldigt komplicerat just då. Denna 
tanke delar vi också, då vi tror att det finns saker som är så pass enkla att en per-
son kan utföra uppgiften på ett utmärkt sätt utan att kvalitén blir lägre än om 
man skulle vara två stycken som gör samma uppgift. Däremot tycker Ace Simu-
lation att parprogrammering är en bra metod då de säger att man tvingas utbyta 
tankar och gör inget förhastat. De säger att man som utvecklare tänker igenom 
saker och ting ordentligt när man parprogrammerar. Där tycker vi att de visar på 
insikt om några av de saker som är bra med parprogrammering. Att man tvingas 
utbyta tankar när man parprogrammerar ser vi som ganska naturligt, i alla fall 
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om man antar att den person som inte aktivt programmerar ändå intar en aktiv 
roll och deltar i arbetet som om den personen skulle skriva koden själv. Om då 
personen är så aktiv som vi antar, tror vi att personen säger ifrån om han eller 
hon inte förstår vad den andra personen gör. Det vill säga, de blir tvungna att 
utbyta tankar och erfarenheter. Att man, som Ace Simulation säger, inte gör 
något förhastat när man parprogrammerar ställer vi oss lite tveksamma till. Vi 
anser att svaret på om man gör något förhastat eller in beror på andra omständ-
ligheter än om man parprogrammerar eller inte. Vi tror nog snarare att det beror 
på saker såsom exempelvis självinsikt, tidspress eller statusen på projektet.  
 
Ace Simulation använde parprogrammering, som de säger, innan XP var uttalat 
dvs. innan 1999, i högre grad än vad de gör idag. Då tyckte de att det var en bra 
metod, men idag säger de att de tycker att de inte riktigt har råd med parpro-
grammering. De säger att när de bara är två tre utvecklare och har väldigt myck-
et att göra, då tycker de att det ibland känns som resursslöseri att två personer 
ska göra något som kanske inte är så väldigt komplicerat för stunden. Även om 
vi till viss del förstår ovanstående resonemang tror vi ändå inte att Ace Simul-
ation riktigt förstår styrkan och vitsen med parprogrammering. Som Cumming-
ham et al (2000) skriver kan parprogrammering reducera tiden det tar att slutföra 
en uppgift med 40 till 50 %, om den enskilde programmeraren ska producera 
kod som är lika väl skriven som den kod som paret producerar. Ett problem med 
detta är att den reducerade tiden inte syns så väl när den utvecklas. Cumming-
ham et al (ibid) skriver att kostnadsbesparingarna bland annat kan ses genom att 
kostnaden för att rätta systemen efter att koden gått i produktion är oerhört låga. 
I ett projekt som Cummingham et al (ibid) beskriver innehöll den utvecklade 
koden inga fel efter att projektet slutförts, vilket var första gången i det före-
tagets historia. Detta berodde enligt en utvecklare i projektet på att de hade an-
vänt parprogrammering (ibid). Enligt vårt sätt att se det skulle Ace Simulation 
vinna på att använda parprogrammering fullt ut, då de skulle få en produkt som 
innehåller väldigt få fel. Samtidigt tycker vi att de använder parprogrammering 
på ett ganska sunt och pragmatiskt sätt då de använder det när de upplever att de 
har svårare problem att lösa. Vi menar att Ace Simulation använder parprogram-
mering på ett situationsanpassat sätt, och detta är en av grundtankarna med XP 
anser vi. Vi har uppfattat XP som något som bör användas på ett situationsan-
passat sätt, där man utifrån den givna situationen väljer den lösningsmetod och 
det angreppssätt som man tror på bästa sätt löser det aktuella problemet. Därför 
kan man även säga att Ace Simulation delvis använder parprogrammering på för 
dem bra sätt. 
 
WM-data har prövat parprogrammering i några projekt, men de tycker inte att de 
har fått det att fungera någon gång. Exempelvis upplever de inte att de har lyck-
ats se någon kostnadsbesparing med att två stycken utvecklar källkod, utan de 
tycker tvärtom att de inte har lyckats hitta finansiering eller ekonomi för det. På 
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frågan varför de inte har lyckats svarade de att de inte vet. Några tänkbara för-
klaringar har de dock. Ett problem som de har märkt är att det fungerar dåligt 
om personerna i paret är ojämna kunskapsmässigt. De menar att den person i 
paret som är duktig och drivande kommer att göra allt jobb medan den som inte 
är så duktig sitter vid sidan av. Här tror vi att WM-data har lite för grunda kun-
skaper om parprogrammering och hur man kan arbeta enligt denna princip. Som 
vi har uppfattat hur man kan arbeta med parprogrammering så tror vi att man ska 
byta inom paret ganska ofta, så att bägge personer skriver kod med jämna mel-
lanrum. Ett sätt som vi tror kan vara fruktbart är att man byter inom paret efter 
att en viss tid har förflutit, exempelvis var 20:e minut. För att enkelt hålla koll på 
när man ska byta inom paret kan man exempelvis använda en vanlig äggklocka 
som ringer efter en viss tid. Genom att byta ofta inom paret tror vi dels att man 
lättare kan hålla uppe en vaken och aktiv utvecklingsprocess, dels så undviker 
man det som WM-data beskriver när de menar att det blir den med mest erfar-
enhet och kunskap som sitter och kodar. Här vill vi dock klargöra att detta gäller 
bara om man antar att bägge personerna var för sig är tillräckligt kompetenta 
och självgående för att ensam kunna realisera samma projekt. Vi menar alltså att 
vi inte tror att parprogrammering är kostnadseffektivt om någon i paret är på en 
nivå som närmar sig en nybörjares nivå och där den personen inte ensam skulle 
kunna lösa uppgiften.  
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Utifrån det vi har läst och sett genom att dels studera den litteratur vi har tagit 
upp i vår referenslista, dels utifrån vad vi har hört genom intervjuerna med våra 
fallföretag har vi försökt att illustrera de fenomen vi har upptäckt genom vår 
analys och försökt att visa hur dessa fenomen hänger ihop. Dessa fenomen visas 
i figur 5-3.  
 
Som vi ser det påverkas användningen och effekten av parprogrammering av 
fyra faktorer. En av de viktigaste tror vi är utvecklarnas inställning till parpro-
grammering. Om utvecklarna har en dålig inställning till parprogrammering 
kommer parprogrammering inte att lyckas. Utvecklarnas inställning beror sedan 
i hög grad på den kultur som råder inom företaget och projektgruppen. Med 
kultur i detta sammanhang avser vi en viss populations tankar, handlingar och 
omgivande faktorer. De saker som vi i detta sammanhang påverkar kulturen 
inom företaget och projektgruppen är hur öppet företaget, det vill säga i vilken 
grad det är möjligt för en enskild person inom organisationen att fritt säga det 
han eller hon tycker och tänker. Det omvända förhållandet kan även gälla, det 
vill säga öppenheten inom företaget påverkar företagskulturen. Erfarenheten 
inom företaget, det vill säga de anställdas erfarenheter påverkar också den kultur 
som råder inom ett företag eller en projektgrupp. Strukturen på organisationen, 
det vill säga hur de anställda är organiserade inom ett företag påverkar också 
kulturen. Om det exempelvis finns en väldigt hierarkisk struktur med många 
nivåer inom företag tror vi att det kommer att påverka kulturen inom företaget. 
Slutligen tror vi att de anställdas utbildningsnivå påverkar kulturen inom före-
taget. Exakt hur denna påverkan sker vet vi inte, men vi tror att det påverkar en 
hel del. Detta sammantaget påverkar utvecklarnas inställning till parprogram-
mering och kan till viss del avgöra om parprogrammering kommer att vara 
framgångsrikt eller inte. En annan viktig faktor som påverkar utvecklarnas 
inställning till denna praxis är det sätt som den enskilde utvecklaren vill arbeta 
på. Om exempelvis en utvecklare tycker att det är jobbigt att någon annan 
granskar utvecklarens kod, kommer kanske utvecklaren att föredra att arbeta 
ensam, och därigenom omöjliggöra att parprogrammering används av alla i 
utvecklingsprojektet, vilket i sin tur kan få följdverkningar i form av en ökad 
negativ inställning till parprogrammering.  
 
Ett annat problem som vi tror kan finnas i samband med parprogrammering är 
att det är svårt att kortsiktigt mäta effekterna av det. Vi vet exempelvis inte 
något enkelt och rättvisande sätt att mäta kvalitén på en viss mängd utvecklad 
kod. Hur man mäter på programvara är för komplicerat för att redogöra här, men 
för den som vill veta mer rekommenderar vi boken  ���6��������� (Fenton & 
Pfleeger, 1997) som detaljerad behandlar problematiken. Då det är svårt att kort-
siktigt mäta effekterna av parprogrammering, tror vi att det är enkelt att avfärda 
parprogrammering som något som bara kostar dubbelt så mycket pengar men 
som inte ger något tillbaka. Detta tror vi i sin tur påverkar den förförståelse som 
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finns inom företaget och projektgruppen om parprogrammering, och om man 
tror att parprogrammering bara kostar pengar påverkar det förförståelsen på ett 
negativt sätt. Vi tror att om man på ett rättvist och objektivt sätt, och själv vill ha 
en bekräftelse på att parprogrammering fungerar, måste man se till kostnaderna 
för hela projektet, ändå från förstudie tills det att applikationen inte längre 
exekveras på någon dator. Vi tror att man först då kan rättvist jämföra projekt 
som utvecklats utan parprogrammering med projekt som utvecklats med par-
programmering.  
 
Något vi har sett från våra fallstudier är att man inte behöver använda parpro-
grammering hela tiden, utan att man kan använda parprogrammering i vissa 
situationer. Ace Simulation använder det exempelvis när de ställs inför knepiga 
uppgifter som kräver, som de säger ”flera huvuden”. Det vill säga, vilken typ av 
uppgift avgör om man använder parprogrammering eller inte.  
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Planning game är ett av de praxis som vi upplever vara väldigt viktiga av de tolv 
praxis som Beck (1999) beskriver. Om man inte planerar det fortsatta arbetet på 
ett effektivt sätt, tror vi att risken är stor för att projektet kommer att misslyckas, 
i alla fall med avseende på att kunden kanske inte får det system som kunden 
vill ha.  
 
Ace Simulation använder sig av denna praxis i hög grad. De tycker att för de 
typer av utvecklingsprojekt som de har drivit och driver, passar det väldigt bra 
med täta kundkontakter så att de som de säger inte driver och sedan har en 
jätteleverens på slutet. De säger att många av deras projekt är forskningsbeton-
ade, och beroende på vad man ser i projektet kan man gå lite olika vägar. Detta i 
kombination med att de av erfarenhet vet att alla projekt sällan är perfekt välde-
finierade från början, gör att de tycker att de får bra feedback genom täta 
återkommande möten med kunden. Dessa möten gör samtidigt att de ganska 
snabbt märker om det börjar spåra iväg åt något håll.  
 
WM-data använder också denna praxis, dock inte alltid. WM-data använder 
denna praxis när de tycker att det passar. Exempelvis har de haft ett projekt där 
de har utvecklat ett system åt Svenska kyrkan. Under detta projekt har de använt 
många av de principer och praxis som vi uppfattar ingår i XP och de har haft 
väldigt täta kundkontakter där de säger att kunden varit hos dem flera gånger i 
veckan. Detta gällde speciellt när de höll på med att utveckla användargräns-
snittet till systemet. Där använde de ett iterativt arbetssätt med korta utveck-
lingscykler. De tycker alltså att denna praxis är speciellt användbar när de ska 
utveckla grafiska användargränssnitt.   
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Såsom vi ser det, dels utifrån den teori som vi presenterat tidigare i rapporten, 
dels det vi har sett när vi har genomfört våra fallstudier, handlar denna praxis till 
stor del om att man bedriver utvecklingsarbetet med hjälp av kunddriven plan-
ering (se figur 5-4). I detta avseende menar vi planering som något fortlöpande, 
och inte enbart något som man gör i början av projektet för att sedan inte ändra 
den planeringen. Tvärtom uppfattar vi att XP och planeringsarbetet inom XP 
uppmuntrar till förändring, även sent i projektet. Beck (1999) betonar detta då 
undertiteln på den boken är �������������, vilket ungefär kan översättas med 
att omfamna förändring. Detta tolkar vi som att XP välkomnar förändring i ut-
vecklingsarbetet, oavsett var i projektet man befinner sig. Detta är möjligt, anser 
vi, genom att man arbetar kunddrivet. Detta innebär konkret, anser vi, att man 
låter kunden bestämma nästa steg i utvecklingsarbetet. Genom att arbeta kund-
drivet, det vill säga genom att sätta kunden i fokus, låta kunden bestämma och 
hela tiden berätta för kunden hur arbetet fortskrider, tror vi att chansen ökar att 
man har ett lyckat projekt när man närmar sig avslutning på projektet. Ett kon-
kret och väldigt direkt sätt som vi tror kan vara fruktbart är att helt enkelt fråga 
kunden vad man ska göra fram till nästa möte. Om man helt enkelt säger till 
kunden, vad vill du att vi ska göra nu, det vill säga vad är det viktigaste som du 
vill att systemet ska klara av utifrån nuvarande situation, tror vi att man kan nå 
väldigt fruktbara resultat. Även om man inte lyckas realisera alla de önskemål 
som kunden har på systemet, så har man i alla fall realiserat det som kunden 
tycker är det viktigaste som systemet ska klara av. Dessa utgångspunkter, det 
vill säga vart är vi nu och vart vill vi, leder sedan till ett antal ställningstaganden 
där ett exempel på ett ställningstagande kan vara att kunden säger att de är nöjda 
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med den nuvarande lösningen och att de inte vill driva projektet längre, även fast 
den i förväg fastställda projekttiden inte är avslutad.  
 
Det innebär alltså, såsom vi ser det, att både kunden och utvecklarna är aktiva 
när det gäller att kommunicera med varandra, att planera och bryta ner arbetet i 
mindre delar, delar som ska klaras av innan nästa utvecklingscykel påbörjas. 
Genom att arbeta på detta sätt tror vi att risken minskar för att skillnaden mellan 
vad systemet ska klara av och vad det faktiskt klarar av är stor. Dock tror vi att 
det ställer lite större krav på kunden än vad ett traditionellt utvecklingsprojekt, 
ett utvecklingsprojekt drivet enligt exempelvis vattenfallsmodellen, ställer på 
kunden. Vi uppfattar traditionella utvecklingsprojekt som något där man inled-
ningsvis upprättar en kravspecifikation, och att man i slutet av projektet kon-
trollerar systemet utifrån kravspecifikationen. Vi tror att kunden inte behöver 
vara lika aktiv under själva realiseringen av systemet, om man arbetar enligt 
exempelvis vattenfallsmodellen, och att detta säkerligen kan uppfattas som gan-
ska bekvämt och tryggt för kunden. Kunden vet att vid en viss given tidpunkt 
har vi ett fungerande system för det har vi och leverantören kommit överens om. 
Vi menar dock att det sällan, eller kanske till och med aldrig, är möjligt att säga 
vad som kommer att ske inom de närmaste månaderna, vilka problem som dyker 
upp och hur det påverkar utvecklingsarbetet. Vi tror därför att det är fördelaktigt 
att i möjligaste mån använda ett kunddrivet utvecklingssätt med korta utveck-
lingscykler, även om det kan medföra en större osäkerhet om vad systemet fak-
tiskt kommer att klara av. Den stora fördelen, anser vi, är att kunden alltid får ett 
system som hanterar det som kunden uppfattar vara det viktigaste systemet ska 
klara av, även om systemet sedan inte klarar av alla funktioner. Men kunden 
kanske också märker att det inte är väldigt viktigt att ha alla de här funktionerna, 
utan att det räcker med de här. Detta kanske leder till ett system som både är 
enklare att använda, men också blir billigare för kunden. Nackdelen är kanske 
att det blir svårare för leverantören att planera sitt arbete på ett långt och över-
gripande sätt, då leverantören inte i förväg säkert vet vilka resurser som finns 
tillgängliga vid ett visst givet tillfälle. Men vi tror att leverantören kanske inte 
skulle kunna veta det i praktiken i alla fall, då de olika projekten kanske inte all-
tid följer den i förväg utsatta planen, även fast de använder exempelvis vatten-
fallsmodellen.  
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Om man ska försöka tillämpa flera av de praxis som XP innehåller, exempelvis 
fortlöpande integrering (7�������������������) med små programvaruleveranser 
( ��		��	�����), tror vi att Refactoring är en väldigt givande praxis att integrera 
i sin utvecklingsmetodik. Om man ska välkomna förändringar i utvecklingspro-
jekten, såsom vi har förstått att XP gör, kräver det att man kan förändra system-
et. Detta anser vi vara själva kärnpunkten med Refactoring, att man ska förändra 
systemet. Detta gäller, tror vi, i synnerhet om man inte i förväg vet vilka funk-
tioner systemet ska hantera och följaktligen hur systemet ska vara designat. Gen-
om att arbeta med Refactoring, tror vi, att man både kan minska antalet fel i sys-
temet, men också minska behovet av dokumentation då man förhoppningsvis 
når så pass långt i sitt förändringsarbete av koden att man inte behöver doku-
mentera systemet mer än på ett väldigt övergripande plan, exempelvis användar-
manualer och dylikt. 
 
Ace Simulation använder Refactoring väldigt mycket. Det är till och med så att 
de tycker att Refactoring är något de sitter med hela tiden. De menar att det är en 
naturlig del av utvecklingsarbetet när de inte har hela lösningen klar från början. 
De menar att om de inte riktigt vet vart de kommer att nå, så hamnar de inte 
alltid rätt, varför de måste skriva om. De menar att det är ofrånkomligt, men att 
det ibland också är bra.  
 
WM-data använder också Refactoring, men inte riktigt på samma sätt. Till skill-
nad från Ace Simulation använder WM-data Refactoring i hög grad när de ska 
optimera och förbättra delar av koden, oftast i samband med att tillägg och för-
ändringar av funktionalitet införs. De använder alltså inte Refactoring som ett 
sätt att ändra i koden på ett lite större plan. De säger även att de förebygger 
problem, genom att införa förbättringar, och förändringar som de gjort åt andra 
kunder med snarlika lösningar, och där de använder gemensamma grundkomp-
onenter. 
 
Vad vi ser här, anser vi, är två olika exempel på hur man kan arbeta med Re-
factoring. Vi uppfattar att Ace Simulation använder Refactoring för att ändra, 
även större delar av koden och inte enbart finjustera koden som WM-data göra. 
Utifrån det vi har sett när vi har gått igenom litteraturen om XP och Refactoring 
har vi sett exempel på bägge varianterna, och vi tror inte att det ena utesluter det 
andra. Vi tror dock att man som utvecklare bör vara medveten om att man kan 
använda Refactoring på dessa bägge sätt, samt att man kan kombinera de två an-
greppssätten.  
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 Vi vill här försöka sammanfatta och förklara hur vi uppfattar Refactoring, 
utifrån den teori vi har gått igenom och den empiri som vi har samlat in (se figur 
5-5). Vi uppfattar Refactoring som en teknik för att manipulera kod så att man 
får en så enkel design som möjligt. Vi tror att enkel design i de flesta fall kan 
likställas med en bra design, som i sin tur genererar källkod med högre kvalité 
och mindre fel. En bra design sparar också tid genom att man inte behöver ägna 
så mycket tid åt dokumentation samt att rätta fel. Dock tror vi att Refactoring är 
ganska svårt, då det inte finns några givna regler hur man ska göra. Detta kräver 
ganska mycket av utvecklarna, exempelvis att de är erfarna och har en hög kun-
skapsnivå. Vi tror dock inte att det är omöjligt eller olämpligt för en relativ ny-
börjare inom systemutveckling att tillämpa Refactoring, utan vi tror bara att det 
är svårt att göra Refactoring på ett bra sätt. Om man sedan använder automatiska 
tester i sitt utvecklingsarbete tror vi att Refactoring leder till att man måste 
skriva om testfallen, och detta tar säkerligen en del tid.  
 
Sammanfattningsvis, vi uppfattar Refactoring som ett effektivt och fruktbart 
verktyg när man bedriver systemutveckling där man inte riktigt vet vad som sker 
under resans gång, men att man också kan använda Refactoring för att finjustera 
koden.  
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Simple design, tror vi, kan vara mer mångfacetterat än att bara skriva så enkel 
kod som möjlig. Exempelvis tror vi att denna praxis påverkar utvecklarna på ett 
kanske mer djupgående sätt i fråga om termer av tillfredsställelse på arbetet.  
 
Ace Simulation använder denna praxis, kanske inte alltid för att de själva vill, 
utan för att de är mer eller mindre tvungna. De säger att när de arbetar med så 
korta utvecklingscykler som de gör, är det inte praktiskt möjligt att genomföra 
väldigt avancerade lösningar, utan de får försöka göra det så enkelt som möjligt. 
De säger att de inte alltid hinner göra det de verkligen vill göra från början, även 
fast de vet att det troligtvis är den avancerade lösningen som kunden vill ha i 
slutändan. Istället säger de att de får börja med någon halvmesyr, det vill säga en 
otillräcklig åtgärd ofta genomförd med bristande beslutsamhet, som de sedan 
arbetar om genom Refactoring, för att kanske till slut landa i närheten av vad de 
tänkte på från första början. Men de menar att det finns för- och nackdelar med 
denna lösning. Om de arbetar med för stora bitar riskerar de att hamna snett om 
kunden ändå inte ville ha den lösningen. 
 
Intervjupersonen på WM-data menar att Simpel design genomsyrar mycket av 
det sätt som WM-data tänker. De menar att de jobbar med enkla lösningar, att de 
startar och sedan jobbar vidare på det de har. De menar att det är viktigt att ge 
kunden något att ta ställning till. De har även märkt att små arbeten på kanske 
30-40 timmar kan visa sig var väldigt värdefulla för kunden. 
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Som vi ser det, utifrån den teori vi har gått igenom och den empiri vi har samlat 
in, handlar Simple design om att man ska försöka göra en lösning så enkel som 
möjligt (se figur 5-6). 
 
Låt oss anta att en kund kommer till en konsultbyrå och säger att de behöver 
hålla koll på sina kunder. Konsulterna ställer några frågor om vad användningen 
ska vara, hur den ska användas och av vem. Det visar sig då att kunden har alla 
uppgifter om sina kunder nedskrivna i ett anteckningsblock, och att de uppgifter 
kunden behöver om sina kunder är i princip adressuppgifter. Istället för att kan-
ske förslå en applikationlösning med en databas i botten, säger konsulten att 
kunden kanske bara behöver ett antal textfiler med adressuppgifterna samt också 
lära sig hur man med hjälp av datorns inbyggda sökmöjligheter hittar de upp-
gifter kunden behöver. Detta kan vara ett exempel på en så enkel lösning som 
möjlig. Den är inte speciellt häftigt, är inte komplicerad och tar inte lång tid att 
realisera, men kunden får kanske det kunden vill ha och är nöjd med det.  
 
Så vi anser alltså att Simple design handlar om att göra något så enkelt som 
möjligt. Detta tror vi leder till tre följdfenomen, först att man kanske vinner tid i 
utvecklingsprojektet då kunden kanske blir nöjd fortare än man tror, dels att man 
som utvecklare kanske måste tänka två gånger vilket kanske innebär att det blir 
färre fel i systemet, samt slutligen att man troligtvis behöver jobba med Refact-
oring i utvecklingsprojektet. Arbetet med Refactoring innebär bland annat att 
designen ska vara så enkel som möjlig, vilket förhoppningsvis gör kunden nöjd. 
Det man inte vill ha om man arbetar enligt denna praxis är något stort och kom-
plext, men vi tror att utvecklarna kanske tycker det är tråkigt, då de kanske hel-
lre vill göra stort och komplext eftersom det kanske är häftigare och roligare. 
Om man då anser att litet och enkelt innebär att det blir tråkigt tror vi att utveck-
larna blir motvilliga till att tillämpa denna praxis.  
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Denna praxis hänger, tror vi, mycket ihop med Simple design då bägge praxis 
handlar om korta iterationer.  
 
Ace Simulation använder Simple design och Small releases i nästan samma 
meningar. Detta gör att vi tror att Ace Simulation menar att en release sker efter 
varje utvecklingscykel. De menar exempelvis att om de hade kortare utveck-
lingscykler än två veckor skulle det bli för mycket administration kring att 
exempelvis hålla reda på alla releaser. Den stora fördelen med denna praxis, 
menar Ace Simulation, är att projektet inte riskerar att driva iväg så långt i för-
hållande till vad kunden önskar och vill med systemet.     
 
WM-data använder denna praxis på ett likartat sätt då de upplever den snabba 
återmatningen som denna praxis innebär som väldigt gynnsam, i vissa fall. Här 
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kan man se en skillnad mellan Ace Simulations sätt att använda denna praxis 
och WM-data. Till skillnad från Ace Simulation använder WM-data denna 
praxis när det passar och inte hela tiden. Exempelvis har de använt denna praxis 
i ett projekt där de utvecklade ett system för svenska kyrkan och då speciellt när 
de utvecklade användargränssnittet. 
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Här presenterar vi vår syn på denna praxis utifrån vad vi har sett efter att ha 
studerat vår teori och genomfört våra fallstudier (se figur 5-7). 
 
Som vi ser det handlar Small releases om korta iterationer, vilket innebär att ut-
vecklingscykeln från analys, design, realisering, test, implementation och drift är 
korta, allt från några veckor till någon eller några månader. Tanken är att istället 
för en stor och komplett leverans av systemet i slutet av projektet, levererar pro-
jektgruppen små och återkommande versioner av systemet till kunden. Dessa 
versioner kompletteras sedan efterhand, med mer funktionalitet efter kundens 
önskemål. Detta leder, såsom vi ser det, till tre saker. För det första leder det till 
snabb kundnytta. Genom att man först realiserar det som kunden tycker är vik-
tigast och sedan levererar detta till kunden så att kunden kan börja använda det i 
sin produktion, får kunden snabbt nytta av systemet. För det andra kan man se 
denna praxis som ett sätt att minimera risken att hamna fel i projektet, vilket i 
sin tur även kan leda till att kunden får snabbare nytta av systemet. Att succes-
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sivt kunna leverera delar av systemet tror vi inte alltid är möjligt men det är 
idealfallet vid användningen av XP och denna praxis.  
 
Slutligen tror vi att det leder till snabbare leveranstest, det vill säga testningen 
för att se hur systemet fungerar i kundens produktionsmiljö kommer snabbare än 
om man skulle leverera systemet i sin helhet i slutet av projektet. Detta sätter 
samtidigt både mer press på leverantören, då systemen måste fungera snabbare 
än om man testar allt på slutet, men samtidigt mindre press då testtillfällena, för 
att se hur systemen fungerar hos kund, blir fler och leverantören får kanske lite 
längre tid på sig att rätta de fel som systemen uppvisar.  
 
Vi tror även att snabbare leveranstest leder till att det nästan blir ett krav att an-
vända automatiska tester, då vi tror att den nedlagda tiden på att testa systemen 
manuellt blir för hög om man inte använder automatiska tester. Genom att an-
vända dessa tester tror vi att man enklare kan kontrollera att systemen klarar de 
tidigare ställda krav och att man kanske kan testa saker i systemet som ligger på 
en högre nivå, exempelvis hur väl ett användargränssnitt fungerar eller om an-
vändarmanualen är förstålig. Detta sammantaget tror vi leder till att det blir 
mindre press på leverantören.  
 
Nackdelen med denna praxis tror vi är att det blir svårare att hålla kontroll på 
vilken version av systemet kunden använder, vilket bland annat borde innebära 
att det kan bli svårare att ge bra support på systemet. Detta leder i sin tur, tror vi, 
till att leverantören måste använda en så kallad versionhanterare, det vill säga ett 
system för att lagra allt som hör till en viss given version av exempelvis ett in-
formationssystem, för att hålla ordning på de olika versionerna av systemen.  
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Testning kan ske på två nivåer. Dels kan det ske på klassnivå, där program-
merarna definierar automatiska tester som körs på de klasser som finns i sys-
temet. Dessa test skrivs hela tiden om i takt med att koden utvecklas. Det finns 
även tester som kunden definierar. Dessa kallas acceptanstest, och syftar till att 
validera systemet på en högre nivå än vad testerna på klassnivå kan erbjuda. 
(Beck, 1999) 
 
Ace Simulation använder enbart de test som kallas acceptanstest, men de är inte 
nöjda med deras nuvarande användning av testningen på klassnivå, vilket de 
kallar funktionstester. Ace Simulation lägger, tycker vi, ner mycket tid på att 
testa deras produkter. Exempelvis sätter de ihop hela sitt system ungefär varan-
nan dag, och då testar de alla sina acceptanstester manuellt.  
 
När det gäller de automatiska testerna säger intervjupersonerna på Ace Simu-
lation att de har kommit underfund med hur viktigt det är med testning, samt att 
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det har varit lite åsidosatt. Detta med automatiska tester säger de är något de 
skulle vilja bygga ut och bli bättre på. Exempelvis gör de inte så att de skriver 
ett testfall först, som de sedan programmerar mot. Så långt har de inte dragit det.  
 
Intervjupersonen på WM-data säger att de använder automatiska tester, och 
speciellt när det gäller stora komplicerade system, som bygger på ett komp-
licerat bakomliggande regelverk. Intervjupersonen säger att om de inför en för-
ändring, vill de vara säkra på att det de har gjort tidigare fortfarande fungerar, 
och då säger de att de har stor nytta av automatiska tester. De pekar bland annat 
på det system som de utvecklar för Svenska kyrkan, där en av systemets upp-
gifter är att fördela 13 miljarder kronor i kyrkskatt. Det får inte vara några fel i 
de fördelningsalgoritmerna. Därför, tycker intervjupersonen på WM-data, att det 
är oerhört viktigt att testa alla dessa algoritmer, och att de till detta använder 
automatiska tester.  
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Som vi ser det, utifrån genomgången teori och insamlad empiri från fallstudier-
na, kan man använda testning som ett styrmedel (se figur 5-8). Ett styrmedel för 
att kontrollera var i utvecklingsarbetet projektgruppen är och vart de behöver gå 
i nästa steg. Detta styrmedel kan man använda för att både kontrollera och valid-
era att systemet uppvisar den efterfrågade kvalitén. Skillnaden mellan kontroll 
och validering, menar vi, ligger i graden av konkretisering. Kontroll över en sys-
temutvecklingsprocess kan man ha, utan att för den skull ha detaljkunskaper om 
varje del av arbetet. Exempelvis kan man ha kontroll på projektets kostnader så 
att man kan säkerställa att utgifterna inte överskrider uppgjord budget. Valid-
ering, menar vi, innebär att man exempelvis tittar på en enskild företeelse och 
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granskar att denna uppvisar ett önskat beteende. Exempelvis kan man validera 
att en viss given indata ger en viss given utdata.  
 
Vi menar att både kontrollen och valideringen leder till två följdverkningar. Dels 
leder det till att systemet uppvisar en högre kvalité, då man säkerställer att sys-
temet uppvisar vissa givna egenskaper. Men vi tror också att det leder till att 
man minimerar antalet mänskliga fel. Vi tror att de flesta felen bottnar i att 
någon person gjort ett fel, som kan vara mer eller mindre omedvetet. Exempel-
vis trodde kanske en viss person att han eller hon gjorde rätt i en viss situation, 
men att personen kanske saknade tillräcklig kunskap, för att vara medveten om 
att den personen gjorde ett fel. Vi tror alltså att om man testar systemet genom 
att kontrollera och validera systemets egenskaper kan man minska antalet fel i 
systemet, vilket i sin tur kan resultera att systemet uppvisar en högre kvalité.   
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Att hålla gemensamma kodstandarder tycker vi är en enkel och en relativt 
generell praxis. Vi tycker att praxisen Coding standard och Metaphor är av 
liknande karaktär, de syftar bägge till att hålla standarder för att förenkla pro-
jektgruppens arbete, varför vi tycker att de kan skrivas i ett gemensamt avsnitt. 
Vi tycker att de innehåller samma principer och därmed samma problem och 
styrkor. En kodstandard standardiserar sättet att strukturera källkoden medan 
Metaphor handlar om att standardisera namngivning, riktlinjer och tolkningar av 
dokument.  
 
Om någon eller några har funnit XP vara kontroversiellt, så tror vi inte att det 
har varit på grund av dessa två praxis. Att utvecklare inom samma företag skriv-
er någorlunda likartat tror vi underlättar kommunikationen.  
 
Vi tror att utvecklare läser, förstår och kommunicerar genom varandras kod 
mycket enklare och snabbare när källkoden är strukturerat på ett visst bestämt 
sätt. Marchesi m.fl.(2002) menar att motsatsen gör att koden ser rörig ut och att 
detta är en praxis som inte är kritisk på något sätt, men är enkel för företag att 
använda.  
 
Intervjupersonerna på Ace Simulation tycker att de i någon form använder en 
gemensam kodstandard. De flesta inom företaget har förhållandevis samma syn 
på utvecklingen och att hålla en gemensam kodstandard har aldrig blivit en stor 
fråga. De vi intervjuade kan inte erinra sig om att de uttryckligt uttalat någon 
kodstandard, mer än att de har något skrivet om det i ett dokument och att de för 
några år sedan använde en kodstandard från Ericson. De tror att den standarden 
ligger till grund för det sättet som de skriver på nu. De menar att de har arbetat 
ihop i så många år att de har utvecklat en egen standard. Utvecklarna på Ace 
Simulation anpassar sig något till den kod de för tillfället jobbar med, men de 
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poängterar att den egenutvecklade koden de har ser förhållandevis enhetlig ut. 
Beck (1999) menar att standarden inte behöver vara pompöst utvecklad eller ens 
dokumenterad, utan att det viktiga är att det finns ett vedertaget förhållningssätt 
som gör att det är enkelt för andra att sätta sig in i det som har skrivits. Detta 
finner vi vara uppfyllt på Ace Simulation.  
  
Intervjupersonen på WM-data menar att de har flera standarder och olika 
varianter av dem. Att de har olika standarder beror bland annat på utvecklings-
verktygen de använder. De förhåller sig till olika programtillverkares standarder. 
De har exempelvis en standard för IBM-produkter och en annan för Microsoft-
produkter. Andra olika standarder de använder och varianter av dessa beror på 
WM-datas historik och diverse förvärv av andra företag. Vår intervjuperson 
menade att WM-data bland annat har en Linköpingsstandard och att den beror 
på att stora delar av WM-datas verksamhet i Linköping består av personal som 
kom från Innovativ DocI. De hade väl genomtänka programmeringsstandarder 
och de som kom därifrån förde med sig vissa tekniker. Andra förvärv inom 
WM-data har gett liknande resultat. Intervjupersonen understryker dock att de 
alltid definierar en kodstandard för varje projekt. Det är väldigt många projekt 
där de plockar personal från olika orter och olika delar inom företaget och sätter 
ihop de till en projektgrupp som arbetar tillsammans. Intervjupersonen menar att 
de inte behöver någon skolning i hur de arbetar tillsammans om de har samma 
grundvärderingar i WM-datas ledord och känner till deras gemensamma pro-
jektmodell.  
 
Vi upplever att bägge företagen i vår undersökning använder en någorlunda 
gemensam kodstandard och att hur den ser ut beror till stor del av företagens 
historik. För Ace Simulation som har få anställda tycks de under tiden ha ut-
vecklat en gemensam kodstandard och att detta är ett resultat av att de funnit det 
praktiskt. Likaledes verkar WM-datas historik med olika uppköp av företag ha 
varit avgörande för vilken kodstandard de använder.  
 
Hur vi upplever denna praxis, det vill säga vilka faktorer vi finner påverkar 
användningen av att ha en gemensam kodstandard illustreras i figuren 5-9.  
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WM-data nämner att de definierar en kodstandard för varje projekt och att de 
ibland sätter ihop utvecklare från olika lokala kontor. Vi har inte tillräcklig data 
för att kunna säga att det kan uppstå motstånd från utvecklare mot standarder, 
men vi tror att det skulle kunna vara så. Människor har vanor och tenderar att 
tycka om sina sätt att arbeta på och detta tror vi även gäller programmerare och 
deras sätt att strukturera källkoden. Denna uppsättning av vanor ser vi utgöra ett 
visst revir, vilken vi finner vara nödvändig att ge efter för. Detta tycker vi blir 
särskilt viktigt när utvecklarna deltar i olika projekt. Det skulle kanske kunna 
vara så, att de som ofta byter projekt och behöver anpassas till varianter av 
standarder blir duktiga på att anpassa sig, medan vanan växer sig starkare för 
dem som använder en enskild standard. I andra lägen, vilken Ace Simulation 
kan sägas befinna sig i uppstår en viss formning, då utvecklare har arbetat ihop 
under en längre tid och var och en i en liten grupp har givit och gett ungefärligt 
mycket. Utvecklarnas tänkande kring deras sätt att skriva kod och revir tror vi 
ter sig annorlunda beroende på företagshistoriken. 
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Detta är en praxis som vi tycker borde vara teoretisk enkel att införa. Exempel-
vis skulle projektledaren eller någon annan person i en liknande position be-
stämma att alla ska kunna få tillgång till varandras källkod och att få ändra den-
samma om de finner att de på något sätt kan förbättra den interna strukturen. När 
det gäller att införa denna praxis i praktiken kunde vi inför intervjutillfällena ana 
att det inte var lika enkelt. Vi trodde att det skulle kunna finnas ett motstånd från 
utvecklarna att andra lägger sig i hur de har programmerat, det vill säga att varje 
programmerare slår vakt om det de har programmerat och att de gör det bland 
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annat på det sättet att de försvarar källkodens skick avseende upplägget på lös-
ningsalgoritmen.  
 
Hur görs det då till i praktiken? Båda företagen anser att de i vissa lägen til-
lämpar denna praxis. När och hur fungerar det?  
 
Intervjupersoner på Ace Simulation menar att de är förhållandevis få utvecklare 
och att det inte alltid är samma utvecklare som programmerar och ansvarar för 
en viss del. På grund av detta tvingas samtliga att ha kunskap om de flesta delar 
i koden. Detta resulterar i att det blir väldigt lite ”revir i koden”. Med detta men-
ar de att varje utvecklare inte tänker att ”det här är bara mitt och det får ingen 
annan röra”. På Ace Simulation får alla utvecklare ändra i källkoden om de 
tycker att det behövs, men det ska helst ske i kommunikation med den som har 
huvudansvaret för just den delen. De poängterar också att detta tillvägagångssätt 
ger dem en hög kunskapsöverföring och kompetensspridning. Med kompetens-
spridning, tror vi att de menar att kunskapen om systemets olika delar fördelas 
på fler utvecklare än den som skrev de delarna. 
 
Intervjupersonen på WM-data menar att denna praxis fungerar om alla i projekt-
gruppen sitter tillsammans. Vi förmodar att detta beror på att utvecklarna ges 
stora möjligheter att kunna kommunicera muntligen. Intervjupersonen exempli-
fierar användningen av denna praxis genom att berätta att de har omsatt denna 
praxis i praktiken när de har arbetat med gränssnitt. I detta exempel tilläts ut-
vecklarna att jobba i samma källkod.    
 
Efter intervjuerna kvarstår dock flera av våra funderingar kring denna praxis och 
om svårigheten att omsätta denna praxis i verksamheter. Vi belyser våra fund-
eringar i figuren nedan (se figur 5-10). 
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Vi tycker att tanken med denna praxis är god och vi tror liksom Marchesi m.fl. 
(2002)(se avsnitt 4.7.1.8), att den ger extra kodgranskning och bättre kod-
kvalitet. Vi är av den åsikten att det är lika viktigt att samtliga försäkrar sig om 
att källkoden är i ett bra skick, det vill säga att den har en bra intern struktur, 
som att alla kontrollerar att koden fungerar. Detta tror vi leder till programvara 
med mindre fel, att den blir enklare att underhålla och vidareutveckla samt att 
den på det sättet uppnår en bättre kvalité. Vi håller också med i Marchesi m.fl. 
(ibid.) resonemang att parprogrammeringen hämmas om utvecklarna inte får 
ändra i alla delar av systemet.  
 
Att ha ett kollektivt ägande av källkoden tror vi samtidigt ger ett kollektivt an-
svar, vilket var Becks (1999) avsikt med denna praxis (se avsnitt 4.7.1.8), men 
vi har också förståelse för att ett kollektivt ansvar kan ge utvecklarna antyd-
ningen att de inte behöver ta ett individuellt ansvar, som Stephens (2004) på-
pekar. Med ett kollektivt ansvar finner vi både för- och nackdelar.  
 
Fördelarna kan vara att samtliga engagerar sig i (varandras) systemets olika 
delar och att de ges större möjlighet att ge kreativa förbättringsförslag. Vidare 
med tanke på att Ace Simulation menar att det sker en viss kunskapsöverföring 
emellan utvecklarna när de ska kunna ändra i all källkod, verkar det som att 
deras färdigheter förkovras och att projektgruppen inte blir lika beroende av 
enskilda utvecklares kompetens. Fortsättningsvis verkar praxisen, genom att den 
förebygger projektdeltagares ansvarstagande, ge en ökad muntlig kommunika-
tion inom bägge företagen.    
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Nackdelar med ett kollektivt ansvar tror vi, som sagt är att utvecklarna kan bli 
ansvarslösa, men också att det kan uppstå programvarumässiga felaktigheter när 
utvecklare ändrar något. Det skulle kunna vara på det viset att de ändrar något 
som de uppfattar vara en förbättring, men att de egentligen försämrar program-
varan på grund av att de inte ser helhetslösningen eller har fullständig pejl på hur 
källkodens olika delar fungerar eller är beroende av varandra. WM-data verkar 
ha löst denna problematik genom att projektgruppen sitter tillsammans och ut-
vecklar med en hög grad av muntlig kommunikation mellan projektdeltagarna. 
Även Ace Simulation tycks avhjälpa detta problem genom muntlig kommunik-
ation, att ändringar bör ske efter samtal med den som har skrivit raderna. Vi 
finner att företagen minimerar denna risk eller nackdel. Vi har funderat på om de 
inte skulle kunna minimera den än mer om de inför parprogrammering och med 
en stor betoning på parprogrammeringens rotation av att arbeta med olika delar 
av systemet. Vi tror att utvecklarna på det sättet får en ännu större kännedom om 
hela systemet. Vidare nackdelar tror vi beror på de frågor som vi nämnde inled-
ningsvis i detta avsnitt, nämligen utvecklares revirtänkande kring det som de 
själva har skrivit. Ace Simulation har få utvecklare och verkar rotera utvecklare 
och delar av systemet, varför de finner att det inte lider av ett sådant tänkesätt. 
Hur det är med den saken hos WM-data vet vi inte riktigt. Tills vidare fortsätter 
vi därför att tro att det finns företag med projektdeltagare och utvecklare som 
har ett visst motstånd mot att deras skrivna kod ifrågasätts och ändras av andra. 
Vi tror att det är viktigt att utvecklare ger upp sitt revirtänkande och sin 
eventuella prestige. Dessa två saker finner vi sannolikt vara kopplad till dennes 
roll inom projektgruppen och hur stor betydelse projektgruppen värderar sina 
respektive andras roller. Denna värdering tror vi även ger uppkomst för graden 
av effekten att det uppstår ett motstånd hos utvecklarna, samt att det därigenom 
inträder personkonflikter, lägre kvalité och mindre kunskapsöverföring.  
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Continuous integration handlar för oss om att fortlöpande slå ihop olika pro-
grammerares källkod eller att ständigt integrera gamla och nya rader källkod. 
Detta menar Beck (1999) ger mindre komplikationer än att integrera moduler 
med ett stort antal rader källkod och att projektgruppen vinner tid på detta sätt 
när felsökningen blir mindre omfattande, oförutsägbar och tidskrävande. Beck & 
Andres (2004) tycker att det här är en viktig praxis då de definierar den som en 
primär praxis (se avsnitt 4.8.2.9). Marchesi m.fl. (2002) är inne på samma spår 
och menar att ständig integrering påskyndar arbetet att söka och finna fel och 
därmed färdigställandet av livscykelns slutprodukt. Beck & Andres (2004) 
rekommenderar att integrera ny källkod med ett par timmars intervall.  
  
Intervjupersonerna på Ace Simulations erfarenhet är att de tjänar på att integrera 
ofta. Vad ofta är varierar beroende på hur projektstyrda de är. Under intensiva 
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perioder när de är�många utvecklare samtidigt, exempelvis i slutet av större pro-
jekt kan det bli många, det vill säga tio gånger per dag medan de i början av 
sådana projekt och i andra små projekt kan förlöpa mer tid än en vecka mellan 
varje integration. De nämner också att de ”checkar in” och bygger deras "huvud-
utvecklingsgren" några gånger i veckan. Vi antar att de med deras "huvudut-
vecklingsgren" menar deras huvudprodukt ACE Immersive (se avsnitt 2.9) och 
att checka in är synonymt med att integrera gammal källkod med den nya.  
 
WM-datas representant menar att de integrerar koden ofta, men definierar inte 
vad ofta betyder för dem. För att förebygga problem använder de bland annat 
gemensamma grundkomponenter. 
�
Hur vi upplever denna praxis, det vill säga vilka faktorer som vi finner figurerar 
kring praxisen att integrera kod med jämna mellanrum, illustreras i figuren 5-11.  
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Vi har funnit det viktigt att ofta centralisera systemet genom att slå samman 
stycken med kod eller att integrera tidigare skrivna rader med gamla källkods-
rader. Detta behövs för att på ett tidigt stadium stävja kommande problem. Med 
kommande problem menar vi sådana problem som åsamkas på grund av att ut-
vecklarna inte har förstått att ett problem har uppstått förrän delarna är integrer-
ade. Fördelarna med den här processen tycks vara att utvecklarna får en enklare 
felsökning i och med att de integrerar mindre delar. De vet exempelvis förmod-
ligen att den föregående versionen av systemet fungerar och att felet beror på 
felaktigheter i det nya pålägget. WM-data verkar arbeta på ett liknande sätt gen-
om att de bland annat använder gemensamma grundkomponenter. Att Ace 
Simulation integrerar oftare när de har mycket att göra och i slutet av projekt 
finner vi naturligt, då Marchesi m.fl. (2002) menar att ständig integrering på-
skyndar arbetet med färdigställandet av livscykelns slutprodukt. 
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Whole team är en praxis som återfinns i Beck & Andres (2004) bok. En för-
ändring är dock att tanken med att samla samtliga projektdeltagare, så att de 
sitter och arbetar tillsammans, inte primärt inkluderar kunden (se avsnitt 4.7.1.1 
och avsnitt 4.8.2.1).  
 
Våra undersökta företag har förvisso haft med kunden, men det har varit i ex-
ceptionella fall. På WM-data har de arbetat ihop med kunden i ett projekt när de 
har tagit fram användargränssnittet. På Ace Simulation har de haft uppdrag där 
de sitter och utvecklar på plats hos kunden och i enstaka fall har det hänt att 
kunden har kommit till dem och är med i själva utvecklingen.  
 
Vi känner att Beck & Andres (2004) har tagit åt sig av kritiken som har riktats 
mot en ständig kundnärvaro i produktionen och att de har insett de praktiska 
svårigheter som McBreen (2002) redovisar, nämligen att kunden finner det obe-
kvämt att avvara personal från deras arbetsplats samt att utvecklarna blir starkt 
beroende utav kundrepresentanten på plats att den personen har tillräcklig kun-
skap om alla systemets delar och innehåll. Beck & Andres (2004) anser dock att 
fördelarna värderas högre än nackdelarna och att detta är en sekundär praxis (se 
avsnitt 4.8.3). Vi tycker också att detta inte behöver vara en primär praxis utan 
kan vara applicerbar i situationer när utvecklarna behöver väldigt snabb återmat-
ning, exempelvis i framtagandet av användargränssnittet som WM-data fann det 
vara användbart.  
 
För övrigt är Whole team en praxis som vi finner vara väldigt förnuftig och an-
vändbar i och med att den betydligt ökar graden av muntlig kommunikation. 
Detta är aspekter som även bägge våra undersökta företag har insett.  
 
Intervjupersonen på WM-data menar att de använder denna praxis i största 
möjliga mån i alla projekt oavsett syftet med projektet och vilken metodsam-
mansättning de använder och att detta var en anledning till varför de bytte lokal-
er för ett antal år sedan. I de gamla lokalerna satt två utvecklare i varje enskilt 
rum och de upptäckte att de hade en väldigt dålig kommunikation och att det 
ledde till att det uppstod massvis av triviala fel. I de nya lokalerna har de fler 
öppna landskap där de försöker sätta projektdeltagarna tillsammans. De kon-
staterade att saker och ting blir mer rätt.  
 
Intervjupersonerna på Ace Simulation menar också att de har möjligheter att 
sätta sig projektvis och att de har ganska fria arbetsplatser. De menar att de sitter 
olika, men oftast två i ett och samma rum, men att vilka som sitter ihop varierar 
beroende på vilka som ingår i samma projekt eller vilka utvecklare som är ut-
hyrda på externa uppdrag för tillfället. De försöker sätta sig så att de sitter så tätt 
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intill varandra som möjligt för att de har funnit att det förbättrar den muntliga 
kommunikationen. 
 
Intervjupersonen på WM-data poängterar också att denna praxis har medfört att 
de inte behöver dokumentera lika mycket för intern användning som tidigare när 
de huserade i de gamla lokalerna. Marchesi m.fl. (2002) tycker att denna praxis 
är viktig just för att antalet papper och elektroniska dokument reduceras i och 
med att utvecklarna ges möjlighet att ha muntlig kommunikation. Intervjuper-
sonen på WM-data menar att de arbetar oftast till ett fast pris och då gäller det 
att jobba så effektivt som möjligt och att de då inte kan dokumentera åt varand-
ra. De dokumenterar det som är nödvändigt för projektet och att underhålla sys-
temet samt det som är behövligt för kunden. De försöker minimera mängden 
dokumentation genom att kommunicera mycket när de sitter tillsammans. En 
annan fördel som de har upptäckt genom denna praxis är att utvecklarna kan 
arbeta i samma källkod. 
 
Hur vi upplever denna praxis, det vill säga vilka faktorer som vi finner figurerar 
kring praxisen att utvecklarna i projektgruppen sitter tillsammans, illustreras i 
figuren 5-12. 
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Vi finner att denna praxis handlar om att projektgruppen i någon mån avgränsas 
gentemot övriga organisationen. Det kanske inte alltid är så att projektdeltagarna 
endast har ett deltagande i just ett projekt, men att de på något sätt infinner sig 
tillsammans med de övriga projektdeltagarna när de väl arbetar med det projek-
tet, så att en muntlig kommunikation möjliggörs. I och med den muntliga kom-
munikationen tycker vi att vi har funnit att projektgruppen inte behöver produ-
cera lika mycket intern dokumentation och att de på det viset blir mer effektiva 
och produktiva i sin utveckling. Vi tror dock att effektiviteten begränsas, som 
Camden (2002) påpekar, när nya utvecklare tillförs gruppen när stora delar av 
systemet har utvecklats då det blir svårt för dem att sätta sig in i hur det fungerar 
när systemet inte är särskilt dokumenterat.  
 
Avgränsningen och den ökade muntliga kommunikationen tror vi också leder till 
en förbättrad alternativt försämrad sammanhållning, teamkänsla och trivsel 
vilket höjer respektive minskar projektgruppens effektivitet. Detta beror på 
sociala aspekter. Vi tycker att det är rimligt att tro att utvecklare i möjligaste 
mån försöker vara professionella men att utvecklarnas förhållande och relationer 
till varandra påverkar sammanhållningen, teamkänslan och trivseln.  

6
	
	�� ( >�����0����

Denna praxis tycker vi är intressant med tanke på att vår bransch verkar skilja 
sig från andra branscher avseende på hur långa arbetsdagar och arbetsveckor 
medarbetare har. Inom området programvara med en kundbeställd utveckling 
tycks det vara en mer flexibel arbetsbelastning och därmed även en flexibel 
mängd antal timmar på jobbet för medarbetarna. Inom andra yrkesgrenar, exem-
pelvis dagligvaruhandeln eller finansbranschen verkar många medarbetare ha 
fasta arbetstider.    
 
I Becks första bok om XP (Beck 1999) rekommenderade han utvecklare att 
arbeta 40 timmar i veckan och detta för att de skulle ges tid att återhämta krafter 
(se avsnitt 4.7.1.12). I Becks senaste bok om XP (Beck & Andres, 2004) har han 
reviderat denna rekommendation och titulerar denna praxis Energized work och 
skriver att utvecklare endast ska arbeta så många timmar som de kan vara pro-
duktiva och att de däremellan ska ta igen sig och samla ny energi (se avsnitt 
4.8.2.2). Vi finner att Beck & Andres (ibid.) backar något från sin rekommen-
dation på 40 timmar i veckan och ställer oss frågande till om Beck har kommit 
till insikt att det i alla lägen inte är praktiskt möjligt att hålla en så ”hård” gräns-
dragning. Marchesi m.fl. (2002) menade redan år 2002 att gränsen varierar be-
roende på individerna i projektgruppen och deras hälsa. Detta gör det extra 
intressant att se huruvida våra två undersökta företags medarbetare arbetar.  
 
Intervjupersonerna på Ace Simulation menar att de börjar närma sig idealet att 
arbeta 40 timmar i veckan. De försöker hålla en arbetsbelastning på 40 timmar i 
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veckan så långt det går. Periodvis går det bra, medan de vid andra stunder inte 
lyckas med det. Då de inte lyckas med det har de en extrem arbetsbelastning och 
detta tror de beror på att de är väldigt få utvecklare på Ace Simulation, samtidigt 
som de har ett visst datum att rätta sig efter, det vill säga att det de utvecklar ska 
vara klart just vid den tidpunkten. De menar att det vid sådana tillfällen blir lätt 
mer än 40 timmar i arbetstid i veckan för varje utvecklare. 
 
Intervjupersonen på WM-data menar att de på WM-data försöker hålla en jämn 
arbetsbelastning och att de försöker arbeta ungefär 40 timmar i veckan, men att 
verkligheten inte alltid är sådan att det går. Intervjupersonen understryker dock 
att det är enklare att hålla en 40-timmarsvecka när de arbetar med korta cykler, 
framför långa cykler där de ofta upptäcker att de har oerhört mycket kvar att 
göra men inte så mycket kalendertid. Han menar att det är viktigt med planering, 
men att det ibland dyker upp något oförutsägbart som gör att det betyder mer-
arbete för medarbetarna och att detta ofta infaller med leveranser till kunden. 
Intervjupersonen framhåller också att det är många utvecklare som alltid har 
mycket jobb som gör att de arbetar mer än 40 timmar, medan andra har det 
betydligt lugnare på grund av att de kanske har en nischad kompetens och be-
hövs eventuellt därför inte lika ofta.   
 
Vi ser att det verkar vara svårt för våra studerade företag att hålla en jämn nivå 
runt 40 timmar i veckan för deras medarbetare. Detta tycker vi stärker vår bild 
av att en kundbeställd utveckling tycks frambringa en flexibel arbetsbelastning. 
Vi tycker att det ser ut som att det finns ett starkt samband mellan en högre 
arbetsbelastning förenat med ett slutdatum för företagen att vara klara med en 
viss programvara och att det beror på att det föreligger tidsbrist på grund av att 
det dyker upp något oförutsägbart eller att deras planering inte håller. Vi tror att 
detta samband är relativt vanligt för företagen som levererar programvara till 
kunder. Vi tror också att fenomenet beror på utvecklarnas kompetens, antalet 
projektdeltagare och företagsekonomiska aspekter. Både Ace Simulation och 
WM-data utvecklar emellanåt helt nya eller delvis nya IT-lösningar till sina 
kunder, varför vi finner det förståeligt om de inte alltid kan planera tillräckligt 
väl med tanke på hur det måste vara svårt för dem att veta hur deras kompetens 
förhåller sig till kundbeställningen och nyutvecklandet. Med antalet projektdel-
tagare och företagsekonomiska aspekter menar vi att det måste vara viktigare för 
företagen att tjäna pengar på projektet än att de levererar just i tid till kunden, 
varför de kanske inte har fler utvecklare än vad de nödvändigtvis måste ha för 
att hinna bli klara i tid. Det är rimligt att tro att företagen fördelar sina resurser 
på ett jämnt sätt, men att det kanske inte alltid är ett sunt sätt. Vi känner att Beck 
(1999) med denna praxis har som syfte att stävja utarbetade medarbetare och att 
det inte är företagsekonomiskt att låta utvecklare arbeta för hårt under en längre 
tid. Beck & Andres (2004) anser att ett hårt överarbete en dag gör att personen 
eller personerna underpresterar de följande två dagarna. Detta finner vi vara en 
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varning, men att Beck också har insett att det emellanåt är ofrånkomligt att 
utvecklarna arbetar mer än 40 timmar i veckan. Vad vi har förstått, implicit, så 
kan det också ses som en varning till de företag som har en företagskultur där 
det är tufft att arbeta mycket, det vill säga att de har en attityd att de finner det 
nödvändigt att arbeta mer än andra. Vi tror att en sådan mentalitet är mer vanlig 
i andra länder än Sverige, men att det även förkommer subkulturer inom företag 
på den svenska marknaden.  
 
Hur vi upplever denna praxis, det vill säga vilka faktorer som vi finner figurerar 
kring praxisen att hålla en jämn arbetsbelastning illustreras i figuren 5-13.  
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Vi finner att det övergripande målet med denna praxis är att utvecklarna ska 
prestera bättre när de väl arbetar. Det verkar som att Beck (1999) markerar att 
det handlar om att fylla arbetsdagarna med ett kvalitativt arbete. Detta fås gen-
om att utvecklarna arbetar ungefärliga 40 timmar i veckan och att de därmed är 
pigga när de befinner sig på arbetet. Arbetstiden behöver dock emellanåt vara 
flexibel, då omständigheter försvårar planerandet, men att arbetsgivarens ambi-
tion är att ge medarbetarna en hållbar arbetsbelastning vilket medför att de trivs 
på arbetet och att detta gör företaget till en attraktiv arbetsgivare.  
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Både problemgrafer (se nästa avsnitt) och styrkegrafer visar orsak och verkan 
mellan problem respektive styrkor. Ett visst problem ger en viss effekt. Graferna 
läses uppifrån och ner, vilket exempelvis innebär att det största och viktigaste 
problemet visas längst ner i grafen. Ibland pekar två eller fler problem (eller 
styrkor) på ett och samma problem. Detta ska då tolkas som att problemen till-
sammans och inte var för sig ger den effekt som problemen pekar på. På vissa 
grafer finns det runda cirklar som exempelvis kan ha texten PG1 inuti. En sådan 
cirkel kallas konnektor, och innebär att den cirkeln kopplar ihop grafen med en 
annan graf. För en utförlig och uttömmande förklaring av syntaxen, det vill säga 
beskrivningstekniken rekommenderar vi att du läser Göran Goldkuhl och Annie 
Röstlingers bok 8�����������	�� (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). För att ta 
del av våra samtliga styrkor och problem, se styrke- och problemlistan i bilaga 2 
och 3. 
 

S_XP_4

S_XP_3

37. Ger lyckade projekt

11. Reagerar på verksamhetsförändringar

S_XP_2

23. Snabb kundnytta

6. Ger system med få fel
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Vi har i denna rapport gjort en analys av XPs styrkor med hjälp av en styrke-
analys enligt MA/SIMM. Utifrån den teori som vi har läst och den insamlade 
empirin som vi har fått fram genom våra fallstudier anser vi att den största styrk-
an med XP är att ger lyckade projekt. Se figur 5-14. Hur man definierar ett 
sådant är inte självklart, men vi anser att lyckade projekt är sådana som uppvisar 
få fel. Fel i detta sammanhang ska tolkas som fel i ett stort sammanhang, det vill 
säga vi menar att fel är allting som inte är såsom kunden önskar. Detta innefattar 
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funktionalitet men också sådana saker såsom antalet fel per ett visst antal rader 
kod. Vi menar alltså att exempel på fel kan vara att systemet inte löser ett för 
kunden viktigt problem, exempelvis att ett orderhanteringssystem inte visar alla 
lagda order, men ett fel kan också vara att systemet är instabilt och måste startas 
om då och då. Ytterligare exempel på fel kan vara att projektet överskrider sin 
budget eller att projektet inte uppfyller förutbestämda mål. 
 
En viktig anledning till att XP ger system med få fel är att XP reagerar på verk-
samhetsförändringar. Undertiteln till Kent Becks bägge böcker om XP (Beck 
1999 och Beck & Andres 2004) är Embrace change, vilket ungefär betyder att 
omfamna eller välkomna förändring. Orsaker till varför XP reagerar på verk-
samhetsförändringar är många och redovisas i figur 5-15.  

S_XP_1 

3. XP är flexibelt
31. Stort fokus på nuet

15. Tidig, konkret och kontinuerlig återkoppling från 
kunderna

4. Utvecklingen är 
kundstyrd

1. Välkomnar förändring

11. Reagerar på verksamhetsförändringar

12. Ej styrda av tidigt utförda planer

13. Projektets inriktning
är flexibel

14. XP har korta utvecklingscykler
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XP har korta utvecklingscykler, det vill säga tiden från analys och design till 
realisering och driftsättning hos kund är kortare än vad som vanligtvis är fallet i 
exempelvis projekt som drivs enligt fasdrivna metoder av vattenfallsmodellen. 
Detta leder i sin tur till, menar vi, att utvecklingsgruppen får tidig, konkret och 
kontinuerlig återkoppling från kunderna om det utvecklade systemet. Detta 
tolkar vi som att XP välkomnar förändringar, vilket i sin tur medför att projek-
tets inriktning är väldigt flexibel och styrs inte av tidigt gjorda planer på hur sys-
temet ska fungera och verka i kundens verksamhet. XP är kundstyrt, menar vi, 
det vill säga kunden är den som bestämmer och driver utvecklingen i projektet. 
Vidare anser vi att XP har en stark fokusering på nuet, det vill säga att ett XP-
projekt inte är väldigt intresserad av vad som händer i en avlägsen framtid när 
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den stora installationen ska ske, såsom vi tror kan vara fallet om man jobbar 
enligt exempelvis vattenfallsmodellen. Istället menar vi att XP fokuserar på de 
problem som utvecklingsgruppen står inför just nu, och att XP-projekten arbetar 
intensivt med att försöka lösa problemet på enklast möjliga sätt. Detta samman-
taget, menar vi, leder till att vi anser att XP reagerar på verksamhetsförändring-
ar.  
 
En annan anledning, menar vi, till att XP kan leverera system med få fel, är att 
XP generar nytta för kunden snabbt, vilket vi menar sker redan efter första ut-
vecklingscykeln då man driftsätter den första versionen av systemet hos kunden. 
Detta är möjligt, menar vi, tack vare fyra andra styrkor som redovisas i figur 5-
16. 
 

22. Visar följden 
av kundens 
investering

S_XP_1 

31. Stort fokus 
på nuet

13. Projektets 
inriktning 
är flexibel

8. Anpassad att hantera 
förändrade krav

2. Prioriterar 
körbar kod

9. Kunden kan specificera 
och prioritera 

utvecklarnas arbete

23. Snabb kundnytta

34. Stor 
kundfokusering

4. Kundstyrd
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En av dessa viktiga styrkor är den bakomliggande principen inom XP, som XP 
delar med andra så kallade lättviktsmetoder, att det är viktigare med körbar kod 
än omfattade dokumentation. XP menar att det är viktigare att kunden får något 
konkret att använda i sin verksamhet än att upprätthålla en massa dokumenta-
tion. XP menar att man enbart ska producera så mycket dokumentation som är 
nödvändig, och inget mer. Vad som är nödvändig dokumentation varierar från 
fall till fall och projekt till projekt, men tanken är att den dokumentation som 
finns ska vara nödvändig, och annan dokumentation ska undvikas.  
 



-�/���<�����%�����������������

 111

En annan viktig faktor är att kunden bestämmer vilka funktioner som nästa 
version av systemet ska innehålla. Detta, menar vi, leder till att kunderna får den 
funktionalitet som de själva prioriterar högst.  
 
Ytterligare en viktig styrka, anser vi, är att utvecklingsprojekten är kundstyrda. 
Detta tolkar vi som att kunden sätter prioriteringsordningen på den önskade 
funktionaliteten, men att utvecklingsgrupperna sedan arbetar självständigt fram 
tills nästa möte.  
 
Slutligen anser vi att ovanstående stycken, där vi menar att XP är kundstyrt, 
medför att XP visar följderna av kundernas investeringar. Vi har alltså uppfattat 
XP som något som påtagligt och konkret visar för kunden resultatet av kundens 
investeringar. Skillnaden mot exempelvis vattenfallsmodellen är att kunden kan 
justera det fortsatta arbetet så att felsteg undviks, felsteg som kanske beror på 
bristande kommunikation mellan kunden och leverantören.  
 
Detta sammantaget leder till att vi anser att XP ger snabb kundnytta. 
 
I figur 5-14 styrkegraf S_XP_1, pekar vi på några anledningar till varför XP ger 
system med få fel. Vi har nu redovisat två anledningar, och vi redovisar nedan i 
figur 5-17 de återstående anledningarna till varför vi menar att XP ger system 
med få fel, vilket i sin tur leder till lyckade projekt.  
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S_XP_1 

29. Finner någon 
att han eller 

hon kan förbättra 
skriven källkod 
ges de chansen 

att göra det

28. Designen och 
befintlig källkod 

förbättras 
kontinuerligt 
(Refactoring) 

24. Små leveranser 
ger värdefull 
återmatning

1. Välkomnar 
förändring

10. XP inkluderar 
tidigare 

erkända och 
beprövade 

tekniker

30. Ofta integrerad 
producerad 

källkod ger mindre 
komplikationer

21. Snabb in-
formationsöverföring

26. Väl granskad 
källkod

6. Ger system med få fel
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En praxis inom XP är att arbeta med små förbättringar av systemet och integrera 
detta med den tidigare utvecklade funktionaliteten. Detta anser vi bidrar till sys-
tem med få fel, då vi menar utifrån genomförd analys att källkod som ofta inte-
greras med tidigare utvecklade versioner av systemet medför mindre komplik-
ationer.   
 
Vi anser det vara viktigt att komma ihåg att flertalet av de praxis som ingår i XP 
inte är nya i sig, utan de fanns även innan XP blev ett begrepp. Detta tror vi bid-
rar till att systemen innehåller mindre fel. En annan praxis man kan arbeta med 
inom XP är att leverera systemet i små mängder. Detta leder, menar vi, till två 
saker. Dels att systemen innehåller få fel, dels att kunskapsöverföringen mellan 
utvecklare ökar. Detta då felen dels kanske kan rättas innan de får stora och 
komplicerade följder, dels lär sig kanske utvecklarna fortare hur de bör utveckla 
källkoden om de ser vilka fel som tidigare versioner resulterade i.  
 
Ytterligare en praxis, som man kan arbeta med, som vi tror bidrar till att XP 
genererar system med få fel, är det som kallas refactoring, vilket innebär att man 
som utvecklare ständigt bearbetar och omarbetar koden så att den bland annat 



-�/���<�����%�����������������

 113

blir lättare att läsa, och får en bättre design. En orsak till detta, och kanske even-
tuellt en konsekvens av detta, är att koden är granskad av många, vilket i sin tur 
kan resultera i att många fel i källkoden upptäcks.  
 
Allt detta sammantaget bidrar till att XP, anser vi, generar system som innehåller 
få fel, vilket i sin tur resulterar i lyckade projekt.   
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XP är förknippat med en del problem som gör att XP inte används. Vi tycker att 
främsta orsaken till att XP inte används, är att XP helt enkelt inte passar alla 
typer av projekt. Vi finner konsensus i Boehm & Turner (2004) och Agile 
Sweden (2005) anmärkningar att XP inte passar stora projekt som inkluderar 
många projektdeltagare, projekt som utvecklar kritiska system, projekt inom 
kontrollerande organisationskulturer, projekt där deltagarna inte är särskilt 
erfarna och i distribuerade projekt. Att XP inte kan användas i kontrollerande 
organisationer och i projekt som utvecklar kritiska system, tycker vi beror på att 
XP-projekt kan upplevas kaotiska, dels av en företagsledning men också av en 
del utvecklare. Vår övergripande struktur på problemen ses i figur 5-18. 
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Att projekt med många inslag av XPs praxis upplevs kaotiska, tror vi bland 
annat beror på att det inte finns någon större förberedande design av systemet. 
Designaktiviteterna sker allt eftersom under pågående implementation. Vidare 
klarar inte XP av att hålla en hög strukturell nivå av dokumentation och design. 
Detaljerade specifikationer skapas och bevaras inte. Ytterligare ett problem som 
gör att XP-projekt kan upplevas vara kaotiska, är att det kan vara svårt att tids- 
och resursplanera projekt. Detta tycker vi kan bero på att det kan vara svårt för 
leverantören att planera arbetet på lång sikt. Orsakerna till varför vi förstår att 
XP-projekt kan upplevas kaotiska framgår av figuren 5-19. 
 
 



-�/���<�����%�����������������

 115

PG6

PG4

33. Svårt för
leverantören 
att planera
arbetet på
lång sikt

23. Svårt att tids- och 
resursplanera 

projekt 

PG1

12. Projektet upplevs
kaotiskt

10. Det finns 
ingen större

förberedande
design 

8. Låg nivå
på strukturen av
dokumentation 

och design
11. Design-
aktiviteterna 

sker allt 
eftersom under 

pågående 
implementation

9. Detaljerade
specifikationer 

skapas och
bevaras inte

 
�"#$%��&����
�K�	%0'1,%�-"..�2'%9:%�2"�9:%0-E%�'--���&?%/=,1-�1'*�$??.,2'0�1'/-"01'�

 
Förutom att XP-projekt kan kännas kaotiska, tror vi att det finns två andra orsak-
er som gör att XP inte kan användas för att utforma kritiska system (se figur 5-
18). Den ena orsaken är att XP inte alltid ses av alla som en gedigen metod. Ett 
exempel på det är att WM-datas kunder inom försvaret, önskar att de utvecklar 
med RUP. Den andra orsaken är att XP förordar att ständigt omarbeta koden, 
vilket kritikerna mot XP anser ökar risken att föra in buggar i systemet. Vi delar 
kritikernas åsikt om att XP kan öka risken att införa buggar i systemet, men 
också att risken minskas genom att utvecklarna granskar koden väl. Exempelvis 
genom parprogrammering eller kollektivt ägande av koden. Risken tycker vi 
dock kvarstår och vi tycker att kritiska system inte ska innehålla buggar. 
 
En annan typ av projekt, där vi inte tycker att XP kommer till sin rätt, är dist-
ribuerade projekt. Orsakerna till det är flera (se figur 5-20). XP kräver i mångt 
och mycket ett stort samarbete mellan utvecklarna och att de använder en munt-
lig kommunikation. Dessa förhållanden försvåras om utvecklarna inte arbetar i 
ett gemensamt rum. Andra förhållanden som försvårar är att XP upplevs kaotiskt 
och att samtliga utvecklare får svårare att ha en kontroll över alla delar av käll-
koden, vilket flera praxis inom XP nästintill kräver. Vi tänker på den praxis som 
avser kollektivt ägande av källkoden, parprogrammering och Refactoring. En 
annan praxis som inte blir särskilt tillämpar är Whole team. 
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Vi tror också att XP-projekt kräver att utvecklarna inom projektet är erfarna för 
att XP ska fungera. XP har ingen utstuderad metodik, varför vi tror att utvecklar-
na behöver finna sitt eget tillvägagångssätt för XP och att de därför behöver vara 
erfarna för att komma fram till ett sunt användningssätt. Ett annat exempel när 
utvecklarna behöver vara erfarna, är när det till exempel genom Refactoring in-
förs buggar i systemet. Vi tror att de är mer lämpade än oerfarna utvecklare att 
finna och rätta till dessa buggar. Vi tror också, att de är mer uppmärksamma och 
upptäcker tidigare felande konstruerade fördefinierade tester. Slutligen tycker vi 
att XP är väldigt kodcentrerat, varför oerfarna utvecklare riskerar att inte känna 
tillräcklig kontroll för att vara bekväma i XPs arbetssätt. Samtliga problem som 
gör att vi tycker att XP inte är tillämpbart om projektet inte innehåller erfarna 
utvecklare, åskådliggör i figuren nedan.  
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Vår sista problemgraf (se figur 5-22 nedan) beskriver vad vi tror är problem som 
leder till varför det är svårt att använda XP i stora projekt. Ett problem verkar 
vara att det kollektiva ägandet av källkoden gör att varje enskild utvecklare tar 
mindre ansvar. Ett annat kodrelaterat problem tror vi är att det blir svårare för 
varje enskild programmerar och utvecklare, att ha en bra kontroll över systemets 
delar. Ju fler programmerare och utvecklare projektgruppen har, desto fler 
källkodsrader produceras av andra än dig själv. Detta samtidigt som det inte 
finns någon större förberedande design och alla projektdeltagare inte får plats i 
ett och samma rum, gör att flera av XPs praxis försvåras. Och om hela projekt-
gruppen skulle få plats i samma rum, tror vi att det skulle bli väldigt högljutt och 
störa mångas koncentrationsarbete. 
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Ett annat problem som vi ser, är att andra störande moment växer i takt med att 
projektgruppen blir större. Ett störande moment kan vara att teamkänslan för-
svagas samtidigt som det kan uppstå fler inbördes konflikter inom gruppen. För 
oss känns det som att XP kräver ett bra samarbete mellan projektdeltagarna, 
kanske på grund av att det inte finns någon förberedande design. Samarbetet tror 
vi gör att det blir en hög ljudnivå. Samarbetet gör också att alla bör vara i ett ge-
mensamt rum. Men det är svårare ju större gruppen är. 
 
Avslutningsvis tror vi att det blir svårare att planera projektet och att planering 
blir bra, ju större projektet och projektgruppen är.   
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XP är inte en fullständig metod, i alla fall inte om man definierar metod på 
samma sätt som Goldkuhl (1992) definierar en metod. Men de företag som vi 
har undersökt i denna uppsats lyckas ändå få till fungerande metoder.  
 
Ace Simulation använder nästan alla praxis som ingår i Becks (1999) beskriv-
ning av XP, utom automatiska tester och parprogrammering. Visserligen an-
vänder de parprogrammering i vissa situationer, men de använder det inte hela 
tiden. De använder parprogrammering vid komplicerade felsökningar. Auto-
matiska tester vill de använda mer, och de försöker förbättra användningen av 
dessa tester. De har inte upplevt några problem med att XP inte är en fullständig 
metod.  
 
WM-data använder en egenutvecklad projektstyrningsmodell som grund när de 
driver utvecklingsprojekt. En del av denna egenutvecklade modell innehåller 
metoder och metodstöd från olika håll, såsom RUP och XP. De använder de 
element från olika metoder som passar det aktuella projektet och de struntar 
egentligen om det är XP eller inte. Blir kunden nöjd är WM-data nöjd. I de 
projekt där de finner delar av XPs praxis användbara använder de alla delar av 
Becks (1999) tolv praxis utom parprogrammering, som de inte har lyckats med. 
De tycker inte att de kan motivera den ökade kostnaden som parprogram-
meringen medför.  
 
Vi har i vår undersökning kommit fram till att XP kan användas när kunden inte 
riktigt vet vad den vill ha. WM-data använder XP speciellt när de utvecklar 
användargränssnitt åt kunden och Ace Simulation har ibland kunder som har 
svårt att definiera kravbilden.  

!��� &����������
XPs huvudsakliga styrka, finner vi vara att ett tillvägagångssätt enligt XPs 
principer och praxis i många fall leder till att projektet anses vara lyckat, det vill 
säga att kunden är nöjd med det levererade systemet. En betydande ingrediens i 
att uppnå detta mål, tycker vi är att projektgruppen lyckas utveckla system med 
få fel, det vill säga med rätt sorts funktionalitet men också kodrelaterat, som till 
exempel antalet fel per ett visst antal rader kod.  
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Vi tycker att XP stödjer projektgruppen att utveckla rätt sorts funktionalitet. 
Detta därför att XP använder sig utav korta iterationer. Arbetssättet genom XPs 
praxis gör att projektets målsättning reagerar på verksamhetsförändringar och 
välkomnar förändringar sent i projektet. Projektets inriktning är därmed flexibel 
och utvecklarna kan ha ett stort fokus på nuet. Utvecklarna kan bli kundstyrda 
utifrån kundens behov. Med mycket kommunikation, kunden och leverantören 
emellan och att de inte är styrda utav tidigt utförda planer, tror vi gör att kunden 
får ett system som innehåller rätt sorts funktionalitet.  
 
Ett stort användande av XPs praxis, tror vi också att det leder till att projekt-
gruppen utvecklar system med få fel i bemärkelsen kodrelaterade fördelar. XP 
inkluderar tidigare erkända och beprövade tekniker, som till exempel att ofta 
integrera producerad källkod eller att koden ständigt genomgår en granskning av 
flera utvecklare. Teknikerna tycker vi leder till att system kan bli stabilare.   
 
Ytterligare styrkor som fås genom en tillämpning av XP, finner vi vara att kund-
en erhåller en snabb kundnytta och att utvecklarna inom projektgruppen får en 
kompetensspridning.  
 
Den snabba kundnyttan, tycker vi bland annat, uppnås genom att projektet är 
kundstyrt och att projektet innehåller korta utvecklingscykler. Kunden kan däri-
genom snabbt driftsätta delar av systemets funktionalitet, samtidigt som de ofta 
får det som de tycker är mest behövligt och de kan dessutom ändra sig under det 
pågående projektet. 
 
Kompetensspridningen tycker vi ges, genom att fler utvecklare känner till sys-
temets olika delar och att det uppstår kunskapsöverföring mellan utvecklarna. 
Utvecklarna kan lära sig av andra utvecklare genom att de granskar varandras 
kod eller genom att de parprogrammerar. Utvecklarna lär sig också genom att de 
får tillgång till snabb återmatning av hur systemet fungerar och av hur kunden 
upplever att systemet fungerar. 
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Vi tycker att en samtidig användning av flertalet av de praxis som ingår i XP, 
inte utgör en väl tillämpbar metod att använda i alla typer av projekt.  
 
XP-projekt kan upplevas kaotiska, till stor del på grund av att projektgruppen 
inte utför någon större förberedande design. Mycket utav det arbete som vanligt-
vis i traditionella systemutvecklingsprocesser utförs i en analys- och designfas 
genomförs i XP-projekt vartefter det anses vara nödvändigt. Detta ger upphov 
till att XP-projekt är mindre lämpade när projektgruppen ska utveckla kritiska 
system och när projektgruppen omges av en kontrollerande organisationskultur.  
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Den kaotiska miljön gör också att utvecklarna inom projektgruppen behöver 
vara erfarna för att kunna hantera sådana förhållanden och för att kunna utföra 
flera av de praxis som ingår i XP. XP passar därmed inte när många av utveck-
larna i projektgruppen är mindre erfarna. XP passar heller inte, i vår mening och 
mycket med anledning av den kaotiska miljön, vid distribuerade projekt. En 
annan anledning, till varför vi tycker att XP inte fungerar vid distribuerade pro-
jekt, är att flera av XPs praxis genomförbarhet försvåras. Till exempel tycker vi 
att det är svårt att genomföra praxisen Whole team, Collective code ownership, 
Refactoring och parprogrammering.  
 
Andra förhållanden som försvårar genomförbarheten av flera av de praxis som 
ingår i XP, är om projektgruppen består av ett stort antal projektdeltagare. För 
oss handlar XP mycket om att praxisen kräver ett stort samarbete mellan pro-
jektdeltagarna. Vi tycker att det blir svårare för projektmedlemmarna att samar-
beta med varandra, ju fler de är inom gruppen.  
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Vi har under vårt kunskapsutvecklande kommit fram till nedanstående rekom-
mendationer. 
 
XP finner vi vara bra att tillämpa vid ett eller flera av följande scenarion: 
 

• När kunden inte riktigt vet vad den vill ha  
• När systemet ska utvecklas snabbt 
• När kunden vill ha snabb kundnytta 
• När det finns möjligheter för projektgruppen att ha en hög grad av muntlig 

kommunikation 
• När utvecklingen kräver en hög grad av muntlig kommunikation med 

kunden  
• När projektgruppen vill ha kompetensspridning 
• När projektet ämnar ha en hög kunskapsöverföring mellan 

projektdeltagarna 
• När utvecklarna önskar en snabb återmatning från systemet och kunderna 
• När projektet kräver en väl granskad källkod 
• När ledningen vill skapa trivsel inom projektgrupper 
• När flertalet av utvecklarna är erfarna 
• När utvecklarna kan ges stor frihet att arbeta som de vill 
• När utvecklarna kan hantera kaotiska förhållanden 
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XP finner vi vara mindre lämpat att tillämpa vid ett eller flera av följande 
scenarion: 
 

• När det finns inbördes konflikter mellan projektdeltagarna 
• När projektgruppen är stor (större än att alla får plats i ett rum) 
• När projektgruppen kräver en komplett metod 
• När projektdeltagarna inte kan samarbeta 
• När projektdeltagarna är fördomsfulla mot XP 
• När flertalet av utvecklarna är mindre erfarna 
• När utvecklarna inte kan hantera kaotiska förhållanden 
• När projektgruppen har en stor omsättning av projektdeltagare�
• När utvecklarna inte ges stor frihet att arbeta som de vill 
• När utvecklarna inte kan sitta och arbeta tillsammans 
• När projektgruppen ska utveckla system av kritisk karaktär 
• När projektet behöver noggrann tids- och resursplanering 

 
Vi tycker att XP kan införas i organisationer när deras kunder godkänner att de 
använder XP och när organisationen kan hantera eventuella kulturella föränd-
ringar som kan uppstå. 
 
När man ska börja använda XP rekommenderar vi att testa samtliga praxis på en 
gång under seminarieliknande former, för att sedan börja använda de mest an-
vändbara praxisen i produktionen och göra det genom att börja med en i taget. 
När organisationen känner att de bemästrar praxisen, tycker vi att de kan de ta 
sig an nästa.  
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XP är en fascinerande företeelse inom systemutvecklingsområdet. XP handlar 
dels om källkod och hur man på bästa sätt skriver denna källkod. Detta ser vi 
som väldigt ingenjörsmässigt, och man kan placera XP inom den naturveten-
skapliga traditionen. Samtidigt påtalar XP vikten av muntlig kommunikation och 
att utvecklingsgruppen arbetar tillsammans, ett kollektivt arbete. Detta kan man 
tolka som något humanvetenskapligt, något som handlar om människor och 
deras inbördes förhållande. Naturvetenskapen och humanismen verkar vara 
varandras motpoler, i alla fall om man ser på saken vetenskapsfilosofiskt. Men i 
XP kan dessa två mötas i en harmonisk helhet.  
 
XP verkar också vara både väldigt enkelt och väldigt svårt. Att exempelvis låta 
projekten vara kundstyrda och att sträva efter den enklaste lösningen verkar vara 
enkelt och inte speciellt komplicerat eller konfliktgrundande. Samtidigt kan man 
ana djup misstro och skepticism mot XP när WM-data berättar att företrädare för 
företag inom försvarsmakten inte vill höra talas om XP utan istället vill höra 
andra begrepp såsom RUP och ISO 9001.   
 
Liksom alla metoders arbetssätt, tror vi att XP inbegriper arbetssätt som inte 
passar alla individer. VI tror också att alla individer inte passar ihop med var-
andra. Att tycka om XPs arbetssätt och de man arbetar ihop med, tror vi är två 
centrala faktorer som avgör varje enskild projektdeltagares attityd till projektet 
och XP. Vidare tror vi att projektdeltagares attityder definitivt har betydelse för 
hur lyckat projektet blir. Vi har alla ambitionen att vara så professionella som 
möjligt, men ända präglas vi säkert av personliga värderingar. Vad vi tycker 
skiljer XPs arbetssätt gentemot andra metoders processer är att de är så påtagliga 
för projektdeltagarna. XP tycker vi, kräver att projektdeltagarna samarbetar och 
att de arbetar tätt intill varandra och att alla måste dra åt ett gemensamt håll. Det 
går liksom inte att göra XP till sitt eget arbetssätt eller låta de andra göra XP. 
Det måste bli allas arbetssätt. Och alla måste ställa upp för arbetssättet. Det finns 
ingen plats för egensinnade individer i XP. Kodstandarder och förhållandet till 
de andra projektdeltagarna gör att standarder och andra regler måste följas.  
 
Om man kan få alla projektdeltagare att dra åt ett gemensamt håll, och få dem att 
få XP att bli allas arbetssätt, samtidigt som individerna inom gruppen tycker om 
varandra, tror vi att XP lägger grunden för att uppnå lyckade projekt. Kan man 
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trivas med XP, tror vi att XP innehåller så pass starka egenskaper, som man med 
sunt förnuft kan använda för att utveckla system som kunden blir nöjd med.  
 
Efter att genomfört den här undersökningen, efter att ha intervjuat företag och 
gått igenom mycket skrivet material om XP, framstår XP fortfarande som något 
som kan erbjuda mycket hjälp till företag och organisationer som utvecklar 
mjukvara. Nyfikenheten om XP och viljan att få pröva detta i full skala har inte 
minskat.  

$��� �+������ ����������������
�
��
Bägge företagen som har ingått i denna undersökning har varit mer eller mindre 
tveksamma till parprogrammering. Ace Simulation använder det bara ibland och 
WM-data har svårt att hitta argument, både ekonomiska och kvalitetsmässiga, 
för att använda parprogrammering. Då flertalet av författarna till den teori som 
vi har gått igenom i samband med denna undersökning talar varmt om par-
programmering och menar att denna praxis är bland de viktigare tycker vi det 
vore intressant och motiverat om det gick att konstruera en metod för att mäta 
effekterna av parprogrammering på kort sikt. Exempelvis menar WM-data att de 
inte har funnit några argument för att använda parprogrammering, då de 
upplever att parprogrammering bara har medfört kostnader som inte motsvarat 
vinningarna. Vi tror att en sådan argumentering är ett resultat av det saknas 
kortsiktiga sätt att validera effekten av parprogrammering. Detta då vi anser att 
effekterna av parprogrammering blir mest märkbara om man tittar på systemets 
hela livscykel, från analys och kravspecifikation till dess att systemet slutar att 
exekveras på någon fysisk maskin. Denna tid tror vi kan vara lång i vissa fall, då 
vi har fått kännedom om system som exekverats i många år. Både med avseende 
på eventuella ekonomiska vinningar som kanske blir resultatet av att införa par-
programmering inom företaget, men också de eventuella kvalitetsförbättringar 
som parprogrammering kan medföra. Vi tror att om det fanns sätt att enkelt 
validera effekterna av parprogrammering inom ett projekt skulle kanske fler 
företag och projekt använda denna praxis i högre utsträckning.  
 
Ett annat förslag på framtida forskning är att undersöka om det finns någon till-
ämpning av XP som är bättre än andra, och i så fall varför. Vissa personer och 
författare som vi har kommit i kontakt med under denna undersökning menar att 
det är enbart om man använder XP fullt ut, det vill säga använder alla i XP 
ingående delar, som man kan säga något om XP eller inte. Andra menar att man 
kan använda XP i små steg där man börjar med att införa en praxis. När denna 
fungerar lägger man till nästa och så vidare. Vilket sätt att använda XP är bäst? 
Går det över huvud taget att säga att ett visst sätt är bäst, eller är det som det så 
ofta är i samband med komplicerade fenomen att det beror på?   
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• Hur vill du beskriva ert företag? 
• Vad är er affärsidé? 
• Hur länge har företaget funnits? 
• Hur många anställda har företaget? 
• Vad har du för bakgrund? 
• Vad är genomsnittsåldern på de anställda inom företaget? 
• Hur länge har du varit på företaget? 
• Vilken är din roll på företaget? 
• Hur vill du beskriva XP? 
• En del påstår att XP är en systemutvecklingsmetod, där exempelvis 

vattenfallsmodellen är en metod. Dvs. ett strukturerat och förutbestämt 
tillvägagångssätt. Hur skulle du svara på det? 

• När fick du först information om XP? 
• När fick företaget först information om XP? 
• Vilken typ av information var det? Var det exempelvis en artikel, 

webbplats, bok eller ett samtal? 
• Vad var det som intresserade er i XP inledningsvis? 
• Hur gjorde ni inom företaget när ni skulle börja använda XP? 
• Var fick ni tag på kunskap om XP? 
• Fick ni hjälp av någon, exempelvis någon konsult eller dylikt? 
• Försökte ni hitta någon metod som skulle hjälpa er att implementera XP? 
• Använde ni alla delar av XP i början? 
• Hur använder ni XP idag? 
• Vad innebär XP för er idag? 
• Använder n exempelvis automatiska tester? 
• Använder ni exempelvis parprogrammering? 
• Hur länge har ni använt XP? 
• Har eran användning av XP förändrats sedan ni började använda XP? 
• En del påstår att XP är följsamt, dvs. att det är väldigt anpassningsbart och 

att alla kan använda XP. Vad skulle du svara på det påståendet? 
• Vilka delar i ert arbete upplever ni att XP stödjer och hjälper er med? 
• Hur skulle den ideala användningen av XP på ert företag se ut? 
• Utifrån erat företags perspektiv, vilka fördelar ser du med XP? 
• Utifrån erat företags perspektiv, vilka nackdelar ser du med XP? 
• Vissa påstår att XP innebär en hög kunskapsöverföring mellan utvecklare. 

Dvs. att utvecklare lär av varandra i hög grad.  Hur skulle du svara på ett 
sådant påstående?  
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1. XP välkomnar förändringar i systemet, även sent i projektet 
2. Prioriterar körbar kod framför omfattande dokumentation 
3. Är väldigt flexibelt, då det inte finns något givet sätt att använda XP 
4. Utvecklingen är kundstyrd, dvs. kunden får det kunden vill ha. 
5. Förespråkar muntlig kommunikation framför skriftlig 
6. Ger system med väldigt få fel 
7. Systemets innehåll kan enkelt omformas efter uppkomna önskemål under 

projektets gång 
8. Anpassad för att hantera förändrade kravbilder under pågående projekt 
9. Kunden kan specificera och prioritera utvecklarnas arbete 
10. XP inkluderar tidigare erkända och beprövade tekniker 
11. Reagerar på verksamhetsförändringar 
12. Ej styrda av tidigt utförda planer 
13. Projektets inriktning är flexibel 
14. XP har korta utvecklingscykler 
15. Tidig, konkret och kontinuerlig återkoppling från kunderna 
16. Muntlig kommunikation minskar behovet av dokumentationen 
17. XP är böjbart (har valbara och situationspassande praxis) 
18. Projektdeltagarna använder inte fixa och rigida roller 
19. Ger bättre kommunikation (kunden på plats) 
20. Att projektdeltagarna sitter tillsammans ger snabb informationsöverföring 

utvecklarna emellan (Whole team) 
21. Att tidigt leverera funktionalitet visar snabbt följden av kundens 

investering 
22. Snabb kundnytta 
23. Små leveranser ger värdefull återmatning 
24. Fördefinierade tester ger programmerarna ett tydligt mål 
25. Väl granskad källkod 
26. Snabb inlärning för mindre kunniga utvecklare (Parprogrammering) 
27. Designen och befintlig källkod förbättras kontinuerligt (Refactoring) 
28. Finner någon att han eller hon kan förbättra skriven källkod ges de 

chansen att göra det 
29. Ofta integrerad producerad källkod ger mindre komplikationer 
30. Stort fokus på nuet 
31. Bra vid projekt som är tidsmässigt ganska korta och som innehåller 

mycket iterativa moment 
32. Bra vid forskningsbetonade projekt 
33. Stor kundfokusering 
34. Projektdeltagarna får en teamkänsla, bra sammanhållning och trivsel 

(Whole team) 
35. Värnar om medarbetarnas hälsa och produktivitet 
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36. Ger lyckade projekt 
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1. Är inte en komplett metod enligt Goldkuhl (1992) 
2. Kräver samarbete inom projektgruppen, dvs. en utvecklare kan inte sitta 

enskilt och jobba tills han/hon är klar 
3. Det finns många fördomar om XP, exempelvis att man måste tillämpa XP 

fullt ut för att det ska kallas XP 
4. Det finns lite kunskap om vad XP är och hur man använder det. Det 

verkar som det är enskilda personer som har läst böcker om XP som 
introducerat XP på företagen 

5. XP används inte så mycket 
6. XP kräver hög erfarenhet av utvecklarna och projektdeltagarna 
7. Utvecklarna vill inte alltid jobba i par utan de tycker det är jobbigt att 

någon granskar deras arbete 
8. XP klarar inte av att hålla en hög strukturell nivå av dokumentation och 

design 
9. Detaljerade specifikationer skapas och bevaras inte 
10. Det finns ingen större förberedande design 
11. Designaktiviteterna sker allt eftersom under pågående implementation. 
12. Projektet upplevs kaotiska 
13. Innebär en hög grad av kulturell förändring 
14. Utvecklingsprojekten med XP blir kodcentrerande 
15. Svårt för nytillkomna i gruppen att sätta sig in i projektet och systemet 
16. Det kan vara svårt att använda XP i stora projektgrupper 
17. Det kan vara svårt att använda XP i distribuerade utvecklingsprojekt, dvs 

utvecklarna sitter på olika platser 
18. Det kan vara svårt att använda XP när man utvecklar kritiska system 
19. Det kan vara svårt att använda XP i starkt kontrollerande organisationer 
20. Obekvämt för kunden att avvara personal från deras arbetsplats 
21. Det kan vara svårt att få plats med alla projektdeltagare i samma rum 
22. Systemet kan bli starkt beroende av att kunden finns på plats 
23. Det kan vara svårt att tids- och resursplanera projekt 
24. Testning kan medföra dubbelarbete om något i systemet ändras 
25. Det är inte säkert att de fördefinierade testerna är felfritt konstruerade 
26. Det kan bli hög ljudnivå 
27. Små förändringar i koden (Refactoring) kan innebära att man inför buggar 

i systemet 
28. Kollektivt ägande av källkoden gör att enskilda utvecklare blir mindre 

ansvariga 
29. Svårt att praktisera 40-timmars arbetsvecka 
30. XP fungerar inte i alla typer av projekt med alla typer av kunder 
31. Det är svårt att validera effekten av parprogrammering, i synnerhet på kort 

sikt 
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32. XP ställer högre krav på kunden och kravställaren 
33. Det kan vara svårt för leverantören att planera arbetet på lång sikt 
34. Kan vara tråkigt för utvecklarna (Simple design) 
35. Det kan vara svårt att hålla koll på kundernas versioner (Small releases) 
36. Utvecklare kan försvara sina egna kodstandarder 
37. Det kan vara svårt att hålla kontroll på alla delar i källkoden 
38. Det kan bli problem med teamkänslan, sammanhållning och trivsel om det 

finns inbördes konflikter i gruppen 
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Styrkor och svagheter i användningen av XP
Två fallstudier med tillhörande analys av XPs styrkor och svagheter

Joel Bengtsson och Jonas Karlsson

Extreme programming (XP) är en av flera lättrörliga utvecklingsmetoder. Detta innebär att arbetssättet är
strukturerat på ett sätt som gör att systemets innehåll enkelt kan omformas efter uppkomna önskemål under
projektets gång. Dessa metoder är alltså anpassade för att hantera förändrade kravbilder under pågående
projekt. Principen är att framtiden är föränderlig, varför det behövs utveckling som stöder föränderlighet.
Kunden ges en betydelsefull roll i lättrörliga utvecklingsprojekt.
XP består av ett antal praxis (practices) som tillsammans syftar uttryckligen till att utveckla enastående
(outstanding) programvara. Vi har dock funnit att XP inte kan sägas utgöra en metod i bemärkelsen som
Goldkuhl (1992) definierar en metod.
Vår huvudsakliga fråga som besvaras i uppsatsen är hur XP kan användas. Vi har genomfört tvåfallstudier.
Vi var nyfikna på att förstå hur företagen löser problematiken att XP inte har en väl beskriven arbetsföljd.
Vårt syfte med denna uppsats har varit att genomföra en metodvärdering av XP för att visa hur XP kan
användas och vilka styrkor och svagheter som finns i XP. Genom detta vill vi försöka ge råd tillföretag och
organisationer som funderar på att införa XP som systemutvecklingsmetod.
Analysarbetet har vi genomfört med hjälp av Multi-grounded theory. Metodvärderingen har vi gjort enligt
MA/SIMM.
Vi har i vår undersökning bland annat kommit fram till att bägge företagen som vi undersökt lyckas få till
fungerande metoder med hjälp av XP. Vidare har vi funnit att XP innehåller styrkor som gör att
projektgruppen utvecklar system med rätt sorts funktionalitet och system med kodrelaterat få fel,samtidigt
som kunden får snabb kundnytta och projektgruppenen kompetensspridning.
Vi har också kommit fram till att XP innefattar svagheter som leder till att XP upplevs kaotiskt. Vi tycker
bland annat att XP kräver att flertalet av projektdeltagarna är erfarna utvecklare.

extremeprogramming,MA/SIMM,styrkor,svagheter,metod


