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1 Inledning	  
Relationen	  mellan	  användarcentrerad	  design	  (UCD)	  och	  mjukvaruutveckling	  har	  
alltid	  varit	  komplex.	  Denna	  relation	  har	  dock	  utvecklats	  till	  att	  bli	  traditionell	  
utvecklingspraxis	  (Boehm, 2006).	  Även	  om	  relationen	  utvecklats	  och	  förbättrats	  
finns	  det	  fortfarande	  en	  hel	  del	  brister	  i	  samarbetet	  (Cooper & Beck, 2002).	  	  
Dessa	  brister	  gör	  sig	  framförallt	  påminda	  då	  existerande	  arbetsmetoder	  ska	  
appliceras	  på	  nya	  tekniker	  och	  plattformar	  (Cooper A. , 2004).	  

För	  att	  det	  ska	  vara	  möjligt	  att	  på	  ett	  framgångsrikt	  sätt	  konstruera	  produkter	  
baserade	  på	  dessa	  nya	  tekniker	  och	  plattformar	  måste	  bristerna	  och	  problemen	  i	  
detta	  samarbete	  åtgärdas.	  Även	  metoderna	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  samarbetet	  
måste	  ses	  över	  och	  utvecklas	  (Patton, 2002; Memmel, Gundelsweiler, & Reiterer, 
2007).	  För	  att	  en	  utveckling	  av	  metoderna	  ska	  vara	  möjlig	  måste	  man	  först	  
kartlägga	  och	  förstå	  de	  problem	  som	  föreligger	  för	  att	  sedan	  se	  hur	  dessa	  kan	  
åtgärdas.	  

1.1 Syfte	  
Fokus	  i	  studien	  har	  legat	  på	  att	  studera	  de	  vanligaste	  
mjukvaruutvecklingsmetoderna	  för	  att	  kartlägga	  och	  komma	  med	  förslag	  på	  
lösningar	  på	  de	  problem	  som	  föreligger.	  Studien	  har	  sin	  utgångspunkt	  i	  två	  
stycken	  projekt	  där	  iPhoneapplikationer	  utvecklades	  och	  genom	  att	  utreda	  dessa	  
projekt	  syftar	  studien	  i	  att:	  

utreda	  vilka	  problem	  som	  föreligger	  vid	  agila-	  och	  vattenfallsbaserade	  
utvecklingsmetoder	  samt	  att	  presentera	  förslag	  på	  hur	  dessa	  problem	  kan	  
komma	  att	  lösas	  	  

1.2 Frågeställningar	  
För	  att	  kunna	  uppfylla	  syftet	  med	  studien	  är	  den	  baserad	  på	  följande	  
frågeställningar:	  

• Vilka	  problem	  finns	  det	  med	  att	  använda	  vattenfallsmetodik	  vid	  
utvecklandet	  av	  iPhoneapplikationer?	  

• Vilka	  problem	  finns	  det	  med	  att	  använda	  agilmetodik	  vid	  utvecklandet	  av	  
iPhoneapplikationer?	  

• Hur	  kan	  dessa	  metoder	  anpassas	  och	  utvecklas	  för	  att	  lösa	  dessa	  
problem?	  
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2 Utvecklingsmetoder	  
Historiskt	  sett	  så	  har	  det	  funnits	  många	  olika	  processer	  och	  metoder	  för	  
mjukvaruutveckling.	  För	  att	  ge	  en	  uppfattning	  om	  vilka	  de	  största	  
utvecklingsmetoderna	  är	  och	  varför	  de	  ser	  ut	  som	  de	  gör	  måste	  man	  först	  börja	  
med	  att	  se	  hur	  dessa	  metoder	  historiskt	  sett	  utvecklats.	  Det	  är	  idag	  väldigt	  enkelt	  
och	  billigt	  att	  framställa	  kod	  vilket	  det	  tidigare	  inte	  varit.	  

På	  1950-‐talet	  så	  hade	  man	  mentaliteten	  ”measure	  twice,	  cut	  once”.	  Detta	  
eftersom	  att	  tillgången	  på	  hårdvaran	  var	  så	  begränsad	  och	  kostnaderna	  för	  att	  få	  
testa	  sin	  kod	  var	  otroligt	  höga.	  Barry	  Boehm	  (2006)	  berättar	  hur	  hans	  dåvarande	  
chef	  sa	  till	  honom	  att	  de	  betalade	  $600	  per	  timma	  för	  datorn	  och	  2$	  per	  timma	  
för	  honom	  och	  att	  han	  skulle	  bete	  sig	  därefter.	  Resultatet	  av	  att	  detta	  var	  att	  man	  
förberedde	  och	  planerade	  kod	  väldigt	  noga	  innan	  man	  testade	  den	  (Boehm, 
2006).	  

Detta	  utvecklades	  dock	  på	  1960-‐talet	  då	  man	  började	  upptäcka	  att	  utvecklingen	  
av	  mjukvara	  skiljde	  sig	  åt	  från	  utvecklingen	  av	  hårdvara.	  Till	  att	  börja	  med	  är	  
mjukvara	  mycket	  enklare	  att	  modifiera	  än	  vad	  hårdvara	  samt	  att	  det	  krävs	  inte	  
en	  hel	  produktions	  kedja	  för	  att	  tillverka	  kopior.	  Denna	  insikt	  tillsammans	  med	  
billigare	  datorer	  ledde	  till	  att	  företagen	  antog	  ett	  förhållningssätt	  som	  var	  bestod	  
av	  ”code	  and	  fix”.	  Detta	  innebar	  att	  man	  i	  princip	  skrev	  kod,	  testade	  den,	  och	  
sedan	  fixade	  det	  som	  var	  fel.	  Detta	  ledde	  till	  att	  den	  kod	  som	  producerades	  var	  
väldigt	  planlös	  och	  av	  dålig	  kvalité.	  Det	  stod	  klart	  att	  de	  behövdes	  en	  mer	  
organiserad,	  strukturerad	  och	  disciplinerad	  metod	  för	  att	  behålla	  de	  allt	  större	  
projekten	  under	  kontroll	  (Boehm, 2006).	  

Reaktionen	  på	  detta	  var	  att	  kodningen	  blev	  mer	  aktsamt	  organiserad	  och	  
föregicks	  av	  kravkonstruering	  och	  därefter	  design.	  Detta	  resulterade	  i	  tre	  
stycken	  metoder,	  strukturerade	  metoder,	  vattenfallsmetoder	  och	  formella	  
metoder.	  I	  slutet	  av	  1970-‐talet	  började	  dock	  dessa	  metoders	  problem	  påverka	  
utvecklings	  processerna.	  De	  formella	  metoderna	  hade	  problem	  med	  skalbarhet	  
och	  användbarhet.	  Även	  vattenfallsmetoderna	  hade	  problem	  med	  att	  vara	  
oerhört	  dokumentationsintensiva,	  långamma	  och	  dyra	  att	  använda	  (Boehm, 
2006).	  

På	  grund	  av	  att	  de	  var	  så	  långsamma	  och	  att	  dokumentationen	  föregick	  
kodningen	  var	  det	  vanligt	  att	  man	  snabbt	  började	  koda	  med	  en	  minimal	  
arbetsinsats	  på	  krav	  och	  design.	  Detta	  ledde	  till	  att	  självuppfyllande	  profetior	  
uppstod,	  man	  ville	  snabbt	  börja	  koda	  så	  att	  man	  så	  snabbt	  som	  möjligt	  kunde	  
börja	  med	  felsökningen.	  Resultatet	  av	  detta	  var	  att	  många	  organisationer	  märkte	  
att	  deras	  mjukvarukostnad	  översteg	  deras	  hårdvarukostnaderna.	  Detta	  gjorde	  
att	  intresset	  för	  att	  utveckla	  produktiviteten	  av	  metoderna	  för	  framställningen	  av	  
mjukvara	  (Boehm, 2006).	  

För	  att	  komma	  bort	  från	  dessa	  kostsamma	  processer	  försökte	  man	  att	  öka	  
produktiviteten	  genom	  att	  automatisera	  stora	  delar	  av	  programmeringen.	  Man	  
vidtog	  åtgärder	  som	  innefattade	  expert	  system,	  hög	  -‐nivåprogrammeringsspråk,	  
objektorienterad	  programmering,	  kraftfulla	  arbetsstationer	  och	  visuell	  
programmering.	  Även	  om	  dessa	  åtgärder	  bidrog	  till	  förbättring	  så	  var	  det	  inte	  
den	  magiska	  lösning	  man	  hoppats	  på	  (Brooks, 1987).	  Dessutom	  var	  mänsklig	  
inblandning	  oundviklig	  och	  man	  hade	  fortfarande	  problem	  med	  en	  rad	  olika	  
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områden	  vilken	  innefattade	  bland	  annat	  problem	  med	  väldigt	  komplex	  
programvara,	  anpassning,	  föränderlighet	  och	  osynlighet	  (Boehm, 2006).	  

Trots	  dessa	  åtgärder	  visade	  det	  sig	  att	  den	  åtgärd	  som	  var	  mest	  
produktivitetsförbättrande	  involverade	  undvikande	  av	  onödigt	  arbete	  samt	  
effektiviserande	  återanvändandet	  av	  redan	  skriven	  kod.	  Detta	  var	  något	  som	  
objektorienterad	  programmering	  stödde	  väldigt	  bra	  vilket	  ledde	  till	  att	  de	  
objektorienterade	  programmeringsspråken	  stimulerades	  och	  utvecklades	  
ytterligare	  (Boehm, 2006).	  Under	  1990	  talet	  stärktes	  de	  objektorienterade	  
metoderna	  genom	  att	  designmönster,	  mjukvaruarkitekturer,	  arkitekt	  
beskrivande	  språk	  samt	  UML	  utvecklades.	  Det	  fanns	  också	  en	  ökande	  efterfrågan	  
av	  användbara	  system	  vilket	  också	  bidrog	  till	  att	  forskningen	  kring	  Människa-‐
maskininteraktion	  (MMI)	  ökade.	  I	  slutet	  av	  1980-‐	  och	  1990-‐talet	  hade	  detta	  
område	  expanderat	  från	  att	  endast	  stödja	  individuella	  prestationer	  till	  att	  
omfatta	  grupper	  av	  system	  (Boehm, 2006).	  

Under	  2000-‐talet	  har	  man	  hittills	  sett	  en	  ökande	  trend	  mot	  snabbare	  utveckling	  
och	  en	  snabbare	  förändringar	  inom	  informationstekniken.	  Dessa	  snabba	  
förändringar	  har	  orsakat	  ökad	  frustration	  med	  tunga	  och	  svårhanterliga	  planer,	  
specifikationer	  och	  dokumentationer	  som	  inte	  lämpar	  sig	  för	  denna	  snabba	  
utveckling	  (Boehm, 2006).	  

Detta	  ledde	  till	  att	  företrädarna	  till	  de	  agila	  metoderna	  som	  växte	  fram	  i	  början	  
av	  1990-‐talet	  träffades	  år	  2001	  för	  att	  sätta	  upp	  gemensamma	  riktlinjer	  kring	  
deras	  metoder.	  Detta	  mynnade	  ut	  i	  ”the	  Agile	  Manifesto”	  (Agile Alliance, 2001)	  
som	  består	  av	  fyra	  stycken	  grundvärderingar1.	  Dessa	  nya	  snabba	  metoder	  
tillsammans	  med	  förbättringar	  kring	  återanvändandet	  av	  kod	  har	  bidragit	  till	  att	  
det	  blivit	  väldigt	  mycket	  billigare	  och	  snabbare	  att	  framställa	  kod	  och	  
applikationer.	  

Det	  står	  klart	  att	  utvecklingen	  går	  mot	  användandet	  av	  dessa	  lättare	  metoder	  och	  
de	  senaste	  åren	  har	  de	  agila	  metoderna	  vunnit	  mycket	  mark.	  (Tan, Li, Boehm, 
Yang, Mei, & Moazeni, 2009)	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  undersöka	  hur	  
designmetoderna	  bör	  se	  ut	  för	  att	  bäst	  stödja	  denna	  utveckling.	  För	  att	  
undersöka	  detta	  kommer	  jag	  i	  denna	  uppsats	  att	  kolla	  närmare	  på	  vad	  det	  finns	  
för,	  utifrån	  ett	  designmetodsperspektiv,	  problem	  med	  de	  agila	  respektive	  
vattenfallsbaserade	  utvecklingsmetoderna.	  

2.1 Utveckling	  av	  iPhoneapplikationer	  
En	  iPhoneapplikation	  är	  ett	  program	  som	  körs	  på	  en	  iPhone.	  Utvecklandet	  av	  
iPhoneapplikationer	  skiljer	  sig	  metodmässigt	  inte	  mycket	  ifrån	  utvecklandet	  av	  
andra	  applikationer.	  Apple	  har	  dock	  riktlinjer	  (Apple, 2010)	  för	  hur	  utvecklandet	  
av	  iPhoneapplikationer	  bör	  gå	  till.	  Enligt	  dessa	  riktlinjer	  bör	  man	  gå	  efter	  
följande	  steg:	  	  

1. Skapa	  projekt	  
2. Designa	  användargränssnittet	  
3. Skapa	  kod	  
4. Bygg	  och	  kör	  applikationen	  
5. Mät	  och	  finjustera	  applikationen	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  mer	  om	  dessa	  i	  2.2	  
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Dessa	  riktlinjer	  är	  till	  störta	  delen	  anvisningar	  över	  vilka	  olika	  delar	  ett	  projekt	  
bör	  inkludera.	  Utvecklarna	  kan	  dock	  välja	  fritt	  över	  vilken	  utvecklingsmetod	  de	  
vill	  använda	  sig	  av	  och	  det	  existerar	  inga	  krav	  ifrån	  Apples	  sida	  på	  att	  projekt	  
måste	  bedrivas	  på	  något	  speciellt	  sätt.	  Något	  som	  dock	  skiljer	  
iPhoneapplikationer	  ifrån	  andra	  applikationer	  är	  att	  det	  finns	  en	  del	  
begränsningar	  och	  restriktioner.	  En	  iPhoneapplikation	  får	  till	  exempel	  inte	  vara	  
större	  än	  20	  mb2	  (Apple, 2010)	  vilket	  gör	  att	  applikationerna	  alltid	  är	  begränsade	  
i	  storlek	  och	  där	  med	  också	  projekten	  som	  utvecklar	  applikationerna.	  

2.2 Vattenfallsmetodik	  
Vattenfallsmetodiken	  utvecklades	  omkring	  1970	  som	  ett	  svar	  på	  den	  code-‐and-‐
fix	  ansats	  som	  utpräglade	  mjukvaruutvecklingen	  under	  1960-‐talet	  (Boehm, 
2006).	  Vattenfallsmetodiken	  går	  ut	  på	  att	  man	  stegvis	  följer	  ett	  antal	  fastställda	  
sekventiella	  faser.	  Dessa	  faser	  kan	  itereras	  men	  bygger	  helt	  och	  hållet	  på	  
varandra.	  Metoden	  användes	  från	  början	  av	  tillverkningsindustrin	  och	  i	  brist	  på	  
något	  bättre	  började	  den	  också	  att	  användas	  av	  mjukvaruutvecklare	  och	  
slutligen	  också	  designers.	  Beroende	  på	  vad	  vattenfallsmetodiken	  appliceras	  på	  
kan	  de	  olika	  faserna	  se	  väldigt	  olika	  ut	  men	  de	  brukar	  innehåla	  en	  
kravdetaljeringsfas	  följt	  av	  en	  design,	  implementering,	  integrering	  och	  leverans.	  

Det	  finns	  en	  rad	  olika	  vattenfallsmetodiker	  men	  de	  som	  främst	  kommer	  att	  
beröras	  i	  detta	  arbete	  är	  Goal-‐Directed	  Design(GDD)	  (Goodwin, 2009; Cooper	  
2002; 2004; 2007).	  	  

	  
Figure	  1Figuren	  beskriver	  varje	  fas	  av	  vattenfallsmodellen(Royce, 1987).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  applikationer	  över	  20	  mb	  måste	  laddas	  ner	  via	  iTunes.	  Den	  största	  faktiska	  
storleken	  på	  en	  applikation	  är	  2gb.	  Apple. (2010)	  
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2.2.1 Vattenfallsmetodens	  styrkor	  
En	  av	  de	  stora	  skillnaderna	  mellan	  agila	  metoder	  och	  vattenfallsmetoder	  är	  
skillnaden	  i	  när	  i	  utvecklingsprocessen	  man	  börjar	  med	  implementeringen.	  
Förespråkare	  av	  vattenfallsmetoder	  så	  som	  Alan	  Cooper	  (Cooper & Beck, 2002; 
Cooper, Reimann, & Cronin, 2007)	  menar	  på	  att	  det	  är	  ytterst	  viktigt	  att	  innan	  
man	  börjar	  implementera	  produkten	  har	  en	  klar	  bild	  av	  vad	  det	  är	  som	  ska	  
implementeras	  samt	  hur	  det	  ska	  fungera.	  	  

Cooper	  (2002)	  menar	  på	  att	  det	  ligger	  en	  enorm	  kostnad	  i	  att	  producera	  kod.	  Han	  
liknar	  kod	  vid	  cement	  och	  menar	  på	  att	  man	  får	  signifikant	  bättre	  och	  billigare	  
resultat	  genom	  att	  veta	  vad	  det	  är	  man	  ska	  bygga	  innan	  man	  häller	  på	  cementen,	  
eftersom	  det	  då	  är	  svårt	  att	  genomföra	  ändringar.	  Genom	  att	  ha	  en	  klar	  bild	  av	  
vad	  det	  är	  som	  ska	  byggas	  innan	  man	  börjar	  bygga	  menar	  Cooper	  (2002)	  att	  man	  
sparar	  både	  tid	  och	  pengar.	  Det	  är	  kunskapen	  om	  vad	  det	  är	  man	  ska	  bygga	  
innan	  man	  börjar	  bygga	  den	  som	  ger	  en	  mer	  holistisk	  och	  sammanhängande	  bild	  
över	  produkten	  vilket	  också	  enligt	  Cooper	  (Cooper, Reimann, & Cronin, 2007)	  
leder	  till	  ett	  mer	  genomtänkt	  och	  bättre	  slutresultat.	  

Genom	  att	  använda	  sig	  av	  intervjuer,	  observationer,	  frågeformulär	  och	  andra	  
datainsamlingsmetoder	  lär	  man	  känna	  användarna,	  innan	  man	  går	  vidare	  med	  
att	  skapa	  prototyper	  eller	  med	  implementeringen.	  Detta	  bidrar	  till	  att	  man	  kan	  
grunda	  sina	  designbeslut	  på	  annat	  än	  antaganden.	  (Goodwin, 2009; Cooper, 
Reimann, & Cronin, 2007)	  

2.2.2 Vattenfallsmetodens	  svagheter	  
Ett	  av	  de	  stora	  problem	  som	  vattenfallsmetodiken	  dras	  med	  är	  att	  det	  tar	  väldigt	  
lång	  tid	  att	  nå	  från	  idé	  till	  implementerad	  produkt.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  
Hewlett	  Packard	  som	  1980	  upptäckte	  att	  produkterna	  på	  flera	  av	  deras	  
marknadsområden	  hade	  en	  livstid	  på	  cirka	  2.75	  år	  medan	  deras	  
vattenfallsprocesser	  tog	  närmare	  4	  år	  på	  sig	  för	  att	  ta	  fram	  och	  färdigställa	  ny	  
mjukvara	  (Boehm, 2006).	  	  

Enligt	  Desirée	  Sy	  (2007)	  har	  vattenfallsmetodiken	  även	  problemet	  att	  tiden	  
mellan	  design	  och	  implementering	  är	  för	  lång	  vilket	  enligt	  henne	  leder	  till	  att	  den	  
implementerade	  produkten	  ibland	  avviker	  från	  den	  ursprungliga	  designen.	  
Vidare	  menar	  hon	  på	  att	  funktionerna	  i	  produkterna	  ofta	  bara	  delvis	  
implementeras	  och	  att	  vattenfalls	  produkter	  ofta	  släpps	  med	  ofullständiga	  
funktioner.	  Detta	  trots	  att	  projekten	  ofta	  drar	  över	  tiden.	  	  

Hon	  menar	  även	  på	  att	  tillvägagångssättet	  att	  dokumentera	  arbetet	  inte	  
fungerade	  på	  ett	  tillfredställande	  sätt	  då	  de	  ofta	  tvingades	  spendera	  tid	  på	  att	  
skriva	  en	  mängd	  dokument	  som	  senare	  inte	  används	  i	  arbetsprocessen(Sy, 
2007).	  

Ett	  annat	  problem	  som	  vattenfallsmetoden	  har	  är	  den	  stora	  risk	  som	  ligger	  i	  att	  
testfasen	  ligger	  i	  slutet	  av	  processen.	  Om	  det	  skulle	  vara	  så	  att	  designen	  inte	  
fungerar	  som	  planerat	  måste	  stora	  förändringar	  av	  hela	  systemet	  göras	  
(Tornblad, 2009).	  

2.3 Agilmetodik	  
Under	  slutet	  av	  1990-‐talet	  började	  en	  rad	  lättmanövrerade	  metoder	  att	  utvecklas	  
(Boehm, 2006).	  	  Grundarna	  till	  de	  mest	  etablerade	  av	  dessa	  metoder	  samlades	  
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2001	  och	  utfärdade	  Agile	  Manifesto	  (Agile Alliance, 2001).	  Agile	  Manifesto	  består	  
utav	  fyra	  stycken	  grundvärderingar:	  

• Individer	  och	  samspel	  framför	  processer	  och	  verktyg.	  
• Fungerande	  mjukvara	  framför	  omfattande	  dokumentation	  
• Kundsamarbete	  framför	  kontraktsförhandling	  
• Bemöta	  förändringar	  över	  att	  följa	  en	  plan	  

Det	  finns	  en	  rad	  olika	  tillämpningar	  av	  agilmetodik,	  så	  som	  Dynamic Systems 
Development Method (DSDM), Crystal, Feature-Driven Development (FDD), Lean 
Development, Adaptive Software Development (ASD), eXtreme	  Programming	  (XP)	  
och	  Scrum.	  Samtliga	  av	  dessa	  tillämpningar	  bygger	  på	  samma	  grundprinciper	  
men	  skiljer	  sig	  dock	  i	  utförande.	  Utav	  dessa	  tillämpningar	  är	  det	  framförallt	  
Scrum	  som	  kommer	  att	  beröras	  i	  detta	  arbete.	  

	  
Figure	  2	  Figuren	  demonstrerar	  den	  agila	  processen.	  Varje	  kluster	  representerar	  en	  sprint	  (Sy, 2007).	  

2.3.1 Agila	  metoders	  fördelar	  
En	  av	  fördelarna	  med	  att	  använda	  sig	  av	  agila	  metoder	  har	  enligt	  Desirée	  Sy	  
(2007)	  varit	  att	  de	  produkter	  som	  implementeras	  med	  hjälp	  av	  agila	  metoder	  är	  
mer	  trogna	  den	  ursprungliga	  designen.	  Detta	  tillsammans	  med	  att	  den	  
övergripande	  kvalitén	  på	  användarupplevelsen	  har	  upplevts	  högre	  av	  
användarna.	  Hon	  menar	  på	  att	  de	  agila	  kommunikationssätten	  minskar	  luckan	  
mellan	  det	  att	  användbarhetsdata	  samlas	  in	  till	  det	  att	  man	  agerar	  på	  det.	  	  

Det	  upplevs	  även	  som	  positivt	  att	  utvecklarna	  är	  mer	  delaktiga	  och	  insatta	  i	  
designen	  än	  vad	  de	  vanligtvis	  är	  vid	  användandet	  av	  vattenfallsmetodik.	  Den	  
slutgiltiga	  designen	  lämnas	  inte	  bara	  över	  till	  utvecklarna	  vilket	  gör	  att	  de	  får	  en	  
bättre	  förståelse	  för	  vad	  som	  sker.	  Detta	  eftersom	  att	  hela	  arbetssättet	  bygger	  på	  
daglig	  interaktion	  mellan	  designers	  och	  utvecklare	  (Miller, 2005).	  	  

Kommunikationssättet	  bidrar	  även	  till	  att	  feedbacken	  mellan	  utvecklare	  och	  
designers	  fungera	  på	  ett	  bättre	  sätt	  (Miller, 2005).	  Även	  om	  dokumentationen	  
inte	  helt	  försvunnit	  i	  den	  agila	  metoden	  så	  är	  den	  främst	  till	  för	  design	  teamet	  
och	  till	  för	  att	  hjälpa	  dem	  i	  deras	  process.	  Detta	  gör	  det	  möjligt	  att	  skapa	  kortast	  
möjliga	  dokumentation	  över	  processen	  och	  samtidigt	  ha	  tillräckligt	  för	  att	  det	  
ska	  fungera.	  (Sy, 2007)	  

Den	  agila	  arbetsmetoden	  försöker	  dra	  nytta	  av	  att	  uppleva	  den	  riktiga	  produkten	  
vilket	  man	  försöker	  att	  uppnå	  så	  snabbt	  som	  möjligt.	  Design	  siktar	  på	  att	  försöka	  
förutspå	  hur	  produkten	  kommer	  att	  vara	  innan	  den	  existerar.	  Detta	  är	  något	  som	  
man	  inom	  vattenfallsmetoden	  försöker	  lösa	  genom	  att	  skapa	  omfattande	  
specifikationer	  om	  hur	  produkten	  ska	  se	  ut	  och	  fungera.	  Detta	  är	  dock	  något	  som	  
kan	  var	  svårt	  att	  göra	  om	  det	  är	  så	  att	  tekniken	  är	  nu	  eller	  oprövad,	  kraven	  
flyktiga,	  om	  domänen	  är	  obekant	  eller	  komplexiteten	  är	  stor	  (Armitage, 2004).	  
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Enligt	  John	  Armitage	  (2004)	  kan	  det	  vara	  riskfullt	  att	  förlita	  sig	  på	  antaganden	  
utan	  tillräckliga	  ”verklighets	  kontroller”.	  Han	  menar	  på	  att	  agila	  metoder	  här	  är	  
till	  fördel	  då	  de	  hjälper	  till	  att	  minska	  utvecklings	  riskerna.	  	  

Han	  menar	  också	  på	  att	  tack	  vare	  att	  metoden	  mer	  eller	  mindre	  bygger	  på	  en	  rad	  
mindre	  projekt,	  som	  sedan	  sätts	  samman,	  till	  ett	  större	  projekt.	  Klarar	  metoden	  
av	  långa	  projekt	  som	  mer	  än	  ofta	  ändrar	  inriktning.	  Han	  menar	  på	  att	  agila	  
metoder	  eftersträvar	  att	  producera	  färdig,	  fungerande	  kod	  vilken	  enligt	  honom	  
är	  mer	  värt	  för	  kunden	  än	  ofärdiga	  designer	  och	  specifikationer	  (Armitage, 2004).	  

En	  annan	  positiv	  bieffekt	  av	  att	  använda	  sig	  av	  agila	  metoder	  är	  den	  att	  den	  
snabba	  takten	  i	  arbetet	  ger	  en	  känsla	  av	  att	  man	  ständigt	  rör	  sig	  framåt	  vilket	  
skapar	  en	  känsla	  av	  att	  man	  konstant	  presterar.	  Det	  upplevs	  även	  som	  om	  att	  
utvecklingsteamet	  kommer	  varandra	  närmare	  och	  att	  men	  därigenom	  skapar	  
gemensamma	  mål	  och	  att	  man	  på	  grund	  av	  detta	  samarbetar	  på	  ett	  bättre	  sätt.	  
Eftersom	  att	  man	  har	  ett	  närmare	  samarbete	  finns	  det	  också	  mindre	  tid	  för	  att	  
sitta	  ensam	  och	  utveckla	  egna	  designlösningar	  eller	  implementeringslösningar	  
vilket	  leder	  till	  minskad	  territorialitet	  och	  försvar	  av	  de	  egna	  lösningarna	  
(Armitage, 2004).	  

2.3.2 Agila	  metoders	  svagheter	  
En	  nyckelprincip	  i	  användarcentrerade	  processer	  är	  de	  designiterationer	  som	  
genomförs.	  Det	  måste	  vara	  möjligt	  att	  kunna	  fånga	  upp	  designmissar	  tidigt	  och	  
sedan	  förändra	  dem	  så	  många	  gånger	  som	  det	  krävs,	  för	  att	  sedan	  implementera	  
åtgärderna.	  Eftersom	  att	  kodningen	  påbörjas	  på	  en	  gång	  vid	  användandet	  av	  
agila	  metoder	  måste	  man	  på	  något	  sätt	  skilja	  på	  design	  iterationer	  och	  
implementerings	  iterationer	  (Sy, 2007).	  	  

Något	  som	  också	  upplevs	  som	  ett	  problem	  är	  att	  sprintarna	  i	  de	  agila	  metoderna	  
inte	  tillåter	  större	  design	  lösningar.	  Det	  är	  inte	  möjligt	  att	  inom	  den	  korta	  
tidsperioden	  färdigställa	  mer	  komplexa	  designer,	  vilket	  metoden	  måste	  tillåta	  för	  
att	  den	  ska	  gå	  att	  använda.	  (Sy, 2007)	  	  

Ett	  problem	  som	  uppstod	  i	  samband	  med	  detta	  är	  det	  att	  designers	  känner	  stor	  
frustration	  då	  de	  hela	  tiden	  blir	  tvungna	  att	  lösa	  mindre	  problem	  som	  egentligen	  
bottnade	  i	  mer	  holistiska	  problem,	  som	  ej	  är	  möjliga	  att	  åtgärda	  under	  en	  cykel.	  
Designers	  kände	  att	  de	  designade	  projektet	  flera	  gånger	  och	  att	  de	  konstant	  
editerade,	  reviderade	  och	  kombinerade	  element	  på	  grund	  av	  att	  kraven	  ständigt	  
förändrades	  (Armitage, 2004).	  	  

Ett	  annat	  problem	  som	  uppstår	  vid	  användandet	  av	  agila	  metoder	  är	  det	  att	  man	  
ofta	  misslyckas	  med	  att	  samla	  in	  användardata	  och	  att	  man	  börjar	  implementera	  
med	  antaganden	  om	  vissa	  användarbehov.	  (Memmel, Gundelsweiler, & Reiterer, 
2007)	  

Man	  menar	  även	  på	  att	  det	  finns	  risker	  med	  att	  man	  misslyckas	  med	  att	  i	  förväg	  
skapa	  sig	  en	  vision	  av	  vad	  det	  är	  man	  ska	  bygga	  och	  att	  man	  i	  slutändan	  får	  en	  
produkt	  som	  kanske	  är	  pålitlig	  och	  välformad	  men	  som	  saknar	  en	  sammanhållen	  
struktur	  och	  vision	  (Armitage, 2004).	  
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3 Metod	  
För	  att	  kunna	  besvara	  de	  frågeställningar	  som	  ställts	  genomfördes	  djupgående	  
semistrukturerade	  intervjuer(Willig, 2007).	  Intervjuerna	  följde	  en	  intervjumall	  
där	  de	  områden	  som	  skulle	  beröras	  fanns	  noterade.	  Dessa	  huvudfrågor	  
behandlades	  i	  varierande	  grad	  beroende	  på	  hur	  mycket	  informanten	  hade	  att	  
tillföra	  området.	  Syftet	  med	  intervjumallen	  var	  snarare	  att	  säkerställa	  att	  
samtliga	  huvudområden	  berördes,	  snarare	  än	  att	  ställa	  exakt	  samma	  frågor	  till	  
samtliga	  informanter	  (Willig, 2007).	  

Intervjumallen	  var	  baserad	  på	  det	  bakgrundsmaterial	  som	  samlats	  in	  och	  
intervjuerna	  utfördes	  med	  interaktionsdesigners	  som	  arbetat	  i	  agila	  respektive	  
vattenfallsbaserade	  projekt.	  I	  båda	  dessa	  projekt	  utvecklades	  
iPhoneapplikationer.	  Totalt	  intervjuades	  fem	  stycken	  interaktionsdesigners,	  tre	  
stycken	  vattenfallsdesigners	  och	  två	  stycken	  agila	  designers.	  Tre	  av	  
informanterna	  var	  män	  och	  två	  stycken	  var	  kvinnor.	  Intervjuerna	  varade	  mellan	  
24	  och	  66	  minuter,	  och	  de	  var	  i	  genomsnitt	  i	  36	  minuter	  långa.	  De	  designers	  som	  
intervjuades	  valdes	  ut	  baserat	  på	  de	  projekt	  som	  de	  arbetade	  i.	  För	  att	  
jämförelsen	  mellan	  de	  olika	  projekten	  skulle	  vara	  genomförbar	  var	  det	  viktigt	  att	  
de	  designers	  som	  intervjuades	  var	  ungefär	  lika	  erfarna	  och	  jobbade	  i	  projekt	  
utav	  liknande	  storlek.	  	  

De	  designers	  som	  valdes	  ut	  var	  studenter	  med	  begränsad	  erfarenhet	  av	  att	  
designa.	  Samtliga	  hade	  dock	  tidigare	  arbetat	  i	  designprojekt	  samt	  läst	  kurser	  i	  
ämnet.	  Båda	  projekten	  utvecklade	  också	  iPhoneapplikationer	  och	  på	  grund	  av	  
deras	  natur	  fanns	  det	  där	  en	  naturlig	  begränsning	  i	  projektens	  storlek.	  

Intervjuerna	  transkriberades	  och	  kodades	  för	  att	  enklare	  kunna	  urskilja	  och	  
hitta	  återkommande	  mönster.	  De	  mönster	  som	  hittades	  analyserades	  och	  
jämfördes,	  de	  jämfördes	  både	  inom	  och	  mellan	  projekten	  samt	  med	  det	  
bakgrundsmaterial	  som	  arbetats	  fram.	  

Själva	  kodningen	  gick	  till	  som	  så	  att	  det	  transkriberade	  materialet	  först	  kodades	  
öppet	  (Emerson, Fretz, & Shaq, 1995).	  Detta	  för	  att	  öppna	  upp	  spår	  att	  granska	  
djupare.	  Koncept	  identifierades	  och	  utvecklades	  för	  att	  hjälpa	  till	  att	  ge	  en	  
analytisk	  inblick	  i	  det	  insamlade	  materialet.	  Därefter	  utfördes	  mer	  selektiv	  och	  
fokuserad	  kodning	  på	  de	  delar	  som	  ansåg	  relevanta	  för	  studien	  (Emerson, Fretz, 
& Shaq, 1995).	  Sedan	  utforskades	  relationen	  koderna	  emellan	  och	  en	  mer	  
konsekvent	  granskning	  av	  de	  olika	  koncepten	  utfördes	  genom	  att	  länka	  samman	  
dessa	  med	  den	  insamlade	  data.	  	  
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4 Analys	  

4.1 Vattenfallsmetodik	  
Något	  som	  upplevs	  som	  väldigt	  positivt	  av	  de	  designers	  som	  använde	  sig	  utav	  
vattenfallsmetoden	  är	  det	  att	  man	  känner	  att	  man	  har	  en	  mycket	  bra	  grund	  att	  
stå	  på.	  Man	  menar	  på	  att	  man	  hela	  tiden	  kan	  basera	  sina	  designbeslut	  på	  data	  
hämtat	  från	  användarna	  och	  att	  man	  på	  så	  sätt	  finner	  en	  stor	  trygghet	  i	  metoden.	  
Vattenfallsdesigner	  1	  säger	  att:	  

”Då	  man	  har	  de	  här	  personor,	  mål	  och	  behov	  att	  designa	  mot	  så	  kan	  man	  på	  
något	  sätt	  rättfärdiga	  det	  som	  man	  gör.	  Det	  är	  liksom	  en	  metod	  som	  
underlättar	  på	  ett	  väldigt	  bra	  sätt	  och	  som	  ser	  till	  att	  det	  man	  designar	  
uppfyller	  de	  behov	  man	  har”	  

Man	  säger	  också	  att	  man	  hela	  tiden	  vet	  åt	  vilket	  håll	  man	  ska	  gå	  åt	  eftersom	  att	  
stegen	  bygger	  på	  varandra.	  Även	  om	  designerna	  hade	  velat	  utföra	  ännu	  mer	  
efterforskning	  hos	  användarna	  upplever	  de	  att	  de	  har	  en	  koll	  på	  dem	  och	  en	  
djupare	  förståelse	  kring	  deras	  beteende	  vilket	  anses	  som	  positivt.	  	  

En	  annan	  aspekt	  som	  anses	  som	  positivt	  är	  den	  att	  de	  med	  hjälp	  av	  
vattenfallsmetoden	  får	  designa	  ostört	  utan	  att	  behöva	  ta	  några	  tekniska	  
begränsningar	  i	  hänsyn.	  Designerarna	  menar	  på	  att	  man	  då	  ser	  till	  hela	  
designrymden	  och	  att	  man	  då	  hittar	  lösningar	  som	  man	  kanske	  inte	  gjort	  om	  
man	  haft	  tekniska	  begränsningar.	  

Något	  som	  också	  upplevdes	  som	  positivt	  var	  att	  man	  upplevde	  att	  man	  fick	  en	  
större	  helhetsbild	  om	  man	  designar	  först.	  Vattenfallsdesigner	  2	  svarar	  på	  frågan	  
om	  det	  är	  viktigt	  att	  perioden	  innan	  man	  börjar	  designa	  finns:	  

”Det	  tycker	  jag,	  definitivt,	  man	  skapar	  sig	  en	  vision	  och	  en	  helhet.	  En	  vision	  
av	  helheten”	  

Detta	  är	  något	  som	  går	  in	  det	  Alan	  Cooper	  (2002; 2004; 2007)	  pratar	  om.	  Han	  
menar	  på	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  veta	  vad	  man	  ska	  bygga	  innan	  man	  bygger	  det.	  Att	  
skapa	  sig	  en	  vision,	  eller	  helhet,	  av	  det	  man	  ska	  bygga.	  

En	  aspekt	  av	  de	  stora	  negativa	  delarna	  av	  metoden	  var	  känslan	  av	  att	  metoden	  
var	  långsam	  och	  tung.	  Designerarna	  menade	  på	  att	  det	  tog	  väldigt	  lång	  tid	  att	  
komma	  igång	  med	  metoden	  och	  att	  den	  upplevdes	  som	  tungstyrd.	  Man	  menar	  
också	  på	  att	  det	  tar	  lång	  tid	  innan	  man	  ser	  några	  resultat.	  Vattenfallsdesigner	  2	  
säger:	  

”Det	  ger	  bra	  resultat	  då	  det	  väl	  händer	  någonting,	  datainsamlingen	  kan	  
vara	  lite	  seg	  men	  då	  det	  väl	  händer	  någonting	  och	  då	  man	  väl	  kommer	  
igång	  med	  designen	  har	  man	  väldigt	  mycket	  att	  stå	  på.”	  

Vattenfallsdesigner	  3	  säger:	  

”Dels	  så	  tar	  det	  längre	  tid	  innan	  man	  har	  någonting	  att	  konkret	  att	  visa	  för	  
kunden.	  Vilket	  är	  en	  nackdel,	  det	  här	  med	  buy-in,	  då	  det	  är	  viktigt	  att	  man	  
tidigt	  får	  beställaren	  att	  köpa	  in	  sig	  på	  ens	  idéer.”	  
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Detta	  tyder	  på	  att	  det	  tar	  tid	  innan	  man	  ser	  resultat	  från	  metoden	  vilket	  inte	  
alltid	  är	  bra.	  

Man	  hade	  även	  vissa	  problem	  med	  dokumentationen	  vid	  användandet	  av	  
vattenfallsmetoden.	  Enligt	  designerarna	  är	  dokumentationen	  vital	  för	  att	  det	  ska	  
vara	  möjligt	  att	  stega	  tillbaka	  om	  det	  är	  så	  att	  man	  fastnat	  i	  en	  lösning.	  
Designerarna	  som	  använde	  sig	  av	  vattenfallsmetoden	  uttrycker	  hur	  viktigt	  det	  är	  
med	  dokumentationen	  för	  att	  metoden	  ska	  fungera	  samtigit	  som	  de	  alla	  är	  
överens	  om	  att	  dokumentationen	  inte	  är	  tillräcklig.	  Vattenfallsdesigner	  3	  
uttrycker	  sig	  om	  den	  bristande	  dokumentationen:	  

”Der	  är	  en	  nackdel	  för	  då	  kan	  vi	  inte	  riktigt	  koppla	  A	  till	  B”	  

Eftersom	  att	  dokumentationen	  är	  viktig	  och	  då	  den	  samtidigt	  tar	  upp	  väldigt	  
mycket	  tid	  blir	  det	  svårt	  och	  tungjobbat	  och	  tiden	  man	  lägger	  på	  att	  
dokumentera	  saker	  ökar	  i	  takt	  med	  att	  projektet	  växer,	  vilket	  också	  är	  precis	  det	  
Desirée	  Sy	  (2007)	  problematiserar.	  	  

I	  projektet	  uttryckte	  man	  också	  oro	  över	  hur	  lite	  utvecklarna	  var	  involverade.	  
Designarna	  hade	  lite	  kontakt	  med	  dem	  och	  deras	  intryck	  av	  dem	  var	  att	  de	  
verkade	  ointresserade	  av	  det	  arbete	  de	  hade	  framför	  sig.	  Det	  uttrycktes	  också	  
oro	  över	  huruvida	  utvecklarna	  skulle	  förstå	  den	  vision	  som	  designerarna	  hade.	  
De	  flesta	  av	  designerarna	  uttryckte	  oro	  över	  svårigheten	  att	  förmedla	  sin	  vision	  
till	  utvecklarna	  samt	  att	  de	  var	  negativt	  inställda	  till	  att	  inte	  få	  vara	  med	  under	  
implementeringen.	  Vattenfallsdesigner	  2	  säger:	  

”Nackdelen	  skulle	  kunna	  vara	  det	  att	  man	  får	  släppa	  ifrån	  sig	  produkten	  
och	  inte	  riktigt	  ha	  koll	  på	  hur	  den	  implementeras.”	  	  

Den	  stora	  oron	  som	  finns	  här	  är	  den	  att	  utvecklarna	  går	  ifrån	  de	  specifikationer	  
som	  designerna	  arbetat	  fram	  och	  att	  de	  börjar	  ta	  genvägar	  och	  därigenom	  tar	  
egna	  designbeslut.	  Denna	  oro	  grundade	  sig	  till	  stor	  del	  i	  att	  man	  inte	  delade	  
samma	  vision	  projektet	  igenom.	  

4.2 Agilmetodik	  
En	  av	  de	  stora	  punkterna	  som	  upplevdes	  som	  positivt	  av	  de	  som	  arbetade	  med	  
den	  agila	  metoden	  var	  kommunikationen.	  De	  uppfattade	  det	  som	  om	  att	  
utvecklarna	  var	  med	  på	  ett	  bra	  sätt	  och	  att	  det	  var	  väldigt	  enkelt	  att	  reda	  ut	  
frågor	  som	  uppstått	  kring	  designen.	  De	  agila	  designerna	  menade	  på	  att	  
direktkommunikationen	  som	  de	  hade	  med	  utvecklarna	  bidrog	  till	  att	  
missförstånden	  blev	  färre	  och	  att	  utvecklarna	  undvek	  att	  ta	  egna	  designbeslut.	  
Agil	  designer	  2	  uttrycker	  det	  såhär:	  	  

”Det	  är	  verkligen	  en	  fördel	  att	  vi	  sitter	  tillsammans.	  Då	  kan	  de	  om	  de	  undrar	  
något	  bara	  fråga	  det,	  eller	  be	  oss	  komma	  och	  kolla	  på	  något.	  Så	  ibland	  kan	  
det	  vara	  så	  att	  vi	  har	  gjort	  en	  lösning	  som	  kanske	  inte	  har	  fungerat	  för	  dem	  
att	  programmera	  och	  då	  kan	  de	  komma	  med	  förslag.	  Istället	  för	  att	  bara	  
göra	  det	  förslaget	  frågar	  de	  oss,	  vilket	  jag	  inte	  tror	  de	  gjort	  om	  vi	  inte	  suttit	  
i	  samma	  rum”	  

Detta	  är	  även	  något	  som	  ger	  stöd	  för	  det	  Lynn	  Miller	  (2005)	  säger	  om	  den	  agila	  
metoden.	  Hon	  menar	  på	  att	  feedbacken	  mellan	  designers	  och	  utvecklare	  
fungerar	  mycket	  bättre	  vilket	  också	  bidrar	  till	  att	  lösa	  frågor	  kring	  
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implementeringen.	  Designerna	  upplevde	  det	  även	  som	  positivt	  att	  vara	  med	  
ända	  fram	  tills	  det	  att	  produkten	  var	  implementerad	  eftersom	  att	  de	  kände	  att	  
utbyte	  som	  skedde	  mellan	  utvecklare	  och	  designers	  bidrog	  till	  att	  höja	  
produktens	  övergripande	  kvalité.	  	  

Man	  upplevde	  också	  att	  den	  agila	  metoden	  bidrog	  till	  en	  känsla	  av	  att	  röra	  sig	  
framåt.	  Man	  såg	  det	  som	  något	  positivt	  att	  hela	  tiden	  ha	  press	  på	  sig	  att	  
presentera.	  Designerna	  upplevde	  det	  som	  mer	  belönande	  att	  fort	  se	  resultatet	  av	  
sina	  skisser.	  Detta	  samtidigt	  som	  man	  upplevde	  att	  metoden	  hanterade	  
förändringar	  i	  krav	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Designerna	  upplevde	  även	  att	  det	  snabba	  
arbetssättet	  gav	  dem	  möjlighet	  att	  se	  många	  lösningar	  och	  att	  de	  fick	  slänga	  en	  
del	  idéer	  för	  att	  ge	  plats	  åt	  bättre.	  

En	  annan	  positiv	  aspekt	  som	  den	  agila	  metoden	  hade	  var	  den	  lätta	  
dokumentationen.	  Att	  använda	  sig	  utav	  ”user	  stories”	  var	  något	  som	  upplevdes	  
som	  positivt	  då	  de	  ansågs	  vara	  både	  snabba,	  smidiga	  samt	  att	  det	  var	  lätt	  att	  se	  
hur	  arbetet	  fortlöpte.	  Agil	  designer	  1	  uttrycker	  sig	  tydligt	  över	  vart	  fokus	  ligger:	  

”Istället	  för	  att	  ha	  en	  stor	  radda	  dokumentation	  så	  är	  det	  liksom	  vårt	  jobb	  
att	  få	  in	  designen	  i	  produkten”	  

Detta	  visar	  tydligt	  på	  en	  helt	  annan	  mentalitet	  gentemot	  dokumentation	  och	  
precis	  som	  Desirée	  Sy	  (2007)	  påpekar	  anses	  dokumentationen	  främst	  vara	  ett	  
stöd	  och	  verktyg	  för	  designteamet.	  	  

Något	  som	  upplevdes	  som	  någonting	  centralt	  var	  hur	  viktigt	  det	  var	  att	  hålla	  
tidsplanen.	  Man	  kände	  viss	  press	  på	  att	  hela	  tiden	  ligga	  i	  fas.	  Detta	  uppfattades	  
inte	  direkt	  som	  någonting	  negativt	  men	  det	  var	  en	  aspekt	  som	  hela	  tiden	  var	  
närvarande.	  Någonting	  som	  man	  dock	  upplevde	  problem	  med	  var	  svårigheten	  
att	  estimera	  tiden	  över	  hur	  lång	  tid	  de	  olika	  elementen	  tog	  att	  designa	  och	  
implementera.	  Detta	  skapade	  svårigheter	  i	  att	  planera	  upp	  arbetet	  då	  man	  tyckte	  
att	  någonting	  verkade	  enkelt	  men	  då	  det	  kunde	  ta	  väldigt	  lång	  tid	  att	  
implementera.	  Det	  upplevdes	  också	  som	  en	  utmaning	  att	  båda	  teamen	  hela	  tiden	  
skulle	  ligga	  i	  fas.	  Agil	  designer	  2	  kommenterar:	  

”Man	  måste	  ligga	  i	  fas	  hela	  tiden,	  ligger	  inte	  utvecklarna	  i	  fas	  ligger	  inte	  vi	  
inte	  heller	  i	  fas.	  Så	  det	  är	  väldigt	  viktigt	  att	  man	  håller	  tidschemat	  för	  varje	  
vecka.	  Vilket	  inte	  har	  fungerar	  så	  bra.”	  

Detta	  kan	  påverkas	  av	  att	  de	  utvecklare	  och	  designers	  som	  arbetade	  med	  
projektet	  tidigare	  ej	  arbetat	  agilt,	  vilket	  kan	  tyda	  på	  att	  det	  finns	  en	  viss	  
inlärningskurva	  att	  komma	  över	  och	  att	  man	  som	  team	  måste	  träna	  upp	  en	  viss	  
vana	  med	  att	  arbeta	  med	  varandra.	  	  

Enligt	  John	  Armitage	  (2004)	  ska	  den	  agila	  metoden	  stödja	  en	  minskad	  
territorialitet	  och	  försvar	  av	  de	  egna	  lösningarna.	  Detta	  är	  dock	  någonting	  som	  
upplevdes	  som	  ett	  problem	  då	  designerna	  behövde	  se	  någonting	  som	  utvecklats	  
för	  att	  kunna	  fortsätta	  med	  sitt	  designarbete.	  	  Utvecklarna	  ville	  då	  istället	  utföra	  
en	  större	  demonstration	  istället	  för	  att	  då	  bara	  visa	  den	  lilla	  komponent	  som	  
designern	  behövde	  se.	  Detta	  trodde	  designern	  berodde	  på	  att	  utvecklarna	  ville	  
försvara	  sina	  lösningar	  och	  istället	  för	  att	  då	  visa	  en	  halvfärdig	  lösning	  som	  hade	  
större	  chans	  att	  förändras,	  ville	  de	  visa	  en	  mer	  färdig	  lösning	  där	  förändring	  inte	  
var	  lika	  troligt	  att	  ske.	  Detta	  var	  någonting	  som	  upplevdes	  som	  ett	  stort	  problem	  
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då	  en	  av	  de	  grundläggande	  principerna	  inom	  agil	  metod	  är	  att	  det	  konstant	  sker	  
mycket	  förändringar.	  	  

Något	  som	  också	  upplevdes	  som	  ett	  stort	  problem	  var	  bristen	  på	  efterforskning.	  
Man	  upplevde	  att	  man	  saknade	  en	  djupare	  förståelse	  för	  användarna	  och	  att	  en	  
klar	  målgrupp	  saknades.	  Man	  uttryckte	  att	  man	  saknade	  belägg	  för	  de	  beslut	  
man	  tog	  och	  att	  man	  önskade	  att	  designen	  hade	  vart	  mer	  grundad	  i	  någon	  slags	  
data.	  I	  början	  av	  processen	  så	  hade	  designerarna	  en	  period	  som	  påminner	  
mycket	  om	  den	  längre	  efterforskningsfas	  som	  finns	  i	  bland	  annat	  Goal-‐Directed-‐
Design	  (Goodwin, 2009; Cooper, Reimann, & Cronin, 2007; Cooper A. , 2004).	  Agil	  
designer	  1	  uttrycker	  sig	  så	  här:	  

”Vi	  hade	  ungefär	  en	  vecka	  där	  vi	  skulle	  gå	  igenom	  konkurrenter	  och	  allt	  
möjligt	  och	  det	  blev	  väldigt	  snävt	  om	  tid.”	  

Något	  man	  också	  efterfrågade	  var	  personor	  då	  man	  kände	  att	  man	  inte	  riktigt	  
visste	  vem	  man	  designade	  åt	  och	  vem	  slutanvändarna	  var.	  Hos	  båda	  de	  agila	  
designerarna	  fanns	  det	  en	  uttalad	  efterfrågan	  efter	  en	  längre	  efterforskningsfas.	  
Tanken	  var	  att	  de	  skulle	  involvera	  användarna	  mer	  och	  utföra	  
användbarhetstester	  under	  projektets	  gång,	  vilket	  inte	  funkade	  som	  planerat.	  
Detta	  hade	  kunnat	  bidra	  till	  att	  man	  haft	  mer	  data	  att	  grunda	  sin	  design	  på	  under	  
designprocessen	  än	  vad	  man	  nu	  hade.	  

Man	  uttryckte	  också	  att	  man	  hade	  svårigheter	  med	  att	  se	  till	  projektets	  helhet	  
och	  av	  att	  skapa	  sig	  en	  mer	  holistisk	  bild	  av	  produkten.	  Agil	  designer	  1	  säger:	  

”Man	  får	  inte	  tappa	  fokus,	  men	  i	  vårt	  fall	  är	  det	  ingen	  stor	  iPhone	  
applikation	  med	  ganska	  få	  funktioner	  att	  hålla	  koll	  på”	  

Även	  om	  detta	  inte	  var	  något	  som	  upplevdes	  som	  stora	  problem	  i	  detta	  projekt	  
uttrycker	  man	  oro	  över	  att	  det	  troligtvis	  är	  svårt	  i	  ett	  större	  projekt.	  	  
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5 Diskussion	  
Intervjuerna	  som	  gjordes	  resulterade	  i	  att	  en	  djupare	  förståelse	  för	  de	  problem	  
som	  de	  båda	  metoderna	  har.	  Intervjuer	  med	  de	  designers	  som	  arbetat	  i	  
vattenfallsbaserade	  projekt	  uttryckte	  problem	  som	  främst	  berörde	  hur	  
tungarbetad	  och	  långsam	  metoden	  upplevdes.	  Vattenfallsdesignerna	  menade	  på	  
att	  det	  krävdes	  mycket	  dokumentation	  vilket	  också	  ledde	  till	  att	  de	  spenderade	  
mycket	  tid	  på	  att	  skapa	  denna	  dokumentation.	  Tid	  som,	  enligt	  designerna	  själva,	  
istället	  kunde	  ha	  spenderats	  på	  faktiskt	  arbete.	  Anledningen	  till	  att	  
vattenfallsbaserade	  metoder	  upplevs	  som	  långsamma	  är	  troligtvis	  kopplat	  till	  att	  
man	  först	  samlar	  in	  en	  stor	  mängs	  data	  som	  sedan	  analyseras	  och	  det	  är	  inte	  
förens	  efter	  dessa	  steg	  som	  man	  kan	  börja	  se	  resultat.	  	  

Både	  Boehm	  (2006)	  och	  Sy	  (2007)	  problematiserar	  detta	  och	  enligt	  Sy	  (2007)	  
påverkar	  detta	  resultatet	  då	  tiden	  mellan	  design	  och	  implementering	  ofta	  blir	  
väldigt	  utdragen.	  Att	  samla	  in	  data	  och	  analysera	  den	  är	  steg	  som	  tar	  lång	  tid	  och	  
den	  datamäng	  som	  byggs	  upp	  leder	  till	  att	  man	  slutligen	  har	  en	  tung	  och	  solid	  
grund	  att	  stå	  på.	  Denna	  grund	  är	  paradoxalt	  någonting	  som	  upplevs	  som	  positivt	  
då	  man	  konstant	  kan	  förankra	  sina	  designbeslut	  i	  data,	  samtidigt	  som	  den	  också	  
upplevs	  som	  något	  negativt	  då	  den	  upplevs	  som	  tung	  att	  flytta	  på	  och	  styra	  över.	  
Precis	  som	  Sy	  (2007)	  uttrycker	  vattenfallsdesignerna	  oro	  över	  att	  den	  slutgiltiga	  
produkten	  kommer	  att	  skilja	  sig	  mot	  den	  design	  de	  arbetat	  fram.	  Detta	  kan	  tolkas	  
som	  om	  att	  designerna	  och	  utvecklarna	  inte	  har	  en	  delad	  vision	  av	  vad	  det	  är	  
som	  ska	  arbetats	  fram.	  Vilket	  också	  är	  något	  som	  de	  har	  gett	  uttryck	  för	  i	  
intervjuerna.	  Att	  exempelvis	  förmedla	  sin	  vision	  till	  utvecklarna	  genom	  en	  
kravspecifikation	  eller	  liknande	  dokument	  är	  något	  som	  designerna	  upplever	  
som	  svårt.	  Man	  uttrycker	  en	  oro	  över	  hur	  utvecklarna	  ska	  tolka	  dokumentation	  
och	  över	  om	  visionen	  tillfullo	  är	  förmedlad	  eller	  inte.	  Man	  är	  orolig	  att	  den	  
dokumentation	  som	  lämnas	  över	  inte	  är	  tillräcklig	  och	  att	  utvecklarna	  då	  är	  
tvungna	  att	  ta	  egna	  designbeslut	  vilket	  leder	  till	  att	  den	  slutgiltiga	  produkten	  inte	  
stämmer	  överens	  med	  designen.	  	  

Man	  skulle	  kunna	  säga	  som	  så	  att	  den	  solida	  grund	  som	  skapas	  inom	  
vattenfallsmetoder	  är	  en	  oerhörd	  resurs	  samtidigt	  som	  den	  medför	  en	  hel	  del	  
problem	  då	  man	  inte	  riktigt	  kan	  handskas	  med	  den	  på	  ett	  tillfredställande	  sätt.	  
Att	  man	  känner	  sig	  osäker	  på	  hur	  visionen	  ska	  förmedlas	  och	  om	  den	  verkligen	  
förmedlas	  är	  också	  det	  ett	  problem.	  Alan	  Cooper	  (2002; 2004; 2007)	  menar	  på	  att	  
det	  är	  viktigt	  att	  ha	  en	  klar	  bild	  av	  vad	  det	  är	  som	  ska	  byggas	  innan	  man	  börjar	  
bygga	  det	  och	  att	  detta	  är	  en	  av	  de	  stora	  fördelarna	  med	  vattenfallsbaserad	  
utveckling.	  Men	  om	  det	  är	  så	  att	  det	  bara	  är	  designerna	  som	  har	  en	  vision	  och	  en	  
plan	  över	  vad	  det	  är	  som	  ska	  byggas	  och	  inte	  utvecklarna	  skulle	  jag	  vilja	  påstå	  att	  
bilden	  inte	  är	  helt	  klar.	  För	  att	  ha	  en	  klar	  bild	  av	  vad	  det	  är	  som	  ska	  byggas	  gäller	  
det	  att	  samtliga	  i	  utvecklingsteamet	  delar	  samma	  bild	  och	  att	  de	  överhuvudtaget	  
har	  en	  bild	  att	  dela.	  

Intervjuerna	  visade	  också	  på	  problem	  med	  de	  agila	  metoderna.	  De	  agila	  
designerna	  plågades	  främst	  av	  att	  de	  inte	  hade	  tillräckligt	  med	  data	  att	  basera	  
sina	  designbeslut	  på.	  Detta	  är	  precis	  det	  som	  Thomas	  Memmel	  (Memmel, 
Gundelsweiler, & Reiterer, 2007)	  kritiserar	  med	  agila	  metoder.	  Han	  säger	  att	  man	  
ofta	  misslyckas	  med	  att	  samla	  in	  användardata	  och	  att	  man	  börjar	  implementera	  
med	  antagandet	  om	  vissa	  användarbehov.	  Detta	  är	  precis	  det	  som	  de	  agila	  
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designerna	  hade	  problem	  med	  då	  de	  dels	  inte	  hade	  någon	  tydlig	  målgrupp	  att	  
fokusera	  på	  och	  då	  de	  dels	  inte	  hade	  tid	  att	  lära	  känna	  sina	  användare.	  Eftersom	  
att	  dessa	  bitar	  saknades	  hade	  man	  inget	  annat	  val	  än	  att	  göra	  grova	  antaganden	  
om	  användarnas	  krav	  och	  behov.	  Desirée	  Sy	  (2007)	  menar	  på	  att	  en	  av	  de	  stora	  
fördelarna	  med	  att	  använda	  sig	  utav	  agila	  metoder	  är	  den	  att	  de	  produkter	  som	  
utvecklas	  är	  mer	  trogna	  den	  ursprungliga	  designen.	  Hon	  menar	  på	  att	  luckan	  
mellan	  det	  att	  användbarhetsdata	  samlas	  in	  till	  det	  att	  man	  agerar	  på	  det	  
minskar.	  Detta	  är	  dock	  något	  som	  slår	  fel	  om	  det	  är	  så	  att	  de	  data	  som	  samlas	  in	  
är	  otillräcklig.	  Det	  spelar	  ingen	  roll	  hur	  liten	  luckan	  är	  om	  det	  är	  så	  att	  den	  
insamlade	  data	  är	  felaktig	  eller	  baserad	  på	  antaganden,	  eftersom	  att	  den	  
slutgiltiga	  designen	  också	  kommer	  vara	  felaktig.	  Vilket	  också	  stöds	  av	  John	  
Armitages	  (2004)	  problematisering	  kring	  att	  det	  finns	  risker	  med	  att	  man	  
misslyckas	  med	  att	  i	  förväg	  skapa	  sig	  en	  vision	  av	  vad	  det	  är	  man	  ska	  bygga	  och	  
att	  man	  i	  slutändan	  får	  en	  produkt	  som	  kanske	  är	  pålitlig	  och	  välformad	  men	  
som	  saknar	  övergripande	  syfte	  och	  struktur.	  

Man	  uttryckte	  också	  att	  det	  fanns	  problem	  med	  planeringen	  av	  tid	  inom	  
sprinterna	  och	  att	  man	  saknade	  en	  holistisk	  syn	  på	  produkten	  och	  
utvecklingsprocessen.	  Detta	  är	  troligtvis	  något	  som	  hänger	  ihop	  då	  det	  är	  svårt	  
att	  planera	  de	  individuella	  sprinterna	  om	  man	  saknar	  en	  holistisk	  syn	  av	  vad	  det	  
är	  som	  ska	  göras	  och	  utvecklas.	  	  

Desirée	  Sy	  (2007)	  menar	  på	  att	  det	  upplevs	  som	  ett	  problem	  att	  sprinterna	  i	  de	  
agila	  metoderna	  inte	  tillåter	  några	  större	  designlösningar	  och	  att	  det	  inte	  är	  
möjligt	  att	  färdigställa	  mer	  komplexa	  designer.	  Detta	  är	  inte	  något	  som	  de	  
intervjuade	  designerna	  uttryckte	  som	  något	  problem	  men	  det	  kan	  ha	  att	  göra	  
med	  att	  det	  var	  iPhoneapplikationer	  som	  utvecklades.	  Då	  dessa	  applikationer	  är	  
begränsade	  i	  storlek	  finns	  det	  inte	  mycket	  plats	  för	  att	  göra	  några	  större	  
designlösningar.	  Det	  kan	  dock	  hänga	  samman	  med	  avsaknaden	  av	  en	  holistisk	  
helhet	  och	  svårigheterna	  i	  att	  planera	  sprinterna.	  Om	  det	  hade	  vart	  så	  att	  de	  agila	  
metoderna	  tillåtigt	  designerna	  att	  skaffa	  sig	  en	  holistisk	  syn	  hade	  det	  troligtvis	  
också	  vart	  möjligt	  att	  överblicka	  hela	  processen	  och	  planera	  de	  individuella	  
sprinterna	  tillsammans	  med	  de	  mer	  komplexa	  designlösningarna.	  	  

De	  agila	  designerna	  upplevde	  också	  problem	  med	  försvarande	  av	  idéer	  från	  
utvecklarnas	  sida.	  Som	  tidigare	  nämnts	  är	  detta	  är	  något	  som	  enligt	  John	  
Armitage	  (2004)	  agila	  metoder	  ska	  hjälpa	  till	  att	  undvika.	  Om	  det	  är	  så	  att	  de	  agila	  
metoderna	  har	  problem	  med	  territorialitet	  och	  försvarandet	  av	  de	  egna	  
lösningarna	  är	  detta	  något	  som	  påverkar	  de	  agila	  metoderna	  i	  stort.	  Eftersom	  att	  
hela	  arbetssättet	  är	  uppbyggt	  kring	  att	  man	  snabbt	  ska	  kunna	  släppa	  sina	  idéer	  i	  
förmån	  för	  nya	  bättre	  så	  är	  detta	  en	  av	  nyckelprinciperna	  inom	  metoden	  och	  om	  
det	  inte	  fungerar	  som	  det	  ska	  faller	  också	  stora	  delar	  av	  metoden	  i	  stort.	  Även	  
om	  det	  är	  svårt	  att	  säga	  om	  det	  berodde	  på	  metoden	  i	  stort	  eller	  om	  det	  berodde	  
på	  utvecklarna	  kan	  man	  dock	  se	  tendenser	  till	  att	  metoden	  inte	  riktigt	  fungerar	  
som	  tänkt	  i	  detta	  avseende.	  Detta	  kan	  ha	  at	  göra	  med	  att	  utvecklarna	  inte	  var	  så	  
delaktiga	  som	  de	  kanske	  hade	  behövt	  vara	  och	  att	  de	  därför	  var	  mer	  benägna	  att	  
hålla	  kvar	  vid	  sina	  lösningar	  snarare	  än	  att	  vara	  öppna	  för	  designernas	  nya	  
förslag	  och	  idéer.	  

Hur	  bör	  man	  då	  anpassa	  och	  utveckla	  dessa	  metoder	  för	  att	  lösa	  dessa	  problem?	  
Jag	  tror	  att	  det	  är	  svårt	  att	  utveckla	  metoderna	  för	  att	  lösa	  dessa	  problem	  utan	  
att	  göra	  om	  dem	  i	  grunden	  eller	  utan	  hämta	  styrkor	  och	  positiva	  aspekter	  ifrån	  
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de	  båda.	  Därför	  tror	  jag	  att	  snarare	  för	  att	  utveckla	  dem	  var	  för	  sig	  att	  man	  bör	  
slå	  ihop	  dem	  och	  dra	  nytta	  av	  respektive	  metods	  fördelar	  och	  på	  så	  sätt	  
minimera	  nackdelarna.	  

Det	  är	  min	  uppfattning	  att	  om	  man	  lyckas	  använda	  den	  solida	  grund	  man	  har	  i	  
vattenfallsmetoderna	  i	  en	  agil	  kontext	  att	  man	  då	  får	  en	  flexibel	  men	  
samtidigtkraftfull	  metod.	  Jeff	  Patton	  (2002)	  använder	  sig	  av	  en	  analogi	  för	  att	  
jämföra	  agila	  metoder	  och	  vattenfallsmetoder.	  Han	  menar	  på	  att	  man	  inom	  agila	  
metoder	  skjuter	  flera	  gånger,	  i	  hopp	  om	  att	  tillslut	  träffa	  målet,	  medan	  man	  vid	  
användandet	  av	  vattenfallsmetoder	  skjuter	  en	  gång	  men	  att	  man	  siktar	  riktigt	  
ordentligt.	  Jag	  tror	  att	  man	  absolut	  kan	  skjuta	  flera	  gånger	  men	  att	  det	  är	  viktigt	  
att	  man	  vet	  vad	  det	  är	  man	  siktar	  på.	  

Det	  är	  viktigt	  att	  man	  vet	  vad	  det	  är	  man	  bygger	  och	  att	  det	  därför	  är	  viktigt	  att	  
man	  innan	  man	  börjar	  bygga	  har	  en	  period	  med	  ordentlig	  research.	  Den	  
uppdelning	  som	  finns	  inom	  de	  vattenfallsbaserade	  metoderna	  med	  att	  först	  ta	  
reda	  på	  vad	  det	  är	  man	  ska	  bygga	  och	  sedan	  hur	  man	  ska	  bygga	  det	  är	  någonting	  
som	  jag	  tror	  är	  bra	  att	  använda	  sig	  av.	  Att	  först	  ha	  en	  längre	  researchfas	  som	  
består	  av	  samma,	  fast	  snabbare,	  steg	  innan	  man	  börjar	  bygga	  tror	  jag	  är	  en	  bra	  
lösning.	  Man	  drar	  då	  nytta	  av	  den	  grund	  som	  byggs	  med	  hjälp	  av	  
vattenfallsmetoden	  och	  man	  kan	  då	  sedan	  på	  ett	  bättre	  och	  mer	  effektivt	  sätt	  
arbeta	  resten	  av	  processen	  på	  ett	  mer	  agilt	  arbetssätt.	  	  

Något	  som	  de	  båda	  utvecklingsmetoderna	  och	  kanske	  främst	  vattenfallsmetoden	  
hade	  problem	  med	  var	  att	  man	  hade	  problem	  med	  att	  skapa	  en	  gemensam	  vision	  
inom	  utvecklingsteamet	  av	  vad	  det	  var	  som	  skulle	  byggas.	  Att	  samtliga	  individer	  
vet	  vad	  det	  är	  som	  byggs	  och	  har	  möjlighet	  att	  bidra	  med	  expertkunskap	  från	  
olika	  domäner	  är	  något	  som	  bör	  förbättra	  det	  slutgiltiga	  resultatet.	  Därför	  bör	  
man	  innan	  projektet	  försöka	  att	  skapa	  sig	  en	  gemensam	  vision	  och	  under	  
processen	  involvera	  de	  olika	  delarna	  av	  utvecklingsteamet	  på	  ett	  bättre	  sätt.	  I	  
figuren	  nedan	  visas	  ett	  förslag	  på	  hur	  relationen	  mellan	  utvecklare	  och	  designers	  
skulle	  kunna	  se	  ut.	  

Fördelen	  med	  detta	  är	  att	  både	  utvecklare	  och	  designers	  är	  med	  hela	  vägen.	  
Detta	  var	  även	  något	  som	  enligt	  de	  agila	  designerarna	  var	  något	  väldigt	  positivt	  
samtidigt	  som	  vattenfallsdesignerna	  oroade	  sig	  över	  att	  inte	  ha	  möjlighet	  att	  
kunna	  påverka	  processen	  ända	  fram	  till	  implementering.	  

Erik	  Markensten	  (Markensten, 2005)	  skriver	  i	  sin	  avhandling	  rörande	  
beställarstöd	  att	  man	  bör	  dela	  upp	  systemutvecklingsprocessen	  i	  minst	  två	  delar	  
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–	  en	  för	  att	  definiera	  vad	  det	  är	  som	  ska	  upphandlas	  och	  en	  för	  att	  utveckla	  
systemet,	  en	  hur	  del.	  Detta	  är	  ungefär	  samma	  uppdelning	  som	  Alan	  Cooper	  
(2002; 2004; 2007)	  förespråkar	  där	  han	  menar	  på	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  veta	  vad	  
man	  ska	  bygga	  innan	  man	  bygger	  det.	  Bilden	  nedan	  visar	  ett	  förslag	  på	  en	  sådan	  
vad/hur	  uppdelning	  skulle	  kunna	  se	  ut,	  tillsammans	  med	  en	  längre	  
efterforskningsfas	  i	  början	  följt	  av	  ett	  agilt	  utvecklings	  sätt.	  

	  

Fördelarna	  med	  att	  använda	  sig	  utav	  denna	  metod	  är	  de	  att	  man	  använder	  sig	  
utav	  vattenfallsmetodens	  solida	  grund	  tillsammans	  med	  ett	  mer	  agilt	  
utvecklingssätt.	  Om	  man	  kan	  använda	  sig	  at	  denna	  metod	  tillsammans	  med	  det	  
förslag	  på	  hur	  relationen	  mellan	  utvecklare	  och	  designers	  borde	  se	  ut	  tror	  jag	  att	  
man	  får	  en	  metod	  som	  löser	  många	  av	  de	  problem	  som	  de	  ursprungliga	  
metoderna	  hade.	  	  

Man	  skapar	  en	  gemensam	  vision	  och	  mål	  att	  sträva	  efter,	  både	  utvecklare	  och	  
designers.	  Detta	  samtidigt	  som	  man	  lär	  känna	  sina	  användare	  på	  djupet	  och	  
genom	  att	  använda	  sig	  av	  lättare	  mer	  agila	  utvecklingsmetoder,	  med	  lättare	  
dokumentation,	  blir	  den	  solida	  grunden	  mer	  lättstyrd.	  

Även	  om	  de	  designers	  som	  intervjuades	  arbetade	  i	  iPhoneapplikations	  projekt	  är	  
det	  min	  uppfattning	  att	  de	  för	  och	  nackdelar	  som	  hittats	  inte	  bara	  gäller	  vid	  
utvecklandet	  av	  iPhoneapplikationer	  utan	  vid	  i	  princip	  all	  sorts	  
mjuksavuutveckling.	  Den	  största	  skillnaden	  på	  ett	  iPhoneapplikations	  projekt	  
jämfört	  med	  andra	  projekt	  är	  storleken	  på	  projektet.	  Eftersom	  att	  
iPhonepplikationer	  har	  en	  begränsad	  storlek	  kan	  heller	  inte	  projekten	  blir	  hur	  
stora	  som	  helst.	  Detta	  tror	  jag	  dock	  har	  vart	  till	  fördel	  då	  de	  olika	  metoderna	  
jämförts.	  Det	  finns	  visserligen	  andra	  begränsningar	  och	  aspekter	  att	  tänka	  på	  vid	  
utvecklandet	  av	  iPhoneapplikationer	  men	  dessa	  är	  snarare	  designaspekter	  som	  
påverkar	  designen	  av	  själva	  applikationen	  snarare	  än	  själva	  
utvecklingsprocessen.	  

Det	  är	  min	  uppfattning	  om	  att	  den	  metod	  som	  här	  presenteras	  kan	  komma	  att	  
förhindra	  de	  problem	  som	  beskrivits	  och	  att	  den	  kan	  komma	  att	  bidra	  till	  en	  
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förbättrad	  utvecklingsprocess,	  oavsett	  projektens	  storlek	  eller	  natur.	  Detta	  är	  
dock	  något	  som	  ligger	  utanför	  ramarna	  för	  denna	  studie	  och	  framtiga	  forskning	  
får	  utvisa	  om	  dessa	  tendenser	  kan	  påvisas	  och	  styrkas	  i	  ytterligare	  fall.	  

6 Slutsats	  
I	  studien	  har	  tendenser	  till	  problem	  hos	  agila	  respektive	  vattenfallsbaserade	  
utvecklingsmetoder	  presenterats.	  I	  de	  intervjuer	  som	  genomförts	  med	  
vattenfallsdesigners	  har	  det	  uttryckts	  problem	  med	  att	  metoden	  upplevts	  som	  
långsam,	  tungdokumenterad	  och	  att	  relationen	  med	  utvecklarna	  ansetts	  som	  
komplex.	  De	  agila	  designers	  har	  uttryckt	  problem	  med	  att	  mer	  efterforskning	  
krävts.	  Man	  har	  upplevt	  problem	  med	  planering	  av	  tid	  inom	  sprinterna,	  
försvarandet	  av	  idéer	  och	  att	  man	  saknat	  en	  holistisk	  syn	  över	  produkten	  och	  
processen.	  För	  att	  lösa	  dessa	  problem	  har	  ett	  förslag	  på	  en	  ny	  metod	  tillsammans	  
med	  ett	  nytt	  förhållningssätt,	  designers	  och	  utvecklare	  emellan,	  presenteras.	  

Den	  nya	  metoden	  tar	  de	  aspekter	  som	  upplevts	  som	  positivt	  hos	  de	  båda	  
metoderna	  och	  förenar	  dessa	  i	  en	  metod	  som	  är	  uppdelad	  på	  vad	  och	  hur.	  Vad	  
delen	  är	  en	  rigorös	  efterforsknings	  del	  och	  denna	  följs	  av	  hur	  delen	  som	  är	  en	  
agil	  utvecklingsansats	  där	  den	  lätta	  agila	  utvecklingen	  bygger	  på	  
vattenfallsmetodens	  rigorösa	  datainsamling.	  Dock	  får	  framtida	  forskning	  utvisa	  
om	  dessa	  tendenser	  kan	  påvisas	  och	  styrkas	  i	  ytterligare	  fall	  tillsammans	  med	  att	  
testa	  om	  den	  metod	  som	  här	  presenterats	  även	  fungerar	  på	  ett	  praktiskt	  plan.	  
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8 Bilaga	  1	  -‐	  Intervjuer	  

8.1 Agil	  
 Agildesigner 1 Agildesigner 2 

Vad tycker du har 
fungera bra med 
metoden? 

Det känns som om att man hela tiden rör på 
sig. Den är flexibel och hantera förändringar i 
krav på ett bra sätt. Arbetet blir bättre och 
bättre. Det växer på sig självt och inte på de 
olika faserna. Delar in det hela i små 
konkreta delar. Man ser resultat. Bra med lite 
dokumentation.  

Användandet av User-Stories gör det 
tydligt att se vad det handlar om. Man får 
en bra översikt över processen. Man har 
press på sig att hela tiden prestera vilket 
upplevs som bra, man jobbar 
kontinuerligt. Att man sitter i samma 
rum. Hinner se många lösningar. 

Vad har fungerat 
mindre bra? 

Det behövs någon strukturerad människa som 
styr upp. Problem uppstår då tidsplanen inte 
följs som planerat. Kommunikationsproblem, 
det finns stora krav på direktkommunikation.  

Att man måste ligga i fas hela tiden. 
Hamnar man efter är det kört.  

Hur känner du inför 
att designa små 
bitar i taget?  

Det är svårt att se till helheten. Att hålla koll 
på allting.  

Man kan inte slacka efter. Tråkigt om 
man gjort någonting jättebra och sedan 
kan det hända att man får kasta bort det 
direkt. Samtidigt är det bra då man 
hinner se många lösningar innan man når 
fram till det slutgiltiga resultatet.  

Vad skiljer detta 
arbetssätt mot 
GDD? 

Att man jobbar med utvecklarna och att man 
är med hela vägen. Mer flexibelt. Vi har inte 
intervjuat så mycket användare. Det blir 
mindre frågetecken från utvecklarnas sida om 
man jobbar såhär. Vi kan svara direkt på 
frågor. Man har även lättare dokumentation. 

Finns ett stort utrymme för förändringar 
under arbetets gång. Här gör man om 
saker hela tiden. Väldigt lite researchtid.  

Hur dokumenterar 
ni ert arbete? 

Det är i princip bara skisser. User-stories. Det 
handlar snarare om att istället för att ha en 
stor radda dokument så är det liksom vårt 
jobb att få in designen i produkten.  

Post-it lappar med User-Stories som ges 
till utvecklarna. Det enda vi sparar är 
gamla skisser. Detta för att kunna gå 
tillbaka och se hur vi löst problem 
tidigare.  

Hur skulle du 
beskriva er 
designprocess? 

Man pratar mycket med kund och visar upp 
väldigt mycket för kunden, så att kunden är 
väldigt mycket delaktig i allting så märker 
man ju i fall man är ute på helt fel spår. Man 
designar något sen kanske man lägger till 
ytterligare funktionalitet till nästa iteration 
och fyller på med mer funktioner kunden 
ville ha. 

Kommer på idéer som formuleras på 
User-Stories som sedan bryts ner i 
mindre uppgifter. Delar sedan upp de 
mindre uppgifterna mellan oss och 
arbetar individuellt. Följt av en 
gemensam genomgång. De klara 
skisserna skickas sedan vidare till 
utvecklarna.   

Hur kommunicerar 
ni med 
utvecklarna? 

Direktkommunikation. Är på plats och pratar. 
Går väldigt mycket fortare.  

Sitter i samma rum, 
direktkommunikation. Vi lämnar pappers 
lappar efter oss som utvecklarna som de 
sedan använder som underlag för 
implementering av de olika funktionerna.  

Finns det någon 
tydlig gemensam 
vision? 

Ja det hoppas jag. Vi försöker att involvera 
utvecklarna och kunden så mycket som 
möjligt. För det gäller ju att se till att alla är 
nöjda med det som blir slutprodukten. Då är 
det bra om kunden är involverad och insatt i 
det mesta.  

Designers och utvecklare har nog inte 
det. Jag tror inte det. De vet vad 
applikationen över lag ska handla om 
men varför, har de nog ingen koll på. Jag 
vet inte om det är för att de litar på att vi 
ska ha koll eller om det är för att de är 
ointresserade. 
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iPhone utveckling 
är en relativt ny 
domän. Har ni tagit 
några speciella 
åtgärder med tanke 
på att det är en ny 
domän? 

Vi har tittat på hur konkurrenter gjort. 
Förebilder. Stort fokus vid att se till de 
guidelines som finns. Det var väldigt stort 
fokus på att titta på dem och att följa allting, 
så att det blir en produkt som folk förstår hur 
den fungerar.  

Man får anpassa applikationen efter 
Apple och deras guidelines. Vi vet hur 
hårda de är på att släppa igenom 
applikationer. Man får tänka till ett steg 
extra. Man får gå ifrån webb och desktop 
designprinciper och verkligen tänka till. 

Hur gör ni för att 
lära känna era 
användare? 

Eftersom att vi inte hade någon fast målgrupp 
så fick vi fokusera på data vi fick från 
konkurrentanalys etc. Har tagit godtyckliga 
användare och testat pappersprototyp på dem. 
Tanken var att vi skulle involverat 
användarna mer men det har inte fungerat. 
Jag tror att vi hade tjänat på att lägga mer tid 
på att kolla med användarna. Saknar djupare 
förståelse för hur användarna tänker. Hade 
vart skönare om man hade haft ett hum om 
hur de här personerna tänkte. 

Det har vi inte gjort. Det har inte funnits 
något utrymme för det. Vi har tänkt på 
vad det ska finnas för funktioner och hur 
man enklast kan använda dem. Det är 
väldigt mycket att man antar saker. För 
man har inte tid att gå ut och fråga folk. 
Det hade vart skönt om man haft en 
större researchfas. Vi har ett närmare 
förhållande till vår kund. Om man i GDD 
har koll på sina användare har vi 
verkligen koll på vår kund och beställare. 

Vad skiljer 
utvecklandet av 
iPhone applikation 
mot "vanlig" 
utveckling? 

Skärmstorleken, allting måste simplifieras 
och göras enklare. Man kan ha jättebra idéer 
men en applikation är mindre, folk är i 
rörelse, de kan använda den när som helst.  

Måste tänka på utrymmet. Man måste ha 
koll på vad man vill att iPhonen ska göra. 
Har man en webbapplikationer så har 
men levt med den så man har en då ett 
hyfsat koll på vad som funkar och vad 
som finns. Man måste dela upp 
komponenterna på ett annat sätt än på 
webben. 
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8.2 Vattenfall	  
 Vattenfallsdesigner 1 Vattenfallsdesigner 2 Vattenfallsdesigner 3 

Vad tycker du 
har fungera bra 
med metoden? 

Man kan rättfärdiga det 
man gör. Metoden 
underlättar på ett bra 
sätt och man har koll på 
vad det är som fyller 
vilka behov. Man har 
ett mål att designa mot 
tillsammans med ramar 
och riktlinjer. 

Man har väldigt mycket att 
stå på. Man har gjort en 
genomgående förstudie. 
Man har stor design rymd 
att röra sig i. 

Bra återkoppling mot 
intressentens intressen. 
Man går inte vidare 
förens man har tak på 
fötterna från en tidigare 
del. En solid grund att 
stå på. Man vet vilket 
håll man ska gå åt. 

Vad har fungerat 
mindre bra? 

Det är inte alltid lika 
självklart åt vilket håll 
man ska gå. Felar man i 
något av stegen hamnar 
man lätt fel sen i slutet.  

Saker tar lång tid och är 
tungstyrda.  

Tar lång tid att komma 
igång. Det tar lång tid 
innan man har något att 
visa upp för beställaren.  

Hur skulle du 
beskriva själva 
designprocessen? 

Lite stökigt och 
oformulerat. Det har 
gått väldigt snabbt och 
det har nog inte vart så 
grundat som man 
kanske hade velat att 
det skulle vara. 

Kort men intensiv. Fler 
iterationer efterfrågas. Att 
kunna gå på fler designspår 
och att göra fler alternativa 
lösningar. Hade kunnat 
utforska mer av 
designrymden. 

Från konceptuell nivå 
till mer detaljerad nivå.  

Vad ser du att 
det finns för 
fördelar 
respektive 
nackdelar med 
att använda 
GDD? 

Det är strukturerat och 
man har hela tiden 
någonting att bygga på. 
Tycker mindre om att 
det finns lösa delar 
inom dessa delar. Det 
finns mindre processer 
som inte ingår. 

Fördelen är att man får 
någon slags överblick och 
att man får designa ostört.  

Nackdelen är att man får 
släppa ifrån sig produkten 
och inte riktigt har koll på 
hur den implementeras. 

Fördelen är att det 
fungerar. En nackdel är 
att man kan bygga in 
sig i ett hörn och att 
man vid det laget är så 
investerad i det man 
gjort på grund av alla 
förberedelser. 

Hur är 
kommunikationen 
och relationen 
med 
utvecklarna? 

Ganska god. Har haft 
väldigt lite kontakt med 
utvecklarna. Blir mer i 
slutet. De verkar 
ointresserade.  

Har haft ganska lite kontakt 
Innan vi är färdiga med vår 
design kan utvecklarna inte 
göra så mycket en då. 

Den är bra. De är bra att 
ha och göra med. Vi får 
se hur det blir då han 
faktiskt ska sätta sig ner 
och implementera det. 
Kommunikationen 
verkar god. 

Finns det någon 
tydlig gemensam 
vision? 

Nej, vi jobbar på 
samma sida men ej 
tillsammans. Problem 
med att få dem att göra 
det de ska. 

Nej, men jag tror att vi har 
ganska lika syner på vad 
det ska bli för någonting. 
Alla har en egen vision men 
det finns nog ingen tydlig 
delad vision. 

Nej, den skiljer sig 
baserat på kunskap, mål 
och framför allt 
utgångspunkt.  

Hur 
dokumenterar ni 
ert arbete? 

Genom fotografier eller 
så målar vi på papper. 
Vi målar på 
whiteboardtavlor sen 
lägger vi det i en hög 
eller sätter upp det. 
Dokumentationen krävs 
för “backtracking”. 
Skulle behöva skriva 
ner mer. 

Whiteboardtavlor, blogg, 
skisser. Det är ganska lite 
tid och den punken är nog 
eftersatt.  

Mindmap, skisser och 
ett otal dokument. För 
att vi ska kunna driva 
arbetsprocessen. 
Dokumentationen är 
inte tillräcklig. Mer 
dokumentation krävs. 
Dokumentationen är 
nödvändig för att man 
ska kunna koppla A till 
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B. 

Har ni tagit 
några speciella 
åtgärder med 
tanke på att det 
är en ny domän? 

Ja, vi ser till att vi 
förstår den. Vi går 
väldigt ofta tillbaka till 
iPhonen då vi har ett 
problem och 
frågeställning, ser hur 
vi ska ha det och hur 
andra har gjort. 

Ja, det blir ju ganska 
begränsande. Kollat på hur 
andra applikationer löst 
problem. Försöker att hålla 
oss till standarder.  

Ja, vi har ju undersökt 
domänen i sig. Letat 
efter förebilder inom 
domänen. Mål att ta del 
av guidelines, men inte 
riktigt gjort detta.  

Hur väl känner 
ni era 
användare? 

Vi känner dem inte så 
pass bra som vi skulle 
vilja. Har ett för lågt 
antal användare. Mer 
research hade vart bra.  

Ja, hyfsat i alla fall i 
betydelsen hur folk handlar 
mat. Har inte så bra koll på 
mathems användare men 
väldigt bra koll på 
människors allmänna 
matbeteende.  

Ganska dåligt. De som 
faktiskt kommer att 
använda iPhonen 
känner vi inte så väl. 
Men vi har en hypotes 
om att de personer som 
intervjuats är 
generaliserbara. Osäker 
på researchen. 

Hur känns det att 
inte få vara med 
"hela vägen"? 

Det gör mig inget alls. 
Men då har jag inte 
någon erfarit någonting 
negativt i den 
bemärkelsen än. 

Det är lite oroande för man 
undrar om de kommer att 
förstå vad vi vill med 
designen. Kommer de att 
förstöra den, kommer de ta 
genvägar? Skulle vilja vara 
med hela vägen och hålla 
koll. 

 

Vad gör ni för att 
säkerställa att ni 
träffar målet? 

Vi har gjort research 
och analyserat den och 
konkretiserat mål och 
behov. Sedan har vi 
ifrågasatt om det vi gör 
just nu svarar mot 
målen och behoven.  

Genom att sätta upp tydliga 
syften och mål innan. Att 
sedan se till att målen 
uppfylls då produkten väl är 
släppt och färdig. 

Inte så mycket förutom 
att tillämpa heuristik, 
egen erfarenhet och 
bondförnuft. Det vi 
kommer att göra 
framöver är att testa 
designen mot 
användare.  

Vad skiljer 
utvecklandet av 
iPhone 
applikation mot 
"vanlig" 
utveckling? 

Det är framförallt 
plattformen. Touch-
and-feel. Är uppväxt 
med webben och har 
inte samma erfarenhet 
av iPhonen. Man har 
inte använt den 
speciellt ofta eller 
speciellt länge så man 
har inte samma känslor 
för den, det gör det 
svårare. Ovan vid 
mediet. 

Det är svårare att testa. 
Finns fler/annorlunda 
designbegränsningar. Man 
kan befinna sig i väldigt 
många situationer. Blir 
hårdare krav på att man 
designar så att folk förstår 
vad som händer eller vad 
man kan göra. Finns inte 
lika mycket kunskap om 
designvärlden.  

Modalitet, interaktionen 
användandet av fingrar. 
Gester, formatet. 
Standarder som ser 
annorlunda ut. Ovan vid 
mediet. 
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9 Bilaga	  2	  –	  Intervjumall	  Vattenfall	  
• Skulle	  du	  kunna	  beskriva	  er	  arbetsmetod?	  
• Vad	  går	  bra?	  

o Vad	  tror	  du	  det	  är	  som	  bidrar	  till	  att	  det	  går	  så	  bra?	  
o Varför	  tror	  du	  det	  är	  så?	  

• Vad	  går	  dåligt?	  
o Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  det	  går	  dåligt?	  Vart	  ligger	  problemet?	  
o Varför	  tror	  du	  det	  är	  så?	  

• Vad	  ser	  du	  är	  fördelarna	  respektive	  nackdelarna	  med	  GDD	  
(vattenfallsmetodik)?	  

o Varför	  ?	  
• Hur	  skulle	  du	  beskriva	  er	  designprocess?	  
• Hur	  kommunicerar	  ni	  med	  utvecklarna?	  

o Vad	  har	  ni	  för	  relation?	  
• Hur	  dokumenterar	  ni	  ert	  arbete?	  

o Vem	  tar	  del	  av	  dokumentationen?	  
o Vem	  skapar	  den?	  
o Fördelar/Nackdelar?	  

• Har	  ni	  någon	  tydlig	  gemensam	  vision	  av	  vad	  det	  är	  ni	  vill	  
åstadkomma?	  

o Delas	  denna	  av	  alla?	  
• iPhone	  utveckling	  är	  en	  relativt	  ny	  domän.	  Har	  ni	  tagit	  några	  

speciella	  åtgärder	  med	  tanke	  på	  att	  det	  är	  en	  helt	  ny	  domän?	  
• Hur	  gör	  ni	  för	  att	  lära	  känna	  era	  användare?	  

o Tycker	  du	  att	  ni	  lyckats	  att	  känna	  användarna?	  
• Vad	  är	  dina	  upplevelser	  kring	  hur	  det	  är	  att	  inte	  vara	  med	  ”hela	  

vägen”?	  
• Vad	  gör	  ni	  för	  att	  säkerställa	  att	  ni	  ”träffar	  målet?”	  
• Vad	  skiljer	  utvecklandet	  av	  iPhone	  applikation	  mot	  ’vanlig’	  

utveckling?	  
o Problem?	  
o Svårigheter?	  
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10 Bilaga	  2	  -‐	  Intervjumall	  Agil	  
• Skulle	  du	  kunna	  beskriva	  er	  arbetsmetod?	  

o Cycle	  Zero?	  
• Vad	  går	  bra?	  

o Vad	  tror	  du	  det	  är	  som	  bidrar	  till	  att	  det	  går	  så	  bra?	  
o Varför	  tror	  du	  det	  är	  så?	  

• Vad	  går	  dåligt?	  
o Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  det	  går	  dåligt?	  Vart	  ligger	  problemet?	  
o Varför	  tror	  du	  det	  är	  så?	  

	  
• Vad	  skiljer	  detta	  arbetssätt	  mot	  GDD?	  
• Hur	  skulle	  du	  beskriva	  er	  designprocess?	  
• Hur	  kommunicerar	  ni	  med	  utvecklarna?	  
• Hur	  dokumenterar	  ni	  ert	  arbete?	  

o Vem	  tar	  del	  av	  dokumentationen?	  
o Vem	  skapar	  den?	  
o Fördelar/Nackdelar?	  

• Har	  ni	  någon	  tydlig	  vision	  av	  vad	  det	  är	  ni	  vill	  åstadkomma?	  
o Delas	  denna	  av	  alla?	  

• Hur	  fungerar	  ni	  som	  utvecklingsteam?	  
o Teamkänsla?	  
o Vi	  dom?	  
o Bidrar	  alla	  lika	  mycket?	  Så	  mycket	  de	  borde	  göra?	  

• iPhone	  utveckling	  är	  en	  relativt	  ny	  domän.	  Har	  ni	  tagit	  några	  
speciella	  åtgärder	  med	  tanke	  på	  att	  det	  är	  en	  helt	  ny	  domän?	  

• Vad	  har	  ni	  för	  förhållande	  till	  er	  beställare?	  
o Hur	  kommunicerar	  ni	  med	  denne?	  

• Hur	  gör	  ni	  för	  att	  lära	  känna	  era	  användare?	  
• Vad	  skiljer	  utvecklandet	  av	  iPhone	  applikation	  mot	  ’vanlig’	  

utveckling?	  
o Problem?	  
o Svårigheter?	  

	  


