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Sammanfattning 
 

Systemutvecklingsföretag är på väg in i en turbulent period. Globaliseringen ger en total 

konkurrens som kräver snabba anpassningar. Detta ställer krav på reaktionssnabbhet. En 

framtid där vi slipper ogenomträngliga lösningar ligger nu inom räckhåll. Ett nytt synsätt har 

börjat ta form och konkurrerar nu ut den gamla, processorienterade synen på 

systemutveckling. Testdriven utveckling, refactoring och par-programmering är inslag i denna 

nya mera lättrörliga utvecklingsmetodiken. Detta synsätt går under namnet Agile Software 

Development. Den studie jag genomfört och som denna uppsats är resultatet av, syftar till att 

ta reda på hur systemutveckling enligt synsättet agile fungerar i verkligheten och vad det 

betyder för aktiva systemutvecklare. Resultatet av studien är baserad på en kvalitativ 

undersökning, i form av intervjuer, som gjorts med tretton systemutvecklare på olika företag 

runt om i Sverige. Resultatet visar att genom att utveckla mjukvara med en agilemetod, får 

man en snabbare utvecklingscykel med fokus på störts affärsnytta först. Det ger mer 

funktioner med högre kvalitet till lägre kostnad. Resultatet visar också att man har en 

flexiblare syn på utvecklingen och en attityd som välkomnar förändringar när helst dom dyker 

upp. Ett arbetssätt där förändringar är en del av planeringen.
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1. Inledning 
�The weather-cock on the church spire, though made of iron, would soon be 

broken by the storm-wind if it did not understand the noble art of turning to every 

wind.�   ~ Heinrich Heine 

 

1.1. Bakgrund 
The Standish Group (1995), chaos report visar att 31 % av alla 

systemutvecklingsprojekt avslutas innan de blivit färdiga. Resultatet av deras 

undersökning visar också att nästan 53 % av projekten i genomsnitt kommer att 

kosta 189 % av den ursprungliga kostnadsberäkningen. Enbart 16 % av projekten 

fullföljs i tid och inom budgeten.  

 

Med bakgrund av dessa siffror är det uppenbart att en förändring måste ske och nu 

verkar det finnas en alternativ syn på systemutveckling som kan underlätta för fler 

projekt att nå framgång. De senaste åren har ett nytt sätt att se på 

systemutveckling visat framfötterna. Detta synsätt går under namnet Agile 

Software Development. Och det är detta synsätt som behandlas i denna uppsats. 

 

Enligt McManus (2003), är företag av idag mer konkurrerande än för fem år 

sedan. Moderna systemutvecklingsorganisationer måste kunna anpassa sig snabbt 

till ändringar av kundens krav och marknadens förhållanden och samtidigt kunna 

koordinera och integrera sina mjukvaruaktiviteter effektivt.  

 

1.2. Syfte 
Syftet med min studie har varit att visa hur systemutveckling enligt synsättet agile 

fungerar i verkligheten och vad den betyder för systemutvecklare som arbetar på 

detta sätt. Det mesta av materialet som finns skrivet inom ämnet agile, kommer 

från grundarna bakom Agile Alliance. Med anledning av detta har även ett syfte 

med denna rapport varit att försöka få fram en mer objektiv bild av ämnet.  
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1.3. Frågeställning 
Med utgångspunkt av agiles principer och värderingar och syftet med denna studie 

har jag funnit följande frågor aktuella.  

• Vilken betydelse har agile för systemutvecklingen? 

• Vad ser agileutövare för fördelar och nackdelar?  

• Vad gör ett projekt agile? 

• Vad är skillnaden mellan Agile Software Development och en mer traditionell 

utvecklingsmetodik? 

• Hur ser man på dokumentation vid systemutveckling enligt agile? 

• Hur ser man på kundens inflytande i ett agileprojekt? 

• Hur förhåller man sig till sena ändringar i kraven i ett agileprojekt? 

• Vad tror man om framtiden för detta synsätt? 

 

Genom att få dessa frågor besvarade hoppas jag kunna se hur systemutveckling 

enligt agile fungerar i verkligheten, samt hur aktiva systemutvecklare ser på 

fenomenet agile. 

 

1.4. Avgränsning 
Min studie har fått begränsas av olika anledningar. På grund av rent geografiska 

begränsningar kommer min studie enbart att spegla systemutveckling i svenska 

företag. Jag kommer inte att fördjupa mig i de olika utvecklingsmetoder som faller 

under begreppet Agile Software Development Methodologi. I denna studie ges 

endast en kort beskrivning av dem. Jag kommer inte heller att se på några 

eventuella skillnader i kvalitet, kostnad eller liknande vid användning av agile 

kontra den traditionella utvecklingen.  

 

1.5. Målgrupp  
Denna studie vänder sig i första hand till systemutvecklare. Men då den största 

svårigheten med agile har visat sig vara att få kunder och ledning att ta till sig 

synsättet, och då agile i grunden handlar om kommunikation och samarbete, ser 

jag även dessa som målgrupp för denna studie. Ytterligare en målgrupp är 

självfallet universitet och studenter inom systemutveckling, som jag hoppas ska 

kunna ha glädje och nytta av mitt arbete.  
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1.6. Begreppsdefinition 
När man läser litteratur om systemutveckling finns ett antal begrepp som jag 

tycker behöver förklaras.  

 

Big Design Up Front � när man i ett programutvecklingsprojekt sitter ett halvår 

och utreder och formulerar en kravspecifikation och konstruktionsbeskrivning 

innan man ens gör en prototyp av det färdiga programmet. En prototyp som man 

kan sätta i händerna på beställarna för att diskuterar vad det egentligen var de ville 

ha. 

 

Dokumentation � i denna uppsats avser dokumentation enbart dokumentation av 

systemet som utvecklas. 

 

Metodologi � utgörs av en samling metoder och ett ramverk för i vilka situationer 

dessa metoder bör användas. Det traditionella systemutvecklingstänkandet och 

agiletänkandet är exempel på metodologier. 

 

Modell � beskriver i stora drag vilket arbete som ska utföras och vem som ska 

göra det. Vattenfallsmodellen är ett exempel på en modell. Modellen beskriver 

inte hur detta ska göras, det har man metoder till. 

 

Metod - en detaljerad beskrivning av sättet att lösa en viss typ av problem. XP och 

Scrum är exempel på metoder som återfinns under konceptet agile. 

 

Process � en serie steg som involverar aktiviteter, begränsningar och resurser som 

producerar en förbestämd sak. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel återfinns en del av systemutvecklingens historia, bakgrunden till 

agile och Agile Software Development i teorin. Här finns också en kortare 

beskrivning av de vanligaste utvecklingsmetoder som faller under begreppet agile. 

  
2.1. Systemutvecklingens historia 
Det finns ett flertal idéer inom systemutveckling som utvecklats under de senaste 

40 åren och som fortfarande är relevanta. Användbara angreppssätt och verktyg 

som formar en universal systemutvecklingsmetodologi. Mjukvaruutveckling är 

ingen industriell process, utan snarare en individcentrerad aktivitet. Framgång 

avgörs, enligt Trauring (2002), nästan enbart av hur väl man hanterar mänskliga 

resurser. De utvecklingsmetoder som fungerar är för det mesta de som handlar om 

att hantera människor och inte om högt utvecklade kodtekniker.  

 

2.1.1. Ostrukturerad programmering 
Programmerare under 1950-talet tänkte inte mycket på att hålla en viss 

programmeringsstil. På grund av de tidiga datorernas begränsade storlek och 

hastighet, var programmerarens största problem att skriva kod som tog lite plats 

och var effektiv.  

 

I slutet av 1960-talet började systemutvecklare förstå att Moores lag, kapacitet för 

en dator fördubblas var artonde månad, verkligen var sann. Det innebar att allt 

eftersom tiden gick och datorerna blev större och snabbare, var ett programs 

storlek och hastighet inte det huvudsakliga kriteriet för att mäta effektivitet. En ny 

uppsättning kriterier för att mäta framgång hos systemutvecklingen blev aktuell. 

Under denna tid ansågs ett projekt framgångsrikt om koden: 

 

• Hade en relativt låg kostnad i början av utvecklingen. 

• Var lätt att underhålla. 

• Var flyttbar till ny hårdvara. 

• Gjorde det jobb som kunden ville. 

 



  6  

Det fanns inga regler som kunde guida programmerarna i hur man skulle skriva 

kod som mötte dessa kriterier. Programmerare fokuserade fortfarande på att skriva 

kod som var snabb och tog liten plats och enligt Trauring (2002), i huvudsak 

eftersom det var roligare så. Att ha roligt är fortfarande ett kriterium som 

programmerare använder för att bedöma värdet av deras arbete.  

 

2.1.2. Strukturerad programmering 
1968 skrev Edsger Dijkstra den klassisk artikel Go to statement considered 

harmful, som blev början till det som kom att kallas strukturerad programmering. 

Dijkstra hävdade att ett oreglerat användande av hoppsatser i ett program ledde till 

svårigheter att överblicka och hantera programmen. Lösningen var att endast 

använda strukturerade satser som �if-then-else� och �do-while� istället för 

explicita hoppsatser. Man visade också att det alltid går att omforma ett 

ostrukturerat program till ett strukturerat program med samma funktion. Dessa 

idéer är numera allmänt accepterade och de flesta moderna programspråk saknar 

till och med explicita hoppsatser. Dijkstras idéer formade basen till strukturerad 

programmering, som enligt Trauring (2002), egentligen var den första 

mjukvaruutvecklingsmetodologin. Strukturerad programmering förespråkade: 

 

• top-down utveckling av program 

• användning av en uppsättning formella programmeringskonstruktioner 

• följande av ett antal formella steg för att bryta ner större problem 

 

Genom att följa denna metodologi, garanterades programmeraren att möta de 

kriterier för framgång som tidigare nämnts under ostrukturerad programmering. 

 

2.1.3. Strukturerad design och analys 
Strukturerad programmering ledde fram till idéerna om strukturerad design och 

strukturerad analys. En helt ny disciplin föddes: Software Engineering. 

Systemutveckling sågs nu som en industriell process. Metodologier som gav 

detaljerade regler och föreskrifter för processen utvecklades. På 70-talet och tidigt 

80-tal, dominerade strukturerad analys och design tankegångarna för 

systemutveckling. En standardiserad livscykelmodel för systemutveckling, 

vattenfallsmodellen, blev först offentligt dokumenterad 1970 av W. W. Royce. 
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Den blev omedelbart det dominanta paradigmet. Tyvärr lyckades inte, enligt 

Trauring (2002), strukturerad analys och design att leverera de utlovade 

kostsänkningarna eller ökandet av pålitlighet. Två intressanta idéer av 

systemutvecklingsmetoder dök dock upp under 80-talet. 

 

Det första är datorstödda verktyg. De tidiga Case-verktygen var primitiva 

grafritningsprogram som var knutna till en specifik metods notation. Men den som 

verkligen hjälpte Case-verktygen att ta fart var Philippe Kahn, grundare av 

Borland International. 1983 släppte han en revolutionerande produkt, en 

integrerande utvecklingsmiljö (IDE) som hette Turbo Pascal. 

Även fast ingen av dessa verktyg är associerad med den traditionella idéen om 

systemutvecklingsmetodologier, formar de en viktig verktygslåda för 

systemutvecklare.  
 

Den andra intressanta och användbara iden är objektorienterad systemutveckling. 

Målet var att göra mjukvaruvärlden mer lik den verkliga världen. I verkligheten 

kommunicerar objekt av olika slag genom att skicka meddelanden fram och 

tillbaka. När ett objekt interagerar med ett annat har det ingen aning om den 

interna verksamheten av det andra objektet. Varje objekt känner till protokollen 

för interaktion och kommunikation.   

 

2.1.4. The Mythical Man-month 
1975 publicerade Fred Brook sin berömda bok The Mythical Man-Month. Kärnan 

i hans meddelande var att systemutveckling är en individcentrerad process, inte en 

ingenjörsdisciplin. Hans bok lade fram den första användbara 

systemutvecklingsmetodologin. Användbar på grund av att den tryckte på metoder 

för att hantera den mänskliga processen och inte ingenjörsprocessen.  

Brooks identifierade de många problem som systemutvecklingsprojekt stöter på. 

Några av dessa är: 

 

• Mjukvaruprojekt är troligen det mest invecklade och komplexa av alla de 

saker som mänskligheten skapar. 

• Mer projekt har gått snett på grund av brist på tid än av alla andra 

anledningar tillsammans. 
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• Att tillföra mer arbetskraft till ett försenat projekt gör det bara ännu mer 

försenat. 

• Version två är det mest farliga system en person designar, detta på grund 

av tendensen att överdesigna. 

• Schemakatastrofer, funktionella missanpassningar och systemfel uppstår 

därför att den vänstra handen inte vet vad den högra gör. Utvecklingsteam 

glider isär på grund av antaganden. 

• Korrigeringar tenderar att förstöra strukturen och öka oordningen. 

 

The Mythical Man-Month formade inte, till skillnad från strukturerad 

programmering, någon bas för en guruhyllad metodologi under 70 eller 80-talet. 

Det var inte förrän i slutet av 1990-tal som Brooks idéer togs upp av grundarna till 

agila utvecklingsmetoder. Trots att Brooks inte presenterade sina lösningar som en 

metodologi formar de ändå en kärna av praktisk och användbar 

systemutvecklingsmetodologi. Enligt Trauring (2002), kan The Mythical Man-

Month Metodologin ses som ursprunget till de olika agilemetoderna. Det centrala 

i Brooks metodologi är: Ju mindre desto bättre (less is more). 
 

2.2. Traditionell syn på systemutveckling 
Enligt Christiansson (2000) finns det främst fyra olika angreppssätt vid 

systemutveckling. Det som anses som det traditionella sättet är den sekventiella 

utvecklingen. Vid sekventiell utveckling genomförs varje fas, det vill säga, 

planering, analys, design och implementation, helt innan nästa kan påbörjas. 

Normalt brukar man kalla dessa processer för vattenfallsprocesser. När du enligt 

detta synsätt har förflyttat dig från en fas till nästa, finns det ingen möjlighet att gå 

tillbaka. Det andra angreppssättet som Christiansson nämner är det iterativa. Detta 

utvecklingssätt bygger på det sekventiella men med möjligheten att iterera en eller 

flera faser. Det tredje angreppssättet är det inkrementella. Vid inkrementell 

utveckling delar man in systemet i mindre delar efter dess funktionalitet. En 

funktion av systemet görs färdigt helt. När den fungerar som den ska bygger man 

på med ytterligare en funktionalitet och så vidare. Det sista angreppssättet är det 

evolutionära. Här skapas i början av projektet en modell av systemet. Denna 

modell förbättras sedan till man uppfyller alla krav. 
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Det traditionella sättet att se på systemutveckling fokuserar på föreskrivna 

processer och på de artefakter som ska produceras. Det är ett angreppssätt som 

anser att med rätt process och med nödvändigt antal artefakter kan människor 

enkelt plockas in eller ut ur projektet. Alla krav från användare, alla beslut, 

arkitektur och modeller av systemet ska noga dokumenteras. Man ska vid 

planeringen av projektet fastställa med kunden vilka krav de har på systemet och 

vad de har tänkt sig. Sedan dokumenteras detta, likt ett kontrakt, som sedan ska 

följas av alla inblandade. Det gör att man inte välkomnar några ändringar efter det 

att planering och analys av systemet har gjorts. Det vanligaste är att hela systemet 

levereras när allt är klart. 

 

Den traditionella systemutvecklingen är tilltalande för ledningen av en 

organisation men inte alltid för utvecklarna. Enligt Banzi (2002), finns det 

ytterligare en sak associerad med den här typen av utveckling. De har ett ganska 

rättframt sätt att se på systemutveckling. De antar att allting är förutsägbart, att 

alla gör sitt jobb på ett förutsägbart sätt med förutsägbar produktivitet, vilket 

enligt Banzi (2002), är helt fel. Den här typen av utvecklingsmetoder brukar även 

kallas för planeringsdrivna, processorienterade, rigorösa eller tungviktsmetoder. I 

denna studie kommer jag fortsättningsvis att hänvisa till den traditionella synen, 

så som här beskrivits. 

 

2.3. Agiles uppkomst 
Den nuvarande situationen för mjukvaruutveckling är långt ifrån ideal. System 

levereras hela tiden för sent eller över budget, om dem levereras överhuvudtaget. 

När man pratar med aktiva systemutvecklare är 65 % en siffra som ofta nämns. 65 

% av alla påbörjade utvecklingsprojekt misslyckas, av en eller annan anledning. 

Ofta möter inte systemen kundens krav och måste utvecklas om och om igen. 

Banzi (2002) jämför systemutveckling med att gå på restaurang. Hur skulle det 

kännas om sex gånger av tio, när du går till en restaurang, blir du serverad mat 

som är dålig, bränd eller förstörd. Eller, du inte ens fick någon mat men ändå var 

tvungen att betala. Mellan 60 och 75 % av alla stora mjukvaruprojekt misslyckas 

vanemässigt, enligt Banzi (2002). Och företaget som initierat ett sånt projekt 

måste ändå betala.  
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Enligt Ambler (2002), är kunderna arga på grund av dessa problem. De är varken 

villiga att lita på systemutvecklare eller att vilja jobba med dem. För att göra det 

hela ännu värre, har kunderna ingen god förståelse för vad systemutvecklare gör, 

hur de gör det och varför. Detta resulterar i att kunden har orealistiska krav på 

systemutvecklarna och ger dem inte den support de behöver för att uppnå deras 

mål.  

 

Ambler (2002), tror att människor har tappat bort det faktum att det primära målet 

för systemutveckling är att bygga system, på det effektivaste möjligaste sättet, 

som möter behovet hos användaren. Enligt Ambler (2002), beror detta bland annat 

på att ett par generationer av utvecklare tror att de måste följa en fördefinierad 

uppsättning aktiviteter för att kunna utveckla mjukvara. Vi kan beskriva dessa 

aktiviteter med vad som är känt som traditionella utvecklingsprocesser. 

 

Kunden är sällan intresserad av att vara delaktiga i några komplexa processer som 

de inte förstår. De lämnar hellre ifrån sig det till systemutvecklarna. Kunden 

accepterar att deras involvering är begränsad. De är med på ett eller två kravmöten 

i början av projektet, tittar på nyckeldokument under projektets gång, tar emot 

färska status rapporter, är involverade i acceptanstest innan leverans och till slut 

tar emot systemet. System som ofta levereras för sent och dyrare än planerat. Så 

här har det alltid varit enligt Ambler (2002). Det konstiga är att kunden tolererar 

den här situationen.  

 

I mitten av 90-talet fann systemutvecklare det mer och mer svårt att hantera dessa 

strikta processer. De började titta efter andra sätt att utveckla mjukvara. De ville 

börja från vad människor är i verkligheten, istället för att se utvecklare som en 

maskin. Detta ledde till ett synsätt som kallas agilemetodologier. De inkluderar ett 

antal olika sätt att utveckla som tar hänsyn till hur människor fungerar, och 

värdesätter deras förmåga att ta emot och anpassa sig till förändringar.  

 

Vad folk behöver, hävdar Banzi (2002), är en metod för systemutveckling som 

använder färre resurser. Vi behöver mer flexibla sätt att utveckla mjukvara. 

Agilemetodologier är människoorienterade. De uttryckligen försöker arbeta med 
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den mänskliga naturen, hellre än emot den. De betonar att systemutveckling är en 

trevlig aktivitet. Agile försöker bygga en process som tar hänsyn till att stora 

grupper människor inte är särskilt organiserade. Det är, enligt Ambler (2002), 

möjligt för systemets intressenter att vara aktivt involverade, man måste bara 

försäkra att utvecklingsprocessen är acceptabel för dem. För att adressera dessa 

problem bildades Agile Software Development Alliance. 

 

2.4. Agile 
Agile Software Development (eller kort "agile") är ett synsätt gemensamt för en 

grupp lättrörliga metoder. Grundtanken med agile är att i en föränderlig värld 

krävs utvecklingsmetoder som hanterar förändring som en del av verkligheten. 

Det är inte en systemutvecklingsmetodik i sig utan snarare en uppsättning 

värderingar, attityder och principer. Inom agile finns ett antal olika 

utvecklingsmetoder som anses vara lättrörliga. Några av dessa beskrivs under 

rubriken: Agilemetoder. 

 

Kärnan i agile utveckling är anpassning till förändringar med betoning på 

samarbete mellan människor. Att följa med i marknadens, kundernas och 

omvärldens ständiga förändring är en förutsättning för att företag och dess 

produkter ska leva vidare. Detta har alltid varit sant, skillnaden mot tidigare är att 

även programvara nu måste förändras snabbt och samtidigt säkert (vilket inte 

alltid är fallet i komplexa system), säger Agile Sweden (2002). Ett angreppssätt 

som ger snabb förändring och anpassning till lågt pris (kort tid), kommer att ge 

resultat som överlever längre än sådana som inte kan anpassas lika snabbt. Detta 

givetvis under förutsättning att kvalitet är lika i båda fallen. Lättrörliga metoder 

kan hantera den ökade förändringsgraden med bibehållen eller högre kvalitet både 

under utvecklingen och under underhållsfasen. Detta säger Agile Sweden (2002), 

om syftet med agile. 

 

Highsmith (2002), menar att utveckling enligt agile definierar en strategisk 

möjlighet. En möjlighet att skapa och svara på ändringar, en möjlighet att 

balansera flexibilitet och struktur, en möjlighet att dra kreativitet och förnyelse ur 
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utvecklingsteam och en möjlighet att leda organisationer genom orolighet och 

osäkerhet.  

 

Allting startade med att 17 personer samlades i Utah 2001, för att umgås, åka 

skidor och för att finna en gemensam ståndpunkt när det gäller utvecklingsprojekt. 

Detta resulterade i ett manifest som har kommit att bli symbolisk för 

agileutveckling. De värderingar och principer, som utgör manifestet, skapades 

som ett sätt att hjälpa team att bryta den, enligt Fowler (2003), rådande 

processinflationen och att fokusera på enkla tekniker för att nå sina mål. Detta 

möte ledde även fram till bildandet av Agile Alliance som skulle verka för att 

sprida olika utvecklingsmetoder med samma grundfilosofi. 

 

Agile Alliance beskriver sina intentioner som: 

The agile movement is not an anti-method; in fact, many of us want 

to restore credibility for the word method. We want to restore a 

balance. We embrace modelling but not in order to file some 

diagrams in a dusty corporate repository. We embrace 

documentation but not hundreds of pages of never-maintained and 

rarely used tomes. We plan but recognize the limits of planning in a 

turbulent environment. Those who would brand proponents of XP or 

Scrum or any of the other agile methods as �hackers� are ignorant 

of both the methods and the original definition of the term hacker. 

(Agile Alliance 2002) 

 

 

Highsmith (2002), en av grundarna bakom Agile Alliance, pratar om tre 

dimensioner av vad han kallar agile ekosystem: 

• Med nöd och näppe tillräcklig metodologi. 

• Samarbetesvärderingar 

• Ett kaosordnat perspektiv. 

 

Highsmith kallar det ekosystem av den anledningen att han inte anser att ordet 

metodologi täcker det breda koncept som agilerörelsen täcker. Highsmith (2002), 

nämner vidare en del praxis som symboliserar systemutveckling enligt agile:  
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• korta iterationer 

• kontinuerlig testning 

• självorganiserande team 

• kontant samarbete 

• frekvent omplanering baserad på rådande verklighet (hellre än sex 

månaders gamla planeringar).  

 

Agilemetoder är snarare anpassningsbara än förutsägbara. Traditionella 

metoder tenderar att försöka planera en stor del av utvecklingsprocessen i detalj 

för en längre tid framåt. Det fungerar bra tills något ändras. Så dess natur är att stå 

emot ändringar. Agilemetoder däremot välkomnar ändringar. De är metoder som 

enligt Fowler (2003), anpassar sig till ändringar som sker, även så långt som att 

förändra sig själva.  

 

Agilemetoder är snarare individorienterade än processorienterade. Målet för 

traditionella metoder är, enligt Fowler (2003), att definiera en process som 

fungerar oavsett vem som använder den. Agilemetoder å sin sida, påstår att ingen 

process kan ersätta ett utvecklingsteams talang. Så processens roll är att stötta 

teamet i sitt arbete. 
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2.4.1. Värderingar 

Agile Software Development värdesätter: 

• Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg.  

• Körbar programvara framför omfattande dokumentation.  

• Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar.  

• Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan.  
 

Alla ovan nämnda saker är värdefulla, men de till vänster värderas 

högre än de till höger.     

(Agile Sweden (2002b)) 

 

 

Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg. 

Ett bra samarbete, med fungerande kommunikation och interaktion med andra är 

viktigare än ren programmeringstalang. Martin (2001) föreslår att man ska börja 

smått. Istället för att köpa de senaste och dyraste verktygen, ska man använda sig 

av det billigaste och enklaste tills man kan bevisa att man har vuxit ur det. Martin 

(2001) säger vidare att det är viktigare att sätta ihop ett bra team än att sätta upp 

en avancerad utvecklingsmiljö. Låt individerna själva forma omgivning, verktyg 

och metoder efter sina behov.  

 

Körbar programvara framför omfattande dokumentation. 

För mycket dokumentation är värre än för lite. Stora mängder dokumentation själ 

mycket tid både att producera och att hålla synkroniserad med koden. 

Dokumentation som inte stämmer överens med koden blir enbart en stor lögn. De 

två främsta dokumenten för information, enligt Martin (2001), är koden och 

teamet självt. Bra system är självdokumenterande. 

 

Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar. 

Framgångsrika projekt innefattar regelbunden och frekvent feedback från 

kunderna. Martin (2001) hävdar att i stället för att förlita sig på ett kontrakt är det 

bättre om kunder och utvecklingsteam har ett nära samarbete med upprepad 

feedback. 
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Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan. 

Det är förmågan att reagera på förändringar som avgör ett mjukvaruprojekts 

framgång eller misslyckande, enligt Martin (2001). Våra planeringar måste vara 

flexibla och färdiga att anpassas efter ändringar, både affärsmässiga och tekniska. 

Martin (2001) föreslår att det bästa sättet är att göra en detaljerad planering för de 

närmaste veckorna, grov planering för de närmaste månaderna och en mycket lös 

planering för tiden längre fram än så. På detta sätt blir bara de detaljerade planerna 

svåra att ändra medan resten förblir flexibelt.  

 

2.4.2. De tolv principerna  
För att hjälpa människor få en bättre förståelse för vad Agile Software 

Development handlar om uppstod, enligt Ambler (2002), de tolv principerna. 

Dessa principer bör agileprocesser anpassa sig efter, men de är samtidigt ett 

skalbart koncept där man inom vissa ramar kan modifiera principerna efter eget 

behov. 

 

1. Den högsta prioritet är att tillfredställa kunden genom tidig och 

regelbunden leverans av värdefull programvara. Genom att så snabbt 

som möjligt leverera ett system med användbara funktioner ser kunden 

tidigt att investeringen är lönsam. Så snart ny funktionalitet, värdefull för 

verksamheten, är klar sätts den i drift. Man försöker att inte skapa 

mervärde som man tror användaren vill ha � man skjuter på icke-kritisk 

funktionalitet till nästa version och levererar det styrgruppen vet är 

värdefullt nu. (Agile Sweden (2003)) 

 

2. Välkomna förändringar i kraven även sent i utvecklingen. Dynamiska 

processer kan hantera förändringar till kundens konkurrensfördel. Att vara 

dynamisk och inte se strikt till kravspecifikationen, och på så sätt inse att 

förutsättningar kan och definitivt kommer att ändras är en del av filosofin. 

Lagar ändras, företag omorganiseras, chefer kommer och går � allt finns 

med i beredskapsplanen och med det förmågan att snabbt ställa om 

projektet så att det kan hantera de nya förutsättningarna. (Agile Sweden 

(2003)) 
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3. Leverera fungerande system ofta, med några veckor eller månaders 

mellanrum. Fokus ligger på att snarast färdigställa och driftsätta nya 

versioner av systemet. På så sätt kan man samla in värdefull återkoppling 

från användarna till teamet som får nya insikter om hur ett optimalt system 

ska fungera, och ökar chansen att det som levereras motsvarar de verkliga 

kraven från användarna. Istället för att försöka uppnå teoretisk perfektion 

ser man till att saker fungerar praktiskt, här och nu. (Agile Sweden (2003)) 

  

4. Verksamhetskunniga personer och utvecklare arbetar tillsammans 

dagligen genom hela projektet. Nära samarbete mellan personer i 

verksamheten och utvecklarna stimuleras. En tät dialog mellan 

projektdeltagarna skapas bäst genom att styrgrupp och användare ges 

tillträde till utvecklarnas projektrum och att dagliga besök uppmuntras. 

Slutanvändare och förvaltningsorganisationer involveras i projektet redan 

från början, och helst ska slutanvändare sitta och arbeta i samma rum som 

utvecklarna. (Agile Sweden (2003)) 

 

5. Bygg projektet på motiverade individer. Ge projektmedlemmarna den 

miljö och det stöd de behöver och litar på att de klarar sin uppgift. Teamet 

ska ges möjlighet att arbeta i projektet på heltid. Deltagare som arbetar 

deltid i projektet ska endast involveras på expertis- och mentorbasis. Vid 

rekrytering till projektet ges coachen stor makt att avgöra vilka som ska 

ingå i teamet istället för att en central funktion tilldelar resurser. Genom att 

styrgruppen visar förtroende för coachen och som i sin tur visar förtroende 

för projektmedlemmarna uppstår en plattform för kreativitet och 

ansvarskännande för projektet. (Agile Sweden (2003)) 

 

6. Det bästa sättet att förmedla information till och inom ett team är 

genom samtal öga mot öga. Kontinuerlig konstruktiv kritik ska ges 

dagligen mellan projektdeltagarna. Återkoppling bygger på respekt för 

individen och framförs alltid från en person till en annan och aldrig inför 

andra. Coachen ska enbart använda mail och andra virtuella forum för 

spridning av allmän information. Dokumentation har ett värde, men den 
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viktiga frågan ligger på ett abstrakt plan: Har teamets medlemmar den 

förståelse som krävs för att lyckas? Dokumentation kan hjälpa till att ge 

den förståelsen, men ofta är andra former av kommunikation effektivare. 

Samtal öga mot öga är därför ofta att föredra eftersom det är den rikaste 

formen av kommunikation. (Agile Sweden (2003)) 

 

7. Fungerande programvara är det primära måttet för framsteg. Mät 

projektets framsteg fortlöpande och ofta. Detta görs automatiskt eller av 

externa granskare. Det som mäts är endast det fungerande systemet, och 

allt mäts enligt väldefinierade principer. Dokument och modeller är för 

abstrakta för att beställare och slutanvändare ska kunna ge relevant 

återkoppling. För detta krävs fungerande programvara som kan användas 

och testas i verkliga situationer. (Agile Sweden (2003)) 

 

8. Smidiga processer verkar för långsiktighet. Projektdeltagarna ska kunna 

upprätthålla ett konstant arbetstempo hur länge som helst utan att förlora 

fokus eller produktivitet. (Agile Sweden (2003)) 

 

9. Kompromisslösa krav på hög teknisk kvalitet och god design ökar 

dynamiken. Den höga kvaliteten upprätthålls och riskerna �att måla in sig 

i ett hörn� minskar genom att beslut om kritiska vägval fattas så sent som 

möjligt, eller att vara beredd att riva upp tidigare beslut om det gagnar 

projektet. (Agile Sweden (2003)) 

 

10. Enkelhet � konsten att göra exakt rätt saker, varken mer eller mindre 

� är väsentligt. Man försöker skala bort allt som är onödigt. Det är lättare 

att lägga till saker till en arbetsprocess som är för enkel, än att ta bort saker 

från en arbetsprocess som är för komplicerad. Enkel kod är lättare att 

förstå, vilket i sin tur leder till att den blir lättare att förädla. En enkel 

lösning är inte alltid den bästa � men den bästa lösningen är alltid enkel! 

(Agile Sweden (2003)) 

 

11. Den bästa kravformuleringen, arkitekturen och designen uppstår i 

självorganiserade team. Ge projektteamet stor frihet att under givet 
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budgetansvar rekrytera projektdeltagare baserat på kompetens och 

verksamhetskunskap. (Agile Sweden (2003)) 

 

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli 

effektivare, och anpassar sitt handlande därefter. Kontinuerligt 

diskuterar hur man kan förbättra sig. Detta planeras in som en regelbunden 

aktivitet under fria former. På detta sätt ökar samhörigheten, motivationen 

och känslan av att kunna påverka projektet i en positiv riktning. Coachen 

dokumenterar och tar vara på dessa erfarenheter för att förbättra det 

pågående projektet och för att kunna bidra till erfarenhetsutbyte med andra 

projekt. (Agile Sweden (2003)) 

 

2.5. När kan man använda Agile 
Enligt Highsmith (2002), är det när man har problem som beror på ständiga 

förändringar, högt tempo och en turbulent miljö som agile löser problemen bäst. I 

system med låg komplexitet finns det inget som säger att agile skulle vara bättre, 

men ju mer komplexiteten ökar desto större chanser till framgång har agile.   

 

Det hölls en eWorkshop i januari 2002 med personer som varit med och skapat 

Agile Alliance och som praktiskt arbetar efter dessa principer och värderingar. 

Wells & Williams (2002) har gjort en sammanställning av de empiriska 

upptäckter som framkom: 

 

• Alla team kan vara lättrörliga, oavsett storlek på teamet, men storleken kan 

bli ett problem eftersom kommunikationen blir svårare ju fler personer 

som är involverade. Det finns mest erfarenhet från mindre team, upp till 12 

personer. 

 

• Erfarenhet är viktigt för att agileprojekt ska nå framgång, men erfarenhet 

att faktiskt bygga system är mycket viktigare än erfarenhet från 

agilemetoder. 
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• Pålitliga och säkerhetskritiska projekt kan produceras genom att använda 

agilemetoder. Nyckeln är att funktionella krav tidigt görs explicita och att 

en anständig nivå av testning planeras. Det är lättare att ta sig an kritiska 

problem genom att använda agilemetoder eftersom kunderna anger kraven, 

gör viktiga saker explicita tidigt och tillhandahåller fortsatt information. 

 

• Agilemetoder kräver mindre formell träning än traditionella metoder. Par-

programmering hjälper till att minska behovet av träning, eftersom 

personerna hjälper varandra.  

 

• De tre viktigaste faktorerna för framgång är kultur, människor och 

kommunikation. Agilemetoderna behöver kulturell support annars 

misslyckas de. Kompetenta medarbetare är viktiga. En metodik enligt agile 

använder färre, men mer kompetent personal. Fysiskt samlokaliserade 

team och par-programmering främjar en snabb kommunikation. Nära 

interaktion med kunder och regelbunden feedback från kunderna är 

kritiska framgångsfaktorer. 

 

• Tidiga varningssignaler kan upptäckas i agileprojekt, till exempel genom 

uppvisande av låg moral under de dagliga mötena. Andra varningssignaler 

är producerande av �värdelös dokumentation� och förseningar av den 

planerade iterationen. 

 

• Refactoring ska göras ofta och av en rimligt stor kod. Storskaliga 

omändringar är inget problem, och är lättare genomförbara med 

agilemetoder. Traditionell �Big Design Up Front� är slöseri med tiden och 

leder inte till någon lärande erfarenhet. Stora arkitekturiska ändringar 

behöver inte vara riskfyllda om en uppsättning automatiska tester 

underhålls. 

 

• Dokumentation ska ges en kostnad och dess omfattning ska avgöras av 

kunden. Många organisationer kräver mer än vad som behövs. Målet ska 



  20  

vara att kommunicera effektivt och dokumentation ska vara det sista 

alternativet. 

 

Wells & Williams (2002), anser det troligt att mjukvaruindustrin kommer att finna 

att ett projekts specifika karaktärsdrag är det som avgör vilken av en agile eller 

mer traditionell process, eller en hybrid av dessa två, som är mest förståndig att 

använda. Mjukvaruutvecklingsteam behöver förstå och välja rätt modell och 

tekniker som stödjer projektet att nå sina mål. Några frågor man bör tänka på vid 

valet av utvecklingsmodell är: 

• Vilken är den bästa livscykelmodellen för just detta projekt. 

• Vad är en lagom balans av resurser mellan att dokumentera arbetet och att 

få produkten implementerad. 

• När är det ekonomiskt försvarbart att lägga mycket resurser på att planera i 

förväg och undvika ändringar, och när är det mer lönsamt att planera 

mindre och välkomna ändringar. 

 

En lättrörlig utvecklingsmetodik fungerar inte för alla. Den största begränsningen 

är hur de hanterar stora utvecklingsteam. Genomsnittet för ett agileprojekt är, 

enligt Cockburn & Highsmith (2001), nio personer.  
 

2.6. Utvecklingsmetoder under konceptet Agile 
Under 1990-talet skapades oberoende av varandra ett antal lättrörliga metoder 

som en reaktion på metoder och synsätt som upplevdes som tröga och alltför 

omfattande. Vissa utvecklare såg, enligt Highsmith (2002), detta med 

kravdokument i början och arkitektur- och designutvecklingsstegen som 

frustrerande och ibland också omöjliga. Jag kommer här att göra en kort 

beskrivning av de vanligast utvecklingsmetoder som faller under begreppet agile. 
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 Gemensamt för dessa är: 

• Att klara av förändringar i krav och omvärld och snabbast möjligt anpassa 

både det man utvecklar och den process man använder till nya krav. 

• Betoningen på samarbete mellan människor, genom effektiv kommunikation 

öga mot öga. 

• Att leverera fungerande programvara hellre än tillfälliga dokument. 

 

Karakteristiskt för agilemetoder är det starka inslaget av gemensamma värderingar 

och ideal som ersätter en massa detaljinstruktioner. Idealet är att befinna sig i ett 

ordnat tillstånd på gränsen till kaos.  

 

2.6.1. Dynamic Systems Development Methodology (DSDM) 

DSDM är, enligt DSDM Consortium (1997), ett erfarenhetsbaserat ramverk för 

projektstyrning och systemutveckling med tyngdpunkt på användarmedverkan, 

prioritering tillsammans med kunden, iterativ utveckling och testning som driver 

utvecklingen framåt. DSDM är också en inkrementell metod. Det innebär att 

lösningen levereras i mindre delar som var för sig är användbara. På det sättet 

levererar man affärsnytta redan tidigt i utvecklingen.  

 

I de flesta utvecklingsmetoder är tid och resurs något som kan variera under 

utvecklingens gång. Med DSDM är det precis tvärtom, hävdar DSDM Consortium 

(1997). I början av projektet fastställer man tiden och resurserna, om det visar sig 

att man inte hinner det man ska stryks de mindre viktiga funktionerna från 

kravlistan. Det gör att man alltid levererar en produkt i tid och med de viktigaste 

funktionerna. 

 

DSDM är en metod som ofta används tillsammans med till exempel RUP 

(Rational Unified Process) eller XP (eXtreme Programming). 

 

Det finns 9 principer för framgångsrika projekt, enligt DSDM Consortium (1997):  

1. Aktiv användarinvolvering är ett måste. 

2. Projektgruppen måste vara beslutsmässig. 

3. Fokus ska vara på täta leveranser av produkter. 
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4. Affärsnytta är det huvudsakliga kriteriet för acceptans. 

5. Iterativ och inkrementell utveckling är nödvändig för att uppnå en korrekt 

affärslösning. 

6. Alla förändringar under utvecklingen ska vara vändbara. 

7. Kraven är fastlagda på en övergripande nivå. 

8. Testning är en integrerad del i livscykeln. 

9. En samarbetsvillig och positiv attityd från alla inblandade är nödvändig.  

 

2.6.2. Scrum 

�Scrum relies on self-commitment, self-organization and emergence rather than 

authoritarian measures.� ~ Ken Schwaber 
(Agile Software Development Ecosystems, sid. 241) 

 

Scrum är, enligt Control Chaos (2004), en uppsättning relaterade metoder och 

regler som optimerar utvecklingsmiljön, minskar organisatoriska omkostnader och 

grundligt synkroniserar marknadens krav med iterativa prototyper. Till skillnad 

från övriga metodiker som tas upp här, är Scrum egentligen mer en metodik för att 

styra själva systemutvecklingsprojektet.  

 

Två centrala begrepp inom denna metodik är scrum och sprint. Projektet delas in i 

iterationer om 30 dagar, en sprint. Enligt Fowler (2003), definieras före varje 

sprint vilken funktionalitet som krävs för just den iterationen och överlämnas sen 

till teamet att leverera det. Fowler (2003), säger vidare att vitsen med detta är att 

stabilisera kraven under iterationen. Scrum är ett kort, dagligt möte där man går 

igenom vad som hänt sedan gårdagens scrum, vad som ska göras nu samt vilka 

problem som eventuellt uppstod under gårdagen. 

 

Scrum handlar mycket om formerna för kommunikation, både under de dagliga 

mötena och med uppdragsgivaren. Scrum, precis som de andra agilemetoderna, 

betraktar arbetet som ska göras som något oförutsägbart och drar slutsatsen av att 

alla gör sitt bästa under rådande omständigheter. Enligt Highsmith (2002), handlar 

betoningen på projektstyrning om att förbättra omständigheterna till det bästa 

möjliga. Omständigheterna i ett Scrum projekt innebär, enligt Highsmith (2002), 

att underlätta interaktionen mellan teamets medlemmar baserat på tron om att 



  23  

kommunikation, samarbete och kunskapsdelning är nyckeln till att projektet 

levereras. 

 

2.6.3. Adaptive Software Development (ASD) 

�Collaboration is difficult, especially when it involves other people.� ~ Ken Orr 
(Agile Software Development Ecosystems, Sid. 309) 

 

ASD är en metod som ska hjälpa till att bygga stora, komplexa system iterativt 

och med mycket prototyparbete. Metoden vill skapa en anda av samarbete och 

lärande. 
 

Den traditionella livscykeln Planera � Designa � Bygg har i ASD bytts ut mot tre 

icke-linjära, överlappande faser, Spekulera � Kollaborera � Lär. Anledningen till 

ordet spekulera, istället för ordet planera, är enligt Highsmith (2002), att det är 

omöjligt att planera i en anpassningsbar miljö på grund av svårigheten att förutse 

resultatet. I den traditionella planeringen ses, enligt Fowler (2003), avvikelser från 

planeringen som misstag som måste korrigeras. I en anpassningsbar miljö ser man 

avvikelser som en guide mot den rätta lösningen. I en ASD-iteration betonas 

vikten av �att göra om� lika mycket som �att göra�.  

 

Huvudstrategin för att åstadkomma en anpassningsbar miljö är att flytta fokus från 

processer till produkter och resultat.  

 

2.6.4. eXtreme Programming (XP) 

�Always be doing the most important thing you can be working on.� ~ Kent Beck 
(Agile Software Development Ecosystems, Sid. 297) 

 

Av alla agilemetoder är det XP som fått den mesta uppmärksamheten. På grund av 

sin popularitet har den, enligt Fowler (2003), nästan tryckt undan de andra 

metoderna och deras idéer. XP är en utvecklingsprocess för små utvecklingsteam, 

som gör det möjligt att leverera snabbt, att leverera kod med hög kvalitet och att 

leverera system som med säkerhet är värdefulla för kunden. eXtreme 

Programming bygger på värderingar av enkelhet, kommunikation, feedback och 

mod. 
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• Enkelhet � sträva alltid efter enklast möjliga kod. Bygg aldrig för generell 

kod, den blir ändå nästan aldrig använd för annat än det omedelbara behovet. 

Refactoring utvecklar arkitekturen inkrementellt efter behov. 

• Kommunikation � kunden finns alltid på plats i teamet. Koden skrivs i par av 

programmerare. Estimering sker i dialog med kunden. 

• Feedback � ständig feedback genom kontinuerlig testning, kontinuerlig 

integration och kund på plats. 

• Mod � innebär att ha mod att vara rak, att göra sitt bästa att våga lämna det 

trygga om det gynnar teamet och produkten. Både kund och ledning måste ha 

mod att ta ett större ansvar då man till exempel inte kan luta sig på tunga 

kravdokument som godkänts av teamet. Teamet gör sitt bästa och informerar 

så fort de har problem eller inser att man underskattat något. 

 

För att kunna säga att man använder XP fullt ut, måste projektet utöva de tolv 

praxis som XP bygger på. Genom att utöva dessa kan projektet komma upp i den 

extrema nivå som är tanken bakom metoden. Enligt Highsmith (2002) är dessa 

praxis mera riktlinjer än regler.  

• The Planning game � nära samarbete mellan kunder och utvecklare, där 

utvecklare uppskattar vilka resurser som behövs för implementering och 

kunden bestämmer tid och omfattning för release. 

• Small/short releases � ett mindre system släpps åtminstone varannan eller 

var tredje månad. 

• Metaphor � systemet definieras av en eller flera metaforer. Dessa guidar 

utvecklingen genom att beskriva hur systemet fungerar. 

• Simple design � tyngdpunkten ligger på att designa den enklaste, möjliga 

lösningen som för tillfället är implementerbar. 

• Testing � enhetstest är implementerade före koden och körs kontinuerligt. 

Funktionstest skrivs av kunden. 

• Refactoring � omstrukturera systemet genom att ta bort dubbletter, 

förbättra kommunikationen, förenkla och lägga till flexibilitet. 

• Pair-programming � två personer skriver kod tillsammans framför en 

dator. 
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• Collective ownership � alla kan ändra vad dom vill i all kod hela tiden.  

• Continuous integration � en ny kod integreras med redan befintlig så snart 

den är färdig. Alla test körs och ändringen måste gå igenom för att 

accepteras. 

• 40-hour week � max 40 arbetstimmar i veckan. Det är inte tillåtet med två 

övertidsveckor i rad, då det indikerar ett problem som måste åtgärdas. 

• On-site customer � kunden måste vara närvarande och tillgänglig hela 

tiden. 

• Coding standards � regler för koden finns och ska följas av 

programmeraren.  

 

2.6.5. Feature Driven Development (FDD) 

�We think most process initiatives are silly. Wellintentioned managers and teams 

get so wrapped up in executing processes that they forget that they are being paid 

for result, not process executing.� ~ Peter Coad, Eric Lefebvre and Jeff De Luca 
(Agile Software Development Ecosystems, sid. 269) 

 

FDD består av fem processer: 

• Develop an overall model. 

• Build a features list 

• Plan by feature 

• Design by feature 

• Build by feature 

 

De tre första görs i början av projektet, medan de andra två görs i varje iteration. 

Precis som övriga agilemetoder fokuserar FDD, enligt Fowler (2003), på korta 

iterationer som levererar faktiska funktioner. I FDD är iterationerna två veckor 

långa. Den här utvecklingsmetoden fokuserar starkt på kvalitetsaspekter och anses 

därför vara lämplig för utveckling av kritiska system. 

 

2.6.6. Lean Software Development (LSD) 

�Businesses are finding too often that their software systems act as brakes on 

their competitiveness, rather than as accelerators. Businesses are discovering that 
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while their markets change rapidly, their software systems do not.� ~ Bob 

Charette 
(Agile Software Development Ecosystems, sid. 285) 

 

Lean handlar inte om vad ett team gör, utan mera hur teamet bestämmer vad de 

ska göra och när. Lean-tänkandets principer är, enligt Poppendieck.LCC (2004):  

• Eliminera onödigheter � om kunden inte värderar det eller om det försenar 

snabb leverans till kunden så är det onödigt. Gör det inte! 

• Förstärk lärande � utveckling handlar om upptäckt och feedback. Leverera i 

små delar för att minimera osäkerhet och tillåt kunden att styra. 

• Bestäm så sent som möjligt � försena åtaganden. Håll alternativ öppna så 

länge som möjligt för att basera beslut på den bästa möjliga informationen. 

• Leverera så fort som möjligt � det bästa måttet på organisatorisk mognad är 

dess hastighet som den kan upprepande och genomgående leverera värde. 

• Auktorisera teamet � team ska själva designa sin process. Tillhandahåll den 

träning och ledarskap de behöver. 

• Bygg in integritet � samstämmiga utvecklare möjliggör rik kommunikation, 

den viktigaste ingrediensen för integritet. 

• Se helheten � fokusera på det totala resultatet. 

 

LSD är inte en utvecklingsmetod i samma anda som de övriga, utan snarare ett 

sätt att tänka på vilket angreppssätt ett team använder. Lean utvecklingsprinciper 

stödjer ett teams beslut om vilka praxis som passar i deras unika miljö. De övriga 

agilemetoderna är alla förenliga med lean-tänkandet.  

 

2.6.7. Crystal 

�Focusing on skills, communications and community allows the project to be 

more effective and more agile then focusing on processes and plans.� ~ Alistair 

Cockburn   
(Agile Software Development Ecosystems, sid. 261) 

 

Crystal är en hel familj av metodiker som passar för olika slags projekt. De olika 

metodikerna kallas Clear, Yellow, Orange och Red. Vilken som passar bäst till ett 

specifikt projekt beror på antal medarbetare i projektet och på konsekvenserna av 
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buggar i systemet. De olika metodikerna inom Crystal är avsedda att modifieras 

för varje nytt projekt. Målet är att finna en metodik som är så lätt som möjligt.  

 

Crystal är människocentrerad, det vill säga, metoden bygger på att alla verktyg 

och arbetsmetoder är till för att stötta individen. 
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3. Metod 
I detta kapitel görs en kort teoretisk beskrivning av vetenskapliga förhållningssätt 

och ansatser. Här berörs också validitet och reliabilitet vid ett vetenskapligt arbete 

samt datainsamlingsmetoder och analysmetoder vid kvalitativa studier. 

 
3.1. Vetenskapliga förhållningssätt 
3.1.1. Positivism 

Positivismen har sina rötter i en empirisk/naturvetenskaplig tradition. Termen 

positivism lanserades av fransmannen August Comte (1798-1857). Han ansåg att 

grunden i all vetenskap är matematik. Forskarna skulle stäva efter kunskap 

bestående av generella lagar, lagar i vilka man beskrev förhållandet mellan orsak 

och verkan. Patel & Davidson (2003), nämner ytterligare två saker om 

positivismens syn på forskning. Den skulle bedrivas metodiskt enligt den 

hypotetiskt deduktiva modellen och att helheten i ett problem ska studeras genom 

att man reducerar det till mindre delar som sedan studeras var för sig. En 

positivistisk forskare ska alltid vara objektiv enligt detta ideal. En positivist 

strävar efter absolut kunskap eller sanning. Källan till kunskap är empiri och 

logik. 

 

3.1.2. Hermeneutik 

Friedrich Schleiermacher (1768-1834) anses som den moderna hermeneutikens 

fader. Han verkade bland annat i Berlin som professor i teologi och filosofi. Han 

ansåg att positivismen var för svår att använda vid tolkning av skönlitteratur. 

Istället tog han grundidéerna i den dåvarande bibeltolkningen (hermeneutiken) 

och gjorde en strukturerad vetenskaplig metod i tolkning av utsagor. Hermeneutik 

betyder just tolkningslära. Det är en inriktning där man studerar, tolkar och 

försöker förstå. Enligt Patel & Davidson (2003), står hermeneutiken numera för 

kvalitativ förståelse och tolkning, med en öppen, subjektiv och engagerad 

forskarroll. Källan till kunskap för en hermeneutisk vetenskapssyn är 

själviakttagelse och empati. Thurén (1991), säger att hermeneutiken har en 

utpräglad humanistisk inriktning och har en större förståelse för relativa 

tankegångar än positivismen. Inom hermeneutiken söker man ingen absolut 

sanning. Det är viktigare med förståelse än förklaring till skillnad från 
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positivismen där förklaring är det viktiga. Hermeneutiken kan enligt Nyström 

(2002), liknas vid ett detektivarbete där olika ledtrådar ska pusslas ihop för att 

besvara frågorna om vad och varför. 
 
 

3.2. Vetenskapliga ansatser 
3.2.1. Kvantitativ 

Vid användning av en kvantitativ ansats har man i förväg bestämt vilka tänkbara 

resultat studien kan ge. Enligt Gunnarsson (2002a), finns det två fördelar med att 

använda en kvantitativ ansats. För det första får man ett objektivt mått på 

sannolikheten att det resultat man kommit fram till är korrekt. För det andra, om 

man kan välja mellan kvalitativ eller kvantitativ analys, är den kvantitativa oftast 

enklare och mindre resurskrävande. Målet med en kvantitativ analys är att förklara 

eller bevisa. 

 

Kvaliteten vid en kvantitativ ansats utgörs enligt Gunnarsson (2002a), av: 

• Reliabilitet 

• Validitet 

• Reproducerbarhet 

 

En kvantitativ ansats innebär deduktion. Det vill säga att man från en teori bevisar 

att något påverkar verkligheten. 

  

3.2.2. Kvalitativ 

Det som kännetecknar en kvalitativ ansats är att man från början inte vet exakt 

vad resultatet kan tänkas bli. På grund av denna öppenhet inför resultatet är det 

enligt Gunnarsson (2002a), vanligt med en följsam forskningsplan, som innebär 

att det sätt man samlar in och tolkar data kan behöva ändras under arbetets gång. 

Målet är att försöka förstå. Med hjälp av insamlad data beskriver man teman, 

uppfattningar och mönster. Man försöker se till helheten av det man studerar. Vid 

en kvalitativ ansats har man valt informanter med kännedom om det fenomen som 

avses studeras. DePoy & Gitlin (1999), beskriver kvalitativ forskning som en 

repetitiv process, där dataanalysen startar omedelbart och sedan pågår 

kontinuerligt. 
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Kvaliteten på en kvalitativ analys utgörs enligt Gunnarsson (2002a), av: 

• Perspektivmedvetande � att man redovisat sin förförståelse. 

• Intern lokig � att man använt sig av rätt analysmetod. 

• God kvalitet på data � att man använder citat från informanterna som stödjer 

slutsatsen. 

• Legitimitet � att man i uppsatsen kan följa hur man kom fram till slutsatsen. 

 

En kvalitativ ansats innebär induktion. Det vill säga att genom verkligheten samla 

kunskap som kan bli till teorier.  

 

3.2.3. Explorativ, Deskriptiv eller Hypotesprövande 

Man kan också, enligt Patel & Davidson (2003), klassificera sin studie utifrån hur 

mycket man vet om problemområdet innan studien påbörjas. En explorativ studie 

används när det finns luckor i vår kunskap. Man går då in för att inhämta så 

mycket kunskap som möjligt och att allsidigt belysa problemområdet. Det är 

vanligt med flera olika tekniker vid datainsamling. Syftet med en explorativ studie 

är enligt Patel & Davidson (2003), att nå kunskap som kan ligga till grund för 

vidare studier. En deskriptiv studie är mer lämplig när det redan finns en viss 

mängd kunskap. Studien blir då beskrivande. Enligt Patel & Davidson (2003), 

begränsar man sig då till att studera några aspekter av det fenomen man är 

intresserad av. Beskrivningarna ska vara detaljerade och grundliga. Vid en 

deskriptiv studie använder man ofta endast en teknik vid datainsamling. Den 

tredje typen av studie som jag kommer ta upp är den hypotesprövande. Den är bra 

inom områden där det finns omfattande kunskap och teorier. Vid denna typ av 

studie uppställer forskaren hypoteser som sedan prövas mot verkligheten. Studien 

måste, enligt Patel & Davidson (2003), läggas upp på ett sätt där man så långt som 

möjligt undanröjer risken att något annat än det som uttrycks i hypotesen påverkar 

resultatet. Vid hypotesprövande studier ska datainsamlingen helst vara sådan att 

den ger så exakt information som möjligt. 
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3.3. Validitet och reliabilitet 
När det gäller ett kvalitativt arbete berör validitet och reliabilitet både 

datainsamlingen och analysen. Med validitet menas hur relevant insamlad data är i 

förhållande till problemställningen, medan reliabilitet handlar om pålitlighet. En 

god kvalitativ analys kännetecknas enligt Patel & Davidson (2003), av att ha en 

god inre logik där olika delar kan relateras till en meningsfull helhet. Kvalitativa 

studier kan variera mycket i förhållande till varandra, vilket gör det svårt att ställa 

upp regler eller kriterier för att uppnå god kvalitet. Patel & Davidson (2003), 

hävdar att det viktigaste istället är att forskaren beskriver sitt tillvägagångssätt så 

att den som tar del av studien själv kan bilda sig en uppfattning om de val som har 

gjorts. Validiteten kan delas in i två olika delar, intern och extern validitet. Den 

interna validiteten gäller hur slutsatserna som görs är trovärdiga eller inte. Den 

externa validiteten mäts efter hur slutsatserna kan generaliseras till andra 

situationer. 

  

3.4. Datainsamlingsmetoder 
Det finns ett antal olika sätt att samla in den information man behöver för att 

fullfölja sin vetenskapliga studie. De vanligaste teknikerna för insamling av 

kvalitativ data är intervjuer, enkäter, dokumentstudier och observationer. Vid val 

av insamlingsteknik bör man bland annat ta hänsyn till syftet med arbetet och den 

praktiska tillgången på data man söker. Varje teknik har sina fördelar och 

nackdelar.  

 

3.4.1. Intervju 

Intervjuer kan skilja sig åt på två sätt. Dels beroende på graden av standardisering, 

det vill säga i vilken utsträckning som frågornas ordning och utformning är 

bestämd i förväg, och dels i graden av strukturering, i vilken utsträckning 

informanten kan tolka och besvara frågorna fritt. Enligt Ejvegård (2003), är 

intervjuer den vanligaste datainsamlingstekniken i forskningssammanhang. Det är 

viktigt att vara noga med vilka personer man väljer att intervjua och att vara 

ordentligt förberedd. 

 



  32  

Vid strukturerade intervjuer ställs samma frågor på samma sätt till alla 

informanter. Semistrukturerade intervjuer innehåller mer öppna frågor om det 

ämne som studeras. Det gör att man definierar ämnet men lämnar öppet för både 

intervjuaren och informanten att gå djupare i detalj på vissa frågor. Vid 

ostrukturerade intervjuer går forskaren in för att diskutera ett begränsat antal 

ämnen, och formar frågorna beroende på hur informanten svarade på föregående 

fråga.  

 

3.4.2. Enkät 

Vid enkäter behöver man veta en hel del från början för att kunna utforma 

svarsalternativ som kommer att ge den rätta informationen. Det är, enligt Ejvegård 

(2003), ett enklare, billigare och mindre tidskrävande sätt för datainsamling. En 

annan fördel med enkäter är att alla får samma frågor, vilket gör det enklare att 

jämföra svaren. Intervjuer är bäst lämpade då strikt fakta söks, medan enkäter är 

bäst vid sökande av folks attityder och åsikter. 

 

3.4.3. Observation 

Graden av deltagande vid observationer varierar enligt Wallén (1996), från relativt 

utanförstående till att forskaren studerar verksamheten genom att utföra ordinarie 

arbetsuppgifter. Vetenskapliga observationer skiljer sig åt från de observationer 

som sker i vardagslivet. För att klassas som en vetenskaplig observation får den 

inte vara slumpmässig. Observationen måste enligt Patel & Davidsson (2003), 

vara systematiskt planerad och informationen ska registreras på ett systematiskt 

sätt. Observationer är bra att använda om man vill få fram information om hur 

någon beter sig i en viss situation. Om man bara frågar hur någon beter sig är det 

ingen garanti för att de verkligen gör så. Då är det mer pålitligt med en 

observation. Det finns olika sätt att samla in information från observationer. Det 

kan göra genom att man skriver ner vad man ser, videofilmar, fotograferar eller 

går igenom skriven dokumentation.  

 

3.4.4. Dokumentstudie 

Dokumentstudier innebär att man studerar information som redan finns. Det 

behöver inte enbart gälla tryckt material utan kan också vara bild- och 

ljuddokument. Fördelen med dokumentstudie som datainsamlingsteknik är, enligt 
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DePoy & Gitlin (1999), att informationen kan vara tillgänglig där observationer 

och intervjudata inte är det. Dokumentstudier är vanliga inom hälso- och 

sjukvårdsforskning, där skrivna dokument i form av journaler förs rutinmässigt. 

 

3.5. Kvalitativa analysmetoder 
3.5.1. Kvalitativ Deskriptiv metod 

Resultatet av en kvalitativ deskriptiv metod kan bli en beskrivning av vad man har 

sett. Ibland kan man binda ihop beskrivningen genom att skapa en teori om 

företeelsen. Med den här metoden får man svar på hur man kan se på företeelsen 

man valt att studera. Man kan dock inte hävda att det är det enda sättet att se på 

företeelsen, men har man lyckats bra kan man ha fångat något som är relativt 

generellt. 

 

Det finns, enligt Gunnarsson (2002b), två vägar att gå när man ska analysera det 

insamlade materialet. Den ena är teman � ledtrådar, och den andra är 

meningsbärande enheter och kategorier.  

 

Analysmetoden vid teman � ledtrådar går till så här:  

1. Bekanta dig med data.  

2. Leta efter teman � ledtrådar. Vad handlar det om? Vad i materialet är 

spännande och intressant? Detta är en kreativ process.  

3. Leta efter samband � mönster � typologier i materialet.  

4. Formulera samband � mönster � typologier till begrepp som beskriver hela 

eller delar av företeelsen. En eller flera begrepp kan ibland föras samman till 

en teori. 

 

Om man valt att analysera via meningsbärande enheter och kategorier går man 

tillväga på följande sätt:  

1. Bekanta dig med data.  

2. Koda data i små meningsbärande enheter. Sätt en etikett på varje enhet.  

3. Sortera koderna och sätt ihop dem till grupper/kategorier. Namnge 

kategorierna. Detta görs på ett sätt så de meningsbärande enheterna enbart 

hamnar i en enda kategori.  



  34  

4. Formulera hur de olika kategorierna förhåller sig till varandra. 

 

3.5.2. Grounded Theory 

Syftet med att göra en analys baserad på groundad theory är, enligt Gunnarsson 

(2002c), för att skapa nya teorier. Detta gör man genom att observera 

verkligheten. Denna analysmetod är den som står de kvantitativa ansatserna 

närmast. DePoy & Gitlin (1999), beskriver tillvägagångssättet så här:  

1. Forskaren inleder med en bred frågeställning inom ett givet ämnesområde. 

2. Relevant information samlas in. 

3. Varje ny information studeras och jämförs med övrig data. 

4. Principer och teorier som förklarar observationen utvecklas successivt och 

induktivt. 

 

3.5.3. Fenomenografi 

Här vill man enligt Hasselgren (1999), fånga vilka skilda sätt det finns att uppfatta 

ett fenomen. Man gör inga anspråk på att hitta alla tänkbara variationer. Man 

arbetar med uppfattningen av något, inte om något. Uppfattningar av något är 

djupare än uppfattning om något, som är en mer ytlig vardagsuppfattning. 

Fenomenografi baseras på teorier om kognitivt tänkande. Att använda 

fenomenografi för att studera ett forskningsobjekt innebär att forskaren beskriver 

hur fenomenet visar sig för någon annan i den bemärkelsen hur den individen 

uppfattar fenomenet.  

 

3.5.4. Fenomenologi 

Fenomenologi kommer från grekiska ordet phainestai som betyder att visa, 

uppenbara eller avslöja sig. Syftet med en fenomenologisk analys är enligt DePoy 

& Gitlin (1999), att nå förståelse för hur människor upplever olika fenomen. Vid 

användandet av fenomenologi undviks alla tolkningar av upplevelserna. 

Fenomenologin är inte intresserad av dolda budskap. Att analysera enligt 

fenomenologin består av flera steg.  

1. Allt läses igenom för att bilda sig en uppfattning av helheten.  

2. Man försöker identifiera meningsbärande enheter, det vill säga, direkta citat 

som anses beskriva olika innebörder.  

3. Sammanför de meningsbärande enheterna till innebördeskategorier. 
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4. Innebördeskategorierna beskriver variationer i materialet. Hittar man något 

som finns i alla är detta essensen.  
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4. Genomförande 
Nedan följer en redogörelse för mitt val av forskningsmetod. Här finns också en 

beskrivning av tillvägagångssättet vid genomförandet av studien, detta för att 

möjliggöra för läsaren att på egen hand bedöma de följande resultatens 

tillförlitlighet och tolkningarnas rimlighet. 

 

4.1. Val av forskningsmetod  
Studiens vetenskapliga förhållningssätt grundar sig i hermeneutiken, då målet har 

varit att tolka informanternas uppfattningar och åsikter om fenomenet agile och att 

få en ökad förståelse för ämnet. 

 

Avsikten med studien har inte varit att bevisa huruvida Agile Software 

Development är det bästa angreppssättet vid mjukvaruutveckling eller inte, utan 

att utifrån helheten av begreppet agile insamla kunskap. Med detta som grund föll 

valet av forskningsansats på det kvalitativa. 

 

Intentionen med resultatet av studien var att ge en beskrivning av vad som 

iakttagits. Detta utan att dra någon generell slutsats eller skapa någon teori om 

företeelsen. Därav blev valet av analysmetod den kvalitativt deskriptiva. 

 

4.2. Val av informanter 
Valet av informanter fick styras av begreppet agile. För att kunna genomföra 

denna studie och för att få frågeställningen besvarad var det av yttersta vikt att 

finna personer som tagit till sig det nya systemutvecklingstänkandet och som 

aktivt arbetar på detta sätt. 

 

4.3. Val av datainsamlingsteknik 
Då den personliga kunskapen om ämnen var relativt låg och då avsikten inte var 

att se frekvensen av hur många som tyckte på samma sätt, valdes enkäter som 

insamlingsteknik bort. Datainsamlingstekniken för denna studie har därför 

genomförts genom intervjuer. Detta gav fördelen att kunna anpassa frågorna efter 
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informanten. Ytterligare en anledning till valet av insamlingsteknik var att på 

detta sett fylla eventuella luckor i frågorna med enligt informanterna relevant 

fakta om ämnet. 

 

4.4. Säkerställande av validitet och reliabilitet 
För att säkerställa validiteten i denna studie har informanterna som valt ut varit väl 

insatta i vad det innebär att utveckla mjukvarusystem enligt agile. Dock arbetar 

några av informanterna som konsulter och av den anledningen inte alltid har 

möjlighet att påverka systemutvecklingsprocessen, vilket kan ha försämrat 

validiteten något. För ytterligare säkerställande av validiteten har viss typ av 

källtriangulering använts samt att det i denna avhandling gjorts en beskrivning av 

datainsamlingen, urvalet av informanter och analysprocessen.  

 

Intervjusvaren visar att informanterna är relativt samstämmiga, vilket ökar 

reliabiliteten för studiens resultat. En större frekvens informanter hade troligen 

inte påverkat resultatet nämnvärt. Då erfarenheten av att genomföra intervjuer var 

liten finns möjligheten att reliabiliteten har påverkats. 

 

4.5. Beskrivning av informanter 
Många av de som kontaktades tyckte bara agile var intressant, och hade ingen 

erfarenhet av användning av lättrörliga metoder. Några företag hade som mål att 

implementera detta inom snar framtid och kunde därför inte bistå med någon 

information. Förutom systemutvecklare/konsulter som arbetar med lättrörlig 

metodik fick informanterna också utgöras av en mentor som arbetar med att hjälpa 

företag att implementera dessa processer i sina organisationer. 

 

4.6. Mitt tillvägagångssätt. 
På Agile Swedens hemsida, återfanns en e-postlista över personer som visat sitt 

intresse för agile. Vissa sållades bort på grund av att de var studenter och av den 

anledningen inte var av intresse för denna studie. Sammanlagt kontaktades 77 

personer. Dessa personer kontaktades via e-post, med en presentation av mig 

själv, anledningen till att de kontaktades och syftet med denna studie. För att 

kunna finna informanter med relevant information, innehöll detta första e-
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postmeddelande även två frågor. Arbetar ni med systemutveckling enligt agile? 

Har ni möjlighet att ställa upp på en intervju? 

 

Med de tretton informanter som kunde tänka sig att ställa upp bestämdes hur 

intervjun skulle gå till väga. På grund av geografiskt avstånd genomfördes 

intervjuerna antingen via telefon eller via e-post. Vissa informanter var 

begränsade av tid, vilket togs hänsyn till och antalet frågor minskades. Inför 

intervjuerna skapades två intervjuguider, en för utvecklare/konsulter och en för 

coacher/mentorer. Intervjuguide 1 användes till personer som jobbar som 

utvecklare i agileprojekt. Intervjuguide 2 användes på en person som jobbar med 

att hjälpa företag och utvecklingsteam att implementera agile i sin verksamhet. 

Frågorna skapades till viss del utifrån agiles värderingar och principer. Dessa 

frågeguider återfinns som bilaga 1 och 2. 

 

Den genomsnittliga tiden för telefonintervjuerna var 45 minuter. Dessa 

genomfördes med högtalartelefon för att på så sätt kunna banda samtalen. Detta 

material transkriberades omedelbart efter intervjun för att inte intryck och egna 

tankar skulle gå förlorat.  

 

Intervjuerna blev en blandning av semistrukturerade och ostrukturerade frågor. De 

informanter som fick frågor via e-post, fick i huvudsak samma frågor. De 

intervjuer som genomfördes via telefon blev mer ostrukturerade till sin 

utformning. Vid dessa anpassades intervjun efter informanten utsagor och styrdes 

inte av att få alla frågor besvarade. Informanterna tilläts diskutera fritt om ämnet. 

 

I takt med det inströmmande intervjumaterial gjordes en sammanställning. Med 

utgångspunkt från intervjuguiderna samlades samtliga svar på liknande frågor på 

samma ställe. För att underlätta upptäckten av samband och mönster 

transkriberades materialet ytterligare en gång. Vid denna transkribering plockades 

enbart citat och konkreta svar på frågorna ut medan övrig information som 

framkommit samlades som en egen kategori. Detta gjorde att data som inte ansågs 

vara av intresse för detta arbete utgick. Utifrån detta sista omarbetade material 

framkom vissa samband och mönster. Dessa redovisas i nästa kapitel. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt återfinns resultatet av intervjuerna. Här finns också direkta citat från 

intervjuerna. Dessa känns igen genom citationstecken och kursiv stil. 

 

5.1. Betydelsen av agile för systemutvecklare 
Det har framkommit av intervjuerna att utveckling enligt agile betyder snabbare 

utvecklingscykler med fokus på störst affärsnytta först. För informanterna har det 

betytt snabbare kvitto på att man gjort rätt sak. Man maximerar kundnyttan och 

med det minimerar riskerna. En informant såg agileutveckling som ett alternativ 

till systemutvecklingens motsvarighet till sovjetiska femårsplaner, där man 

försöker detaljplanera relativt långa och omfattande projekt. Ett återkommande 

svar på agiles betydelse var att man tillåter förändringar av krav under 

utvecklingen. Som utvecklare är man flexibel och har vetskapen om att krav 

ändras. En informant sa såhär: �� projektet har en medvetenhet om att 

systemutveckling inte kan liknas vid att skruva ihop en IKEA-möbel utan snarare 

att man utvecklar en helt ny möbel�.  

 

Agileutveckling betyder också att inte göra något i onödan. Det vill säga man 

arbetar balanserat med ett synsätt som känns sunt. 

 

På frågan vad som gör just informanternas projekt agile, fanns fem gemensamma 

nämnare. 

• Alltid kort utvecklingstid. 

• Enhetstester. 

• Nära samarbete och kommunikation. 

• Förmågan att snabbt göra ändringar. 

• Kund på plats. 

 

5.2. Fördelar med agile 
�Effektivitet och att tidigt kunna bevisa affärsnytta, proof of concept.� Resultatet 

visar att det finns många fördelar med att använda en lättrörlig utvecklingsmetod. 
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Ett par av informanterna angav att en av fördelarna var att man har roligt när man 

gör det. Att agile är ett tidsbesparande utvecklingssätt har också visat sig vara en 

fördel. Informanterna anser att tiden används för att skapa maximalt värde för 

kunden och att man sparar in tid i de tidiga faserna av utvecklingen. Ytterligare en 

fördel är att en agileutveckling ger mer funktioner med högre kvalitet till lägre 

kostnad. En informant sammanfattade allt detta med följande citat: � Man kommer 

snabbare igång med kodandet och förlorar inte så mycket tid i tidiga faser där 

man annars kan sitta still i månader bara för att man skriver specar. Man 

koncentrerar sig på kundnytta, vilket naturligtvis är det viktigaste. Man bygger så 

lite som absolut möjligt, vilket är bra. Man får en uppsättning testfall som ger 

självförtroende nog att våga sig på refactoring. När koden levereras tilltestning 

så är den av bättre kvalitet.� 

 

 

5.3. Nackdelar med agile 
�Metodiken passar inte alla projektdeltagare, vissa faser och typer av 

problemlösningar kan kräva att en projektdeltagare låser in sig och helt 

avskärmar sig resten av projektet, vissa människor fungerar inte alls i ett 

dynamiskt och tight team. Personer som trivs på sin kammare, radar upp 

fotografier på nära och kära på skrivbordet passar sällan i projekt som är 

beroende av att alla deltagare bjuder på sig själva, delar med sig av sin kunskap 

och erfarenhet utan att inskränka på kompromissviljan.� 

 

Det har visat sig att det finns svårigheter snarare än nackdelar. Svårigheter att 

sälja in arbetssättet hos kunden. Det kräver en kund som inte har maximala krav 

på formalitet. Agile passar inte alla kunder. Resultatet av studien visar också att 

det finns svårigheter att kombinera en lättrörlig utveckling med fastprisavtal.  
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5.4. Skillnaden mellan agile och traditionell 

systemutveckling 
En skillnad mellan agile och en mer traditionell utveckling har visat sig vara att 

det ger ett större ansvar hos individen. Fokus i en agileutveckling ligger mer på 

vad man gör inte hur. Traditionellt skyddar man sig mot tidsslöseri genom att 

tänka först och agera sedan, medan man i agileutveckling skyddar sig genom att 

hela tiden våga tänka om. Ytterligare en skillnad som har visat sig i studien var att 

man betonar färdig kod framför dokument. Det gör att systemet får växa fram 

istället för att designa allt från början. En informant såg den största skillnaden i 

ödmjukheten hos agile. Ödmjukheten för att det inte alltid blir som man har tänkt 

sig. 

 

5.5. Dokumentation 
�Dokumentation skall vara aktuell, genereras med automatik, distribueras 

elektroniskt.� 

 

Vad det gäller informanternas syn på dokumentation så kan man tydligt se ett 

samband. Dokumentation ska vara enkel, minimal och aktuell. Det vill säga gör 

ingenting i onödan, men samtidigt om kunden kräver att ett visst dokument ska tas 

fram så gör man det. Merparten av dokumenten har visat sig framställs för 

kundens skull. �Det är mycket jobb att hålla det uppdaterad och kunden kräver 

att den ska tas fram så gör vi det. Vi skriver den mer för de som ska ta över än för 

oss själva.� 

 

 

5.6. Kundens inflytande 
Kundens inflytande under utvecklingen var överlag god. Resultatet visar också att 

hos en informant hade kunden inget inflytande överhuvudtaget. Där ställde 

kunden sina krav i början och var sedan inte aktiva förrän vid leverans. En annan 

sak som kom fram under intervjuerna, är att det finns lite intresse från kunderna 

att vara delaktiga i utvecklingen. �De som verkligen skulle kunna bidra till 

projektet har ofta mycket att göra och det är inte alltid verksamheten inser 

betydelsen att dessa deltar i utformningen av system på vilka verksamheten 
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kommer att bero på i framtiden.� Även om man ger dom möjlighet att påverka 

och vara inblandade är det få som tar sig tid. 

 

5.7. Sena ändringar 
Att hantera sena ändringar i krav ansåg informanterna inte vara något större 

problem. Många ansåg det helt naturligt och välkomnade detta. Vad som visade 

sig i resultatet var dock att det är viktigt för alla parter av ett projekt att förstå 

konsekvenserna av ändringar. �Det är helt beroende på konsekvenser på 

kostnader och avtal/överenskommelser. Sena ändringar som driver kostnaden kan 

vara nödvändiga för att nå rätt slutresultat, men trista om det drabbar mig som 

leverantör (fastprisavtal).� 

 

5.8. Framtiden för agile 
Jag har här valt att med citat framföra en del av informanternas åsikter om 

framtiden för systemutveckling enligt agile. 

 

�Jag tror det kommer mer och mer. Det är en stark rörelse, med tunga personer 

som står bakom. Man undrar ju varför 65% av alla projekt går åt skogen. Det 

måste man göra något åt.� 

 

�Jag tror det kar kommit för att stanna som en del av andra metoder. Agile har 

stort inflytande, men jag tror begreppet kommer att vattnas ur. En del av 

verktygen kommer att finnas som en naturlig del av utvecklingen. En del tycker 

agile är lite suspekt och kanske bara stoppar in delar av det. Men fler och fler 

kommer att använda sig av det.� 

 

�Definitivt en framtid. Man måste gå ifrån det gamla som inte fungerar, men det 

kommer att ta tid. Det är ju mer en underground rörelse, det finns inget 

kommersiellt intresse i att sälja in idéerna.� 

 

�Det finns ju en adoptionskurva för alla idéer, och det verkar som agile har 

kommit en bra bit upp på den nu. Det snackas mer, kunderna börjar köpa det här 

också nu. Men branschen är så konservativ.� 
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6. Diskussion 
Här följer reflektioner över studie som genomförts och en diskussion om 

resultatet. 

  

6.1. Resultat 
Trots allt tal om metoder och processer så är det vanligt att de metoder som 

företag säger sig tillämpa, i själva verket inte följs. Det vanligaste är att 

systemutveckling bedrivs enligt den verkliga traditionen, det vill säga informellt.  

Detta kan beror på att utvecklingsmetoderna är utformade efter en 

vanföreställning om vad systemutveckling är, med en önskan om att 

systemutveckling ska kunna bedrivas som projekt inom tillverknings- och 

byggindustrin, det vill säga med förutsägbarhet och kontroll. Men 

systemutveckling kräver andra förutsättningar för att fungera. De flesta projekt 

som realiserar mjukvara använder inte någon uttalad metod. 

 

Agile är ingen komplett föreskrivning för hur utveckling ska bedrivas. Det 

beskriver snarare en attityd, ett förhållningssätt. Om man förväntar sig en 

checklista att bocka av kommer man bli besviken. Varje projekt är unikt och det 

handlar om att hitta de bästa formerna för arbetet. Man kan inte ge en 

universallösning som fungerar utmärkt överallt. Agile borde inte vara svårare att 

ta till sig än andra utvecklingsmodeller. Det är ett lapptäcke av metoder som går 

att kombinera, men det kräver sin erfarenhet för att gå i mål. 

 

I ena änden ligger agile och i den andra de planeringsdrivna metoderna. Båda 

behövs på sina respektive områden. Eftersom agile skulle kunna läggas ganska 

nära en hackers sätt att bygga system, kan man förstå misstron hos förespråkarna 

av en mer planerad systemutveckling. Men som jag ser det har båda sin plats. 

Agile fungerar där en planeringsdriven metod inte gör det och vice versa. 

Dessutom behövs det några former av hybrider av dessa, som kan ta hand om alla 

projekt som hamnar någonstans i mitten. Så om man ser på hur vissa metodologier 

har tagit över efter varandra, tror jag inte att agile kommer bli det enda sättet att se 
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på systemutveckling. Det finns fortfarande, trots en turbulent omgivning, områden 

där kraven och allt runt omkring är mycket förutsägbart och därför löses bäst med 

strikt planerade processer. 

 

6.1.1. Agiles betydelse 

Företagen är på väg in i en turbulent period. Globaliseringen ger en total 

konkurrens som kräver snabba anpassningar, skriver Peter Tallungs (2004) i 

Computer Sweden. Detta ställer krav på reaktionssnabbhet. Att informanterna 

angav flexibilitet och förmågan att tillåta kraven att förändras, som svar på vad 

agile betyder för dem, var kanske ingen överraskning. Kärnan i hela 

agiletänkandet är ju att vara anpassningsbar och att ha ett synsätt som välkomnar 

förändringar. Vad det handlar om är att vara pragmatisk. Det handlar om att 

betona kommunikation, att inte göra mer än nödvändigt för att producera god 

kvalitet och system med långsiktighet. Fokusera på att producera mjukvara i första 

hand. Formell dokumentation har bara ett värde då den krävs för att kommunicera 

visionen med systemet till alla inblandade. Agile tar hänsyn till att saker inte blir 

som man har tänkt sig.  

 

Agile bygger också på rent programmeringstekniska finesser, som enhetstestning 

och refactoring, och annat tekniskt stöd som på något sätt stärker 

systemutvecklaren själv. Denne är inte lika beroende av en förstudie och design 

som försökt täcka in alla tänkbara fall. Frågan är om det är moderna 

programmeringsverktyg och annan teknisk utveckling som möjliggjort agile. Ta 

bara till exempel inkapsling inom objektorientering, denna teknik underlättar 

förändring och minskar kravet på tidig design. Jag tror också att omvärldens allt 

snabbare förändring ställer nya och förändrade krav på varje enskilt projekt och 

detta har gjort att man sökt idéer som underlättar förändring. 

 

De saker som informanterna nämnde, och som de själva ansåg var det som gjorde 

just deras projekt agile, återspeglar agiles fyra värderingar. Det vill säga nära 

samarbete och kommunikation, kortare utvecklingstider, förmågan att snabbt göra 

ändringar och kund på plats.  
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6.1.2. Fördelar 

Banzi (2992) nämner att agile betonar att systemutveckling ska vara en trevlig 

aktivitet. Det var intressant att se att ett par av informanterna nämnde just att man 

har roligt medan man gör det som en av fördelarna med agile. En av 

informanterna sa så här under intervjun: �� jag hade nog tröttnat på 

programmering och tänkte lägga av. Det var inget roligt längre. Men 

programmeringen har efter det att jag tog till mig agile och XP fått en kick. Nu är 

det mycket roligare igen�. 

 

Agila metoder fungerar bra för att sprida kunskap och lära upp nya 

projektdeltagare. Wells & Williams (2002) pratar om att agile kräver mindre 

formell träning. Detta under förutsättning att det finns en tillräckligt stor kärna 

med duktiga och inskolade projektdeltagare från början. 

 

Ford Coppola har någon gång sagt att skillnaden mellan att göra en bra och en 

dålig film ligger i att lyckas med att få de inblandade att göra samma film. Så är 

det med systemutveckling också. Alla från uppdragsgivaren, slutanvändarna och 

finansiärerna till projektledarna, gränssnittsdesigners, utvecklarna och testarna �

 alla måste vara engagerade i att utveckla samma system, de måste ha en 

samstämmig vision om det system som de bygger. Detta förutsätter 

kommunikation och nära samarbete. Det enda som räknas är att varje uppgift man 

utför i projektet är riktad mot att ta ett steg närmare förverkligandet av visionen. 

Misslyckas ett projekt så är det väldigt ofta på grund av för dålig kommunikation 

och för dåligt samarbete. 

 

6.1.3. Nackdelar 

Det krävs en kunnig och förstående beställare med rätt ställda förväntningar. 

Metoden passar inte alla uppdragsgivare och det kan vara svårt att förutse detta 

inledningsvis. En informant anser att metodiken kräver mycket tid och 

uppmärksamhet från uppdragsgivaren och kräver avtal och överenskommelser 

som passar metodiken. Exempelvis visar min studie att agile och fastprisavtal 

kommer på kollisionskurs. Ett lyhört projektteam i kombination med en tanklös 

och vilsen uppdragsgivare kan upplevas som att �de aldrig blir klara� och därför 

misslyckas. 
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Det krävs duktiga och självgående projektdeltagare. Eller som Fowler (2003) 

säger, ingen process kan ersätta ett utvecklingsteams talang. Det är en svår 

metodik, ett projekt kan mycket väl kantra och gå över i kaos. Det gäller att hitta 

en bra balans, om man ska uppnå det kaosordnade perspektiv som Highsmith 

(2002) pratar om. 

 

För att få ett lättrörligt arbetssätt att fungera krävs mycket erfarna utvecklare. 

Agile är definitivt inget för nybörjare. För att på bästa sätt kunna dra nytta av 

fördelarna med agile, anser jag att man praktiskt behöver kunna de mer 

traditionella utvecklingssätten. Erfarenhet av att faktiskt bygga system är viktigare 

än erfarenhet av agilemetoder, skriver Wells & Williams (2002). En svaghet med 

ett angreppssätts som agile är dess tendens att fokusera på talang. De är beroende 

av återanvändning av folk som är familjära med metoden. 

 

6.1.4. Skillnaden 

Studien visar att en skillnad mellan agile och traditionell utvecklingsmetodik är att 

agile lägger större ansvar hos individen. Detta kan vara en anledning till att agile 

är mer tilltalande för utvecklare än för ledningen, för som Banzi (2002) nämner, 

så är den traditionella utvecklingsmetodiken mer lockande för ledningen, då de 

har mer kontroll. Min uppfattning är att agile egentligen har väldigt mycket 

gemensamt med det sätt som systemutveckling vanligen bedrivs, med den 

skillnaden att agile är en systematiserad form. Under en lång tid av IT-historien 

har olika metoder föreslagits för hur systemutveckling ska bedrivas. I takt med att 

systemen blivit större och mer komplexa har de flesta upplevt ett behov av en 

tydligt uttryckt metod att följa.  

 

6.1.5. Dokumentation 

Studien visar att informanterna var relativt eniga om att dokumentation ska vara 

enkel, minimal och aktuell. Martin (2001) säger att för mycket dokumentation är 

värre än för lite. Men frågan är vad som är värst mellan för mycket dokumentation 

och ingen alls. Jag anser att frågan om dokumentation alltid kommer att finnas 

kvar. Som kund behöver man dokumentation för att få en förståelse för vad som 

sker och vad man faktiskt betalar för.  
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6.1.6. Kundens inflytande 

Ju mer kunden kan vara inblandad desto bättre. Som Martin (2001) säger så är ett 

nära samarbete bättre än att förlita sig på ett kontrakt. I informanternas projekt var 

kundens inflytande överlag gott. Men precis som Ambler (2002) säger, så är 

kunden sällan intresserad av att vara delaktig. Ofta kan kundens inflytande vara 

svårt att få gehör för. De som verkligen skulle kunna bidra till projektet har ofta 

mycket att göra och det är inte alltid verksamheten inser betydelsen av att dessa 

deltar i utformningen av system. En av informanterna ansåg att kunderna inte har 

sett fördelen i att istället få färdiga funktioner för varje iteration. Dom vill ha sina 

dokument.  

 

6.1.7. Sena ändringar 

Studien visar att sena ändringar inte var något större problem. Men det kostar 

alltid att ändra sig även om agile minska kostnaden. Även om man har en ovanligt 

klar bild av vad systemet ska göra så ändras omvärlden och systemet får nya krav 

på sig. Att agileutveckling leder till minskade ändringskostnader borde stärka 

konkurrensförmågan. Det är orimligt att tro att det inte blir några ändringar. Är 

det, som Martin (2001) påstår, förmågan att reagera på förändringar som avgör ett 

projekts framgång eller misslyckande?  

 

6.1.7. Framtid 

Utifrån resultatet av denna studie skulle jag tro att agile kommer att växa sig 

starkare. Man har genom historien provat flera olika sätt att se på 

systemutveckling. Att jämföra denna typ av utveckling med den mer tekniska 

utvecklingen av till exempel en bro, håller inte. Vid systemutveckling anser jag att 

en större hänsyn måste tas till människorna som är inblandade. Genom att ta till 

sig det agila synsättet, tillsammans med väl beprövade utvecklingsmetoder, anser 

jag, precis som informanterna i denna studie, att agile i framtiden kommer att vara 

en självklar del av systemutvecklingen. 

  

6.2. Slutsats 
De slutsatser jag har kommit fram till under denna studie är att agile sannolikt har 

kommit för att stanna. Agile blir det nya sättet att se på systemutveckling. För 
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aktiva systemutvecklare som arbetar efter detta nya synsätt har det betytt kortare 

utvecklingstider för projekten. Man arbetar i projekt som tillåter att kraven 

förändras och ser inga problem med sena ändringar. Men det är viktigt att man 

förstår konsekvenserna av dem. Jag har också dragit slutsatsen att, den största 

svårigheten med detta utvecklingstänkande är att sälja in konceptet hos kunderna. 

Kunden är välkommen att vara med vid utvecklingsprocessen men tar sällan den 

chansen. 

 

För systemutvecklingsprojekt som bytt från en mer traditionell utvecklingsmetod 

har den största skillnaden varit att agile lägger ett större ansvar hos individen och 

att dessa metoder visar en ödmjukhet mot att allt inte blir som man tänkt sig. 

Agile handlar om det sätt man ser på sitt arbete, hur man kommunicerar med alla 

inblandade och att man har insett att systemutveckling är en individcentrerad 

verksamhet och aldrig kommer att fungera som en ingenjörsdisciplin.  

  

6.3. Reflektioner över studien 
Merparten av litteraturen som finns tillgänglig inom ämnet är skriven av samma 

personer som var med och skapade Agile Alliance, och som tillsammans kommit 

fram till dess värderingar och principer. Detta kan ha påverkat objektiviteten i 

studien på ett negativt sätt.  

 

Intervjuerna och det material som de gav hade kanske blivit bättre om det varit 

möjligt för mig att genomföra fler av dem personligt. Men tack vare 

informanternas vilja att dela med sig av sina tankar och åsikter om ämnet, blev jag 

glatt överraskad av hur mycket information som kom fram trots att svaren 

skickades till mig.   
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Bilaga 1. 
 

Intervjuguide 1 
 

1. Vad har du för befattning? 

 

2. Hur länge har du arbetat inom systemutveckling? 

 

3. Hur många personer är genomsnittet för dina projekt? 

 

4. Arbetat du med stora eller små projekt? 

 

5. Vilken typ av utvecklingsprojekt sysslar du med? 

 

6. Använder du alltid en Agile metodik, eller använder du även av mer 

traditionell utveckling? 

 

7. Vad betyder Agile Software Development för dig? 

 

8. Vad är det som gör att just dina/ditt teams projekt är Agile? 

 

9. Hur länge har du arbetat med Agile utveckling? 

 

10. Vad ser du för fördelar? 

 

11. Vad ser du för nackdelar? 

 

12. Vilken betydelse har Agile för verksamheten. Både för dig som utvecklare och 

för kunden? 

 

13. Vad är den största skillnad mellan Agile och en traditionell utvecklingsmetod? 

 



    

14. Vilka systemutvecklingsmetoder använder du dig av i dina 

systemutvecklingsprojekt? 

 

15. Vad använder du för verktyg under utvecklingsprocessen?  

 

16. Hur går du/ditt team tillväga för att nya medlemmar lättast ska sätta sig in i 

systemet? 

 

17. Vad har du för förhållningssätt till dokumentation? 

 

18. Varför och vad dokumenterar du? 

 

19. I vilket utsträckning har kunder/intressenter/användare inflytande under 

utvecklingen? 

 

20. Hur levererar du till kunden?  

 

21. Hur planerar du ett projekt? 

 

22. Hur långt fram i tiden detaljplaneras? 

 

23. Hur ser du på sena ändringar i krav etc.? 

 

24. Vad är ditt mål med systemutveckling? 

 

25. Hur delges information om systemet inom teamet? 

 

26. Blir utvecklingsprocessen annorlunda om det finns kritiska krav, många krav 

om pålitlighet eller säkerhet? 

 

27. Vad är kundernas uppfattning om Agile utvecklingsmetodik? 

 

28. Hur mycket och hur ofta testar du systemet? 

 



    

29. Skulle du säga att du helt och hållet har tagit till dig konceptet Agile? 

 

30. Det sägs att för att en metod ska vara Agile, ska den vara knappt tillräcklig. 

När är en metod knappt tillräcklig för dig? 

 

31. Uppfyller du Agile värderingarna? 

Individer och samspel framför processer och verktyg. 

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation. 

Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar. 

Lyhördhet för förändringar framför att följa en plan.



    

 

Bilaga 2. 
 

Intervjuguide 2 
 

1. Vad har ni för befattning? 

 

2. Hur länge har ni arbetat inom systemutveckling? 

 

3. Vad betyder Agile Software Development för er? 

 

4. Hur länge har ni arbetat med Agile utveckling? 

 

5. Vad ser ni för fördelar? 

 

6. Vad ser ni för nackdelar? 

 

7. Vilka är dina argument för att man ska använda sig av Agile utveckling? 

 

8. Vad är den största skillnad mellan Agile och en traditionell 

utvecklingsmetod? 

 

9. Hur går du tillväga när du ska implementera Agile hos ett företag? 

 

10. Hur lång tid tar det att helt implementera Agile hos ett företag? 

 

11. Ser du någon generalisering av de företag som vill implementera detta 

koncept. Små/stora företag, typ av utvecklingsprojekt eller liknande? 

 

12. Vad är den vanligaste orsaken till att företag väljer att övergå till en Agile 

utveckling?  

 

13. Vad inom Agile är svårast respektive lättast för nya anhängare att 

implementera? 



    

 

14. Vilken utbildning får medarbetarna angående Agile? 

 

15. Vilken är den vanligast Agile metoden anser du? 

 

16. Har storleken på projekt betydelse vid användningen av Agile? 

 

17. Det sägs att för att en metod ska vara Agile, ska den vara knappt 

tillräcklig. När är en metod knappt tillräcklig enligt dig? 

 

18. Hur ser du på framtiden för Agile? Har det kommit för att stanna? 

 


