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Sammanfattning 
Agila metoder och modeller ses ofta som nytänkande och används idag flitigt av företag och organisationer 

runt om i värden. I realiteten är grunden till det agila metoderna idag 13 år och mycket har hänt, både teknisk 

och kring sättet vi arbetar, sedan 2001. Den agila metodiken baseras på två dokument, det agila manifestet och 

de agila principerna, där principerna är till för att konkretisera manifestet. Eftersom principerna är konkreta 

anser vi att de har en stark koppling till hur agil utveckling de facto bedrivs. Vi har därför valt att undersöka hur 

principerna står sig bland utvecklarna över ett decennium efter att de skrevs samt om utvecklarna ser ett 

behov av revidering och vilka delar de i så fall skulle vilja förändra. För att ta reda på detta genomförde vi fyra 

intervjuer med utvecklare som alla hade olika erfarenhet av agilt arbete samt utgick från en tidigare kvantitativ 

undersökning i ämnet. 

Slutsatsen av undersökning är att de agila principerna fortfarande står sig bra bland utvecklarna men att det 

finns ett behov av revidering. Original utformningen är dock så pass väl fungerande att behovet inte är 

omedelbart. Det finns flera ämnen som våra respondenter tagit upp som är viktiga att ta hänsyn till där kvalitet 

och dokumentation är de ämnen som står ut i mängden. I mångt och mycket överensstämmer vårt resultat 

med den undersökning vi utgått från vilket tyder på att den bild som förmedlas av de båda undersökningarna 

har en god förankring hos utvecklarna, även om det finns områden där våra resultat skiljer sig från varandra.  

  



Abstract 

Agile methodology and models has a wide group of supporters among organizations and companies and is 

often seen as innovative. The agile methods are now 13 years and a lot has happened since then, both in our 

ways of working and in the technology we use. The agile methodology is based on two documents, the agile 

manifesto and the agile principles. The principles embodies the manifesto and in our view creates a strong 

connection with reality and by that a strong connection with how software is developed. To find out if the 

principles still are viable and used among developers and if a revision of them is needed we performed a survey 

based on four interviews and a previously conducted quantitative study. 

The conclusion of this survey is that the principles are used and works well in development projects and are 

well thought of by the developers but there is still a need for a revision. How this revision would look and when 

it should be done is hard to say, the need for it aren’t urgent because of the general support of the original 

principles are still strong.  There are a couple of different areas that our respondents point out as important 

where quality and documentation stands out as the most important that organizations working agile have to 

focus on in their daily work. Our survey and the study we used as an inspiration ends up in mostly the same 

conclusions with only few differences, which we see as a confirmation that our study reflects the developers’ 

view.    



Förord 
Under vårt arbete med denna uppsats som avslutar våra studier på Systemvetenskapliga programmet vid 

Linköpings Universitet har vi fått stor hjälp med insamlandet av empirisk data samt stöd när vi behövt stöd. Vi 

vill därför passa på att tack alla dessa personer här. 

Vi vill framföra ett stort tack till de fyra respondenter som ställt upp på intervju med oss, utan den information 

de delgav oss hade inte denna uppsats varit möjlig att skriva. 

Vi vill också passa på att tack vår handledare, Ivan Nilsson, som tagit sig tid att hjälpa oss och gett konstruktiva 

synpunkter när vi inte visste hur vi skulle fortsätta vår undersökning.  

 

Linköping, 2014 
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Fredrik Nordin Henrik Larsson 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel redogör vi för bakgrunden och tidigare forskning inom området vilka har lett fram till vår 

problemformulering och frågeställning. Slutligen förklarar vi dispositionen för uppsatsen för att ge läsaren en 

bättre överblick av vår rapport. 

1.1 VÅR UNDERSÖKNING 

Hur ser utvecklarna på de agila principerna och behövs det en revidering av dem är två frågor som vi ställer oss 

efter att ha läst en artikel av Williams (2012). Williams (ibid.) som är professor i datavetenskap vid North 

Carolina State University genomförde en undersökningen som hon presenterar i What agile teams think of 

agile Principles, den artikel som vår undersökning utgår ifrån.  Åsikterna om agil utveckling är många där 

spannet rör sig från sågning av hela metodiken (Jönsson 2012) till allmänna uppslag om hur grupper som 

arbetar agilt anpassar metodiken och inte följer de principer som finns (Fitzgerald, Hartnett & Conboy 2006, 

Vilain & Martins 2011). På samma sätt som vattenfallsmodellen idag ifrågasätts på grund av dess brister i bland 

annat hanteringen av kravförändringar (Tonnquist 2010) kan agil metodik, likt det Jönsson (2012) skriver, vara 

helt förlegad om 10 år. Detta innebär att agila modeller kan gå samma öde till mötes som vattenfallsmodellen 

vilket vi tycker är en intressant aspekt. Således ville vi ta reda på hur det egentligen är ställt med de agila 

principerna och om utvecklarna vill förändra dem. Detta är det huvudsakliga bidraget vi avser förmedla med 

vår undersökning.  

1.2 BAKGRUND 

Inom systemutveckling finns många olika metoder, modeller och principer. Traditionell utveckling som 

exempelvis vattenfallsmodellen utgjorde basen för systemutveckling under 90-talet (Highsmith 2002). Dessa 

modeller fanns dock problem med som svårigheter att anpassa sig till förändrade krav, vilket resulterade i 

många misslyckade projekt (Tonnquist 2010). Som svar på den traditionella utvecklingen uppstod agil 

utveckling som är en utvecklingsmetodik som fokuserar på att kunna hantera förändrade krav och snabba 

omställningar. Detta är något som framgår av de två dokument som ligger till grund för agil utveckling, det agila 

manifestet och de agila principerna. År 2001 framarbetade Beck med flera (2001a) detta manifest där de även 

sammanställde 12 principer för agil utveckling, principer som än idag används men som under årens gång inte 

omarbetats. Eftersom manifestet är abstrakt i sin utformning och således täcker in ett brett område anser vi att 

en omarbetning är onödig då bredden idag är fullt tillräcklig. De 12 principer som är en konkretisering av 

manifestet har en koppling till hur arbete de facto bedrivs av utvecklarna och bör således avspegla de 

förändringar som skett sedan principerna fastställdes. Förändringarna som kan ha påverkat hur principerna ser 

ut är till exempel utvecklingen av videochatt, smarta telefoner, bandbreddstillgång och att vi ofta är ständigt 

uppkopplade i dagens samhälle kontra hur det såg ut 2001, då bredbandstillgången låg på 9 % i Sverige (Findahl 

2013). Vilain och Martins (2011) beskriver hur ny teknik och nya verktyg har påverkat användarna och att 

denna påverkan inte ska underskattas. De (ibid.) menar att dessa förändringar kan medge nya arbetsmetoder 

som kan förenkla tidigare komplicerade moment som kommunikation och beslutsstöd.  Detta är något som 

Scacchi (1994) tog upp redan 1994 då han pekar på hur tekniska framsteg påverkar hur man arbetar och hur 
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det leder till att nya metoder tillkommer och gamla förändras, något som vi har tagit fasta på i vår 

undersökning. 

Inom dagens mjukvaruindustri används många olika metodiker och modeller såsom Scrum och XP
1
, vilka alla 

bygger på den agila metodiken (Martin 2003). Agil metodik syftar till att tillåta improvisation och låta 

individerna arbeta mer självständigt samt tillåta dem att växa och utvecklas som personer (Stober & Hansmann 

2009). Den agila metodiken är också något som används inom IT-sektorn vilket det finns tydliga bevis för; ”… in 

a Q3 2010 survey fielded by Forrester and Dr. Dobb’s Journal, about 39 % of 1,023 IT professionals said that 

they follow an Agile method” (West 2011 p. 2). Att agil utveckling också används inom många stora företag och 

att allt fler väljer att byta från traditionella metoder till en agil visar ET Bureau (2012) där en undersökning från 

2009 visade att 45 procent av företagen använde sig av en agil metod, vilket hade ökat till 60-80 procent 2012. 

De skriver vidare (ibid.) om hur fokus inom mjukvaruindustrin har skiftat från stora projekt som löper över flera 

år till små korta projekt där investerarna vill få resultatet av sina investeringar inom 3-5 månader.   

Williams (2012) genomförde en undersökning med en kvantitativ ansats som avsåg att ta reda på hur 

utvecklarna ser på principerna och hur väl de stod sig 2012. Resultatet blev smärre justeringar av principerna, 

som vi beskriver i underkapitel 3.4, med en slutsats som fastställer att principerna i sin ursprungliga form 

fortfarande fungerar och tillämpas. 

Det finns således tekniska framsteg att ta hänsyn till och dessutom erfarenheter att inhämta efter tio års 

tillämpning av de agila principerna, något som Williams (ibid.) påvisar och som vi tog fasta på och utgick från.  

1.3 TIDIGARE FORSKNING 

Det finns omfattande forskning inom agil utveckling som behandlar olika delar av metodiken. Thillaisthanam 

(2010) skriver om hur företag i sin iver att införa agila metoder ofta hamnar i fallgropar eftersom infrastruktur, 

ledning och människorna inte är samordnade på ett sådant sätt att de agila grundprinciperna kommer att 

fungera. Det kan handla om att projektledare inte låter utvecklingsteamet själva styra utvecklingsprocessen 

eller att man prioriterar att göra klart funktioner utan att se till att man faktiskt kan driftsätta dessa 

kontinuerligt. Vi menar att det han beskriver är ett vanligt förekommande scenario eftersom ett hastigt 

införande med dålig metodikförståelse kan leda till att organisationen går kvar i samma tankebanor vilket 

påvisas av de genomförda fallstudierna (ibid.). Kopplingen mellan agil metodik och dessa fallgropar är på ett 

sätt klar, men förmodligen är inte problemet unikt för införandet av agila metoder. Problemet uppstår 

förmodligen i största allmänhet när tid för anpassning inte ges vid införandet av nya arbetssätt, något som 

författaren inte belyser. 

Anpassningar av agila metoder är ett aktuellt ämne som bland annat Fitzgerald, Hartnett och Conboy (2006) 

skriver om. Författarna (ibid.) menar att de agila principerna är svåra att applicera som de är och att det alltid 

krävs någon form av anpassning eller egen tolkning för att arbetet ska fungera. Anpassningarna och hur de 

fungerar varierar från fall till fall men genom att vara flexibel och välja bort delar kan man uppnå bättre resultat 

                                                                 
1
 Se Begreppslistan 



 

3 

(ibid.). Artikeln är för oss intressant då den genom en fallstudie belyser en av de saker vi anser är mest 

intresseväckande gällande agil utveckling, nämligen möjligheten att anpassa metoden. Författarna (ibid.) borde 

dock definierat vad som är agilt eftersom frågan som vi nu ställer oss är vad krävs för att en anpassad metod 

ska bedömas som agil. Måste den uppfylla de tolv principer som stöttar det agila manifestet eller räcker det 

med att anpassningarna faller under manifestet i sig? Detta är ett komplext ämne som vi delvis berört i vår 

reflektion. 

Vilain och Martins (2011) skriver om hur de agila principerna frångås och hur viktiga de egentligen är. 

Författarna (ibid.) skriver att verkligheten påverkar vilka agila principer som efterföljs och att det är viljan att 

följa manifestet som avgör huruvida agil utveckling verkligen tillämpas. Det författarna (ibid.) beskriver i deras 

artikel är vanligt ute i organisationerna eftersom det är svårt att leva upp till de agila principerna till hundra 

procent, då människor och organisationer är unika. Intresseväckande är att exemplet som studien utgör pekar 

på att man ändå försöker komma så nära ursprungstanken med principerna som möjligt istället för att tillämpa 

en helt egen lösning. 

Salo och Abrahamsson (2008) tittar på två agila metoder, Scrum och XP
2
, som är baserade på de agila 

principerna och hur de används samt hur användbara de är. Författarna (ibid.) konstaterar att förståelse för 

metoderna är av vikt för hur användbara de anses vara samt påvisar att det generellt sett anses positivt att 

använda agila metoder. Dock finns det flera olika delar inom både XP
2
 och Scrum som användes väldigt sällan 

och det innebär att det finns utrymme för att djupare studera vad detta beror på. Författarna (ibid.) 

presenterar en artikel som känns väl underbyggd med data och som tydligt med hjälp av tabeller och grafer 

visar på vad för data de insamlat, något som vi uppmanar fler författare att överväga då det hjälper förståelsen. 

Utifrån detta bör det således vara möjligt att dra slutsatser om hur de agila principerna tillämpas.  

1.4 PROBLEMFORMULERING 

Agila metoder är idag erkänt effektiva och väl använda metoder som tillämpas i omfattande utsträckning inom 

mjukvaruindustrin (ET Bureau 2012) även om det, som nämns i underkapitel 1.1, finns skilda åsikter om hur det 

egentligen fungerar. Då användningen av agila metoder har blivit vanligare finns det även mer 

erfarenhetsvärden att hämta från dem, något som är av stor vikt för metodiken och som vi sett som viktigt. 

Utmaningarna med agila metoder är flera och finns på alla nivåer i en organisation. En anpassning måste ske i 

alla delar av organisationen för att metodiken ska kunna användas effektivt. En anpassning av de interna och 

externa processerna samt hur arbetet bedrivs mot kund behövs (Schuh 2005). Hur denna anpassning har skett 

och vad det har medfört finns det ett stort antal artiklar och böcker om för den som vill fördjupa sig i detta, ett 

litet urval finns under föregående underkapitel. Det man kan läsa om är hur anpassningar av de agila 

principerna ofta sker för att kunna få metod, process och människor att fungera tillsammans vilket ligger i den 

agila naturen, anpassningen, men hur mycket kan man anpassa utan att fördärva de agila konceptet? Det är en 

svår fråga att besvara, men då de är just principer och inte regler anser vi att anpassningar och tolkningar är 
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tillåtna. Detta är inte heller något som Beck med flera (2001b) har skrivit något om i anslutning till principerna 

men det finns flera exempel på hur anpassningar sker ut i utvecklingsprojekten (Vilain & Martins 2011, Sahota 

2012).  Vi har valt att se på dessa tolkningar och anpassning från ett annat perspektiv nämligen huruvida de 

agila principerna fungerar fortfarande trots dess ålder, eller borde de erfarenheter kring hur agil utveckling 

bedrivs inducerats i principerna. Detta i syfte att stärka kopplingen till verkligheten och till hur agil metodik 

tillämpas.  

Vår problemformulering bottnar i hur tillämpbara de agila principerna som finns bakom det agila manifestet är 

idag och hur de som använder dem ser på dess innehåll. Aktualiteten i problemet är något som vi upplever som 

stor baserat på att vi själva har arbetat agilt. Således har vi haft en förstahandsupplevelse av de möjligheter, 

begränsningar och brister som finns med metodiken, något vi tror alla utvecklare som arbetar agilt har en 

personlig åsikt om. Vi har därför valt att angripa problemet från utvecklarens synvinkel för att se om det finns 

ett behov hos dem eftersom de utgör stommen i agila projekt. Vi har valt att fokusera på utvecklarna då 

Williams (2012) gör det i sin undersökning i syfte att upprätthålla en relevans mellan undersökningarna men 

även för att vi anser att deras uppfattning är minst lika värdefull som ett företags generella åsikter. Detta då de 

arbetar agilt dagligen och således har möjlighet att skapa sig en uppfattning om ämnet. Man kan dock se på agil 

utveckling från flera olika synvinklar, exempelvis från kundens eller projektledarens position och vissa av dessa 

uppfattningar kommer vi att ta vara på och till viss del avspegla via våra intervjuer.  

1.5 SYFTE 

Syftet med vår undersökning var att studera huruvida de agila principerna fortfarande tillämpas trots att de 

skrevs för över ett decennium sedan. Vi utgick från en tidigare genomförd undersökning (Williams 2012) och 

undersökte hur utvecklarna ser på de agila principerna. Utifrån de data vi samlat in undersökte vi hur 

principerna tillämpas och avspeglas i dagens arbetsliv vilket syftade till att förändra, förstärka och förtydliga de 

agila principerna.  

1.5.1 FRÅGESTÄLLNING 
Med bakgrunden att de agila metodikerna har en stark ställning inom mjukvaruindustrin identifierade vi några 

faktorer som är kopplade till utvecklarnas åsikter kring de agila principerna som vi sedan undersökte. Detta är 

områden som vi anser är underrepresenterade i den litteratur som finns, då fokus ofta ligger på organisationen 

som helhet snarare än på individnivå. Utifrån ovan förklarade problem när det kommer till tillämpandet och 

anpassningen av de agila principerna formulerade vi två huvudfrågor som vi besvarar i denna undersökning: 

 Hur ser utvecklarna på de agila principerna? 

 Behövs en revidering av de agila principerna? 

o Hur vill utvecklarna att revideringen i sådant fall skulle se ut? 

1.5.2 AVGRÄNSNINGAR 
Vi har inte studerat enskilda agila metoder även om de förekommer i syfte att kunna hänvisa till agil utveckling 

i stort, istället fokuserade vi arbetet på de agila principerna. Manifestet kommer endast att belysas som 
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ursprung till metoderna och inte som undersökningsobjekt. Detta eftersom en undersökning av underliggande 

element och metoder baserade på dessa skulle vara av en sådan omfattning att det inte är görbart under den 

tidsperiod vi hade möjlighet att arbeta. Då alla agila metoder bygger på samma grund kommer vår 

undersökning ändock att kunna relateras till agila metoder som exempelvis Scrum och XP
3
. 

1.6 MÅLGRUPP 

Målgruppen för vår undersökning är företag och utvecklare som arbetar agilt. Detta då en förändring av de 

agila principerna kan ge en annan bild av modern agil utveckling än den generellt accepterade. Således bör vår 

undersökning ge en mer relevant grund att arbeta utifrån.  

Andra målgrupper är lärosäten och studenter som kan få en inblick i hur agil utveckling egentligen bedrivs som 

en kontrast till teorin. Ytterligare tänkbara målgrupper är olika nätverk och organisationer som arbetar med 

agil utveckling som huvudfråga vilka kan se vår undersökning som en fingervisning om vad som är aktuellt och 

vilka problem utvecklarna upplever. 

1.7 DISPOSITION 

Undersökningen är fördelad på sju kapitel som bör läsas i sin helhet för att läsaren ska kunna ta till sig 

innehållet på ett adekvat sätt. Tanken med detta är att läsaren ska ges kunskaper om metoder och begrepp 

samtidigt som vi förmedlar våra val och inriktningar. 

 

FIGUR 1: RAPPORTDISPOSITION (Egen illustration 2014) 
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1. Inledning 

Det första kapitlet bygger upp de nödvändiga kunskaperna för att kunna ta till sig vår undersökning 

samt motiverar varför vi valt att skriva om detta ämne och beskriver det problemområde vi vill belysa. 

2. Metod 

Metodkapitlet beskriver hur vi har arbetat baserat på de metodteorier vi tar upp. Vi motiverar våra 

urval samt beskriver hur vi praktiskt kommer att gå tillväga i de olika arbetsmomenten samt gör en 

bedömning på för- och nackdelar med våra utvalda metoder. 

3. Teori 

Teoridelen är grunden till vår undersökning där vi presenterar de grundläggande begreppen, den 

undersökning vi har valt att utgå ifrån samt den teori som behövs för att förklara vissa moment av 

empirin. 

4. Empiri 

I detta kapitel återfinns resultatet av våra intervjuer, beskrivning av respondenter och demografiska 

variabler. 

5. Analys 

Empiri och teori vägs samman och analyseras i det femte kapitlet där vi med hjälp av det vi samlat in 

och valt ut beskriver vår bild av det hela. 

6. Slutsats 

Det som framkommer i analysen drar vi sedan slutsatser kring i syfte att på ett kärnfullt sätt 

presentera det som är resultatet av vår undersökning. 

7. Reflektion 

I det sista kapitlet reflekterar vi avslutningsvis kring slutsatserna och sätter det i relation till andra 

fenomen. Utöver detta föreslår vi hur vår undersökning kan leda vidare till nya forskningsområden 

som vi inte tagit upp men identifierat under arbetets gång. 

1.8 SPRÅK- OCH REFERENSHANTERING 

Vissa delar av vår undersökning, framförallt i teoriavsnittet, är skrivna på engelska i syfte att bibehålla den 

ursprungliga meningen på det sätt som författaren eller författarna avsåg (McCaffrey 2000). Istället för att 

använda tillgängliga översättningar eller på egen hand försöka översätta lämnar vi detta åt läsaren med stöd av 

den förklarande och fördjupande text som ackompanjerar de engelska begreppen.  Läsaren behöver således ha 

grundläggande kunskaper i engelska för att kunna ta till sig vår undersökning, tekniska begrepp och fackspråk 

förklaras vid behov i vår begreppslista. 

Vi har valt att arbeta med Harvardsystemet (Språkrådet 2008) för att hantera våra referenser. Systemet kallas 

ofta för författare-år-systemet eller för källparantessystemet baserat på dess uppbyggnad.  

Språkhantering och språkbyggnad som sådant grundas i Svenska skrivregler (ibid.) som vi använt som 

uppslagsbok vid de tillfällen vi behövt stöd. 
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2 METOD 
I metoden presenteras vår undersöknings tillvägagångssätt och de olika delar vi använt oss av så som ansats 

och analys. Dessa områden varvas genom hela kapitlet med kritisk diskussion och argumentation för att stödja 

våra val. 

2.1 FORSKNINGSANSATS 

Under denna rubrik beskrivs de utgångspunkter vi hade kopplat mot forskningsteorier och metoder. 

2.1.1 KUNSKAPSTEORI 
Vi har undersökt och tolkat hur utvecklarna ser på de agila principerna och valde därför en hermeneutisk 

infallsvinkel, det eftersom vi inte har kunnat fastställa att våra respondenter motsvarar snittet i den undersökta 

gruppen. Hermeneutik, läran om tolkning, lägger vikt vid tolkandet av det framkomna resultatet vilket är ett 

vanligt synsätt inom samhällsvetenskapen, forskaren försöker inte söka en absolut sanning eftersom det anses 

saknas inom hermeneutiken (Bryman 2011).  

2.1.2 KVALITATIV METOD 
I vår undersökning har vi valt att arbeta med en kvalitativ metod. Bryman (2011) menar dock att det är svårt att 

definiera vad som ses som en kvalitativ eller kvantitativ metod eftersom metoderna används på många olika 

sätt. Bryman (ibid.) menar att det generellt sett i kvalitativa metoder handlar om att samla in data med ett stort 

djup, vilket avspeglas i vår frågeställning, istället för som i kvantitativa metoder där bredden och mängden data 

är prioriterat. Ahrne och Svensson (2011) förklarar skillnaden genom att dra paralleller till empirisk data där de 

menar att statistik och siffermaterial är tydliga exempel på kvantitativ data medan anteckningar och 

intervjusamtal är exempel på kvalitativ data. Vårt syfte och problemformulering medger inte användandet av 

en kvantitativ metod på ett enkelt sätt då vi vill låta våra respondenters åsikter lysa igenom och driva oss 

framåt i vårt arbete. Att tillåta dem att ge sin egen syn på de ämnen våra frågor berörde ansåg vi gav en mer 

komplett bild av verkligheten med ett större djup. Detta innebar dock att vi var tvungna att tolka de svar våra 

respondenter gav för att får en korrekt bild av verkligheten. Att Williams (2012) tillämpat en kvantitativ metod 

medgav att vi fick möjligheten att jämföra vår kvalitativa undersökning med hennes kvantitativa.  

Att jämföra kvalitativ och kvantitativ data kan ge upphov till problem, exempelvis hur detta skall göras då dessa 

data samlats in på olika sätt. Det finns en diskussion i ämnet där Åsberg (2001) menar att det inte finns några 

kvalitativa eller kvantitativa metoder, utan bara olika typer av data. Han (ibid.) menar istället att data som är 

insamlad kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ och det är således data i sig och inte metoden som avgör 

vilken typ det är. Författaren (ibid.) skriver vidare att sättet att gå till väga, metoden, inte kan ha en mängd eller 

storlek och således kan inte en metod vara kvantitativ eller kvalitativ. Detta är en komplex diskussion och något 

vi valt att stå utanför även om vi ser det hela som intressant kopplat mot hur vi använder Williams (2012) 

kvantitativa undersökning.  
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2.1.3 ABDUKTION 
Vi har valt att arbeta med abduktion (Danermark 2003) eftersom det synsättet medger en iterativ rörelse 

mellan teori och de data som vi samlat in med vår kvalitativa metod. Inledningsvis utgick vi från teori för att 

samla in data, därefter återgick vi till teorin och tillförde avsnitt baserade på det vår data avhandlade för att 

slutligen göra om denna process till dess vi var nöjda med vår teori och empiri. Skulle vi istället valt exempelvis 

deduktion (Bryman 2011) skulle denna rörelse mellan teori och praktik inte varit möjlig, vilket hade gett ett 

enligt oss sämre resultat då vi inte haft möjligheten att gå tillbaka och inhämta ny teori vid uppkomsten av 

exempelvis nya teman i vår empiriska data.  

2.2 ARBETSPROCESS 

 

FIGUR 2: ARBETSPROCESSEN (Egen illustration 2014) 

Diagrammet (Figur 2) ovan är en beskrivning av hur vår process var uppbyggd när vi arbetade med 

undersökningen där metoden var ramen vi hade att förhålla oss till. Vi baserade undersökningen på det som 

återfinns i det första kapitlet tillsammans med de förkunskaper vi hade samt på Goldkuhls (2011) text om 

kunskapande.  
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2.2.1 FÖRKUNSKAPER 
Under vår utbildning på Systemvetenskapliga programmet vid Linköpings Universitet har vi fått goda kunskaper 

inom systemutveckling, systemutvecklingsmodeller och metoder samt flertalet av de begrepp som hör till 

dessa områden. Vi har också grundläggande kunskaper inom projektledning, IT-strategier, organisationer och 

verksamheter vilka kan komma att relatera till undersökningen. De kunskaper vi har inom dessa områden är 

främst förståelsen för vad det innebär, hur de utvärderas samt hur ett resultat bör vara. Vi har under ett 

praktikmoment jobbat i ett mindre systemutvecklingsprojekt efter en agil metod. Kunskaperna inom 

systemutveckling och systemutvecklingsmodeller och metoder har vi således fått praktiskt. Detta gjorde att 

våra kunskaper inom dessa områden är mer omfattande än vad kunskaperna är inom projektledning, IT-

strategier, organisationer och verksamheter. De förkunskaper vi hade riskerade dock att påverka resultatet av 

undersökningen men samtidigt underlättade dessa kunskaper vårt arbete då vi snabbt kunde tränga in på 

djupet inom det studerade ämnet.  

Något som också kan styrka undersökningens tillförlitlighet är trots att vi båda har läst samma kurser under vår 

utbildning har vi olika bakgrund. Den ena av oss kommer från arbetslivet och har således lite 

arbetslivserfarenhet, främst inom ledarskap och gruppsykologi medan den andra av oss har en mer akademisk 

bakgrund med studier inom närliggande ämnet datorteknik. Detta gör att vi troligtvis har sett saker på olika 

sätt och därigenom har vi breddat potentiella infallsvinklar, vilket tillsammans med den gemensamma 

kunskapen från utbildningen gör att vi ansåg oss ha goda möjligheter till att kunna presentera ett trovärdigt 

resultat. 

2.2.2 KUNSKAPANDE 
Då syftet med vår undersökning var att ge en aktuell bild över principerna bakom agil utveckling var det viktigt 

att vi förmedlar den bilden på ett trovärdigt och relevant sätt. Goldkuhl (2011) menar att kunskapsbildning 

handlar om att utveckla trovärdig kunskap, kunskap som det finns goda skäl att basera sig på, något han 

förklarar med begreppet argumentativ rationalitet vilket handlar om att forskaren tillgängliggör sin kunskap för 

andra tillsammans med goda argument (ibid.). Det innebar för oss att vi valde de medel som medför största 

möjliga säkerhet i vårt resultat, att ta hänsyn till våra förkunskaper inom ämnet för att därefter handla på bästa 

sätt med de förutsättningar vi hade. I vår undersökning var målet därför att välja en metod som på bästa sätt 

samspelar med våra förkunskaper i ämnet och som gav oss de bästa möjligheterna att svara på den 

frågeställning vi presenterat. Vi behövde också upprätthålla en hög transparens för att ge en tydlig och 

trovärdig bild av vårt resultat samt presentera argument tillsammans med kunskapen som införskaffats och 

göra den kritiserbar, i enlighet med argumentativ rationalitet (ibid.). Detta är något vi aktivt arbetat med 

genom att tydligt dokumentera och argumentera för metodval samt upprätthålla en rapportstruktur som 

bidrar till att tydliggöra den röda tråden i vår undersökning, för att läsaren lätt ska kunna ta till sig vårt resultat 

och bedöma dess värde. 
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2.3 TEORI OCH DATAINSAMLING 

Baserat på syfte, problemformulering och frågeställning insamlades teori som vi gjorde ett urval från och som 

sedan sammanställdes i kapitel 3. Där är Williams (2012) artikel en viktig del då vi utgick från hennes 

undersökning. Dessa delar leder i sin tur tillsammans med det som står i det inledande kapitlet till den 

intervjuguide vi använde oss av under intervjuerna. Efter intervjuerna transkriberades insamlad data i en av oss 

skapad mjukvara som medger transkribering på ett snabbt och effektivt sätt med hög precision. Resultatet av 

transkriberingen bearbetade vi sedan för att skapa en så kärnfull och korrekt avspegling av det respondenterna 

förmedlade som möjligt. 

2.3.1 INTERVJUER 
Metoden för att samla in empirisk data till vår undersökning var intervjuer. Vi valde intervjuer då vi ville uppnå 

ett djup i de data vi samlade in, samtidigt som vi och respondenterna gavs möjlighet att gå andra vägar än de 

som ursprungligen var tänkt baserat på vår intervjuguide
4
. Således tillfördes infallsvinklar som låg utanför det vi 

förutspått som var av vikt för resultatet. Den intervjuform som för oss föreföll lämpligast var semistrukturerade 

intervjuer som beskrivs av Bryman (2011) som en intervjuform där olika teman diskuteras utifrån en guide som 

intervjuaren skapat, vilket ger respondenten möjlighet att svara relativt fritt på frågorna. Den 

semistrukturerade intervjuformen gav oss också möjligheten att ställa följdfrågor på de svar som gavs då vi 

fann de intressant och relevant för vår undersökning. Detta är något som vi anser som viktigt i vår 

undersökning och som inte varit möjligt vid en strukturerad intervju där respondenten styrs till att svara på 

specifika frågor och diskussion kring dessa är inte möjligt (ibid.) vilket var en viktig aspekt för oss. Hesse-Biber 

och Leavy (2011) menar att kvalitativa undersökningar ofta tänker på djupgående intervjuer som en möjlighet 

att tillåta respondentens expertis och egna åsikter att skina igenom. Detta tillåter även respondenten att prata 

om vad de som individ finner intressant och viktigt. Något som inte varit möjligt om vi exempelvis valt enkäter, 

likt Williams (2012), som insamlingsmetod då enkäter inte tillåter följdfrågor baserade på de svar respondenten 

ger.  

2.3.2 INTERVJUGUIDE 
När vi skapade frågorna som ställdes under intervjuerna med respondenterna (se Bilaga I: Intervjuguide) utgick 

vi ifrån det vi läst i Williams (2012) undersökning och hade det som utgångspunkt när vi skapade våra frågor. Vi 

har dock bara använt oss av hennes undersökning som en inspirationskälla till våra frågor och har inte lagt 

någon vikt vid att fråga samma saker som hon gjorde under hennes undersökning. Istället har vi skapat egna 

frågor som täcker in samma områden som hon (ibid.) tar upp för att undvika att frågorna i sig påverkar 

respondenternas svar. Detta för att inte ge stöd till Williams (ibid.) artikel indirekt genom ledande frågor. 

Då vi genomförde semistrukturerade intervjuer lades vikt på att skapa en intervjuguide med frågeområden som 

matchade vår frågeställning snarare än att skapa precisa frågeställningar som inte medgav en bredd på de svar 

vi fick från respondenterna. Vi ville låta varje respondent får ge sin egen syn på principerna som vi undersökt 

och ge plats åt deras egna tankar och upplevelser av dessa. Det gav enligt oss en bredare bild över hur olika 
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personer ser på samma sak samt hur olika bakgrund och arbetsbefattning ser på dem vilket är något vi saknade 

hos Williams (2012). Detta är något som vi ville ge möjlighet till i vår undersökning. 

2.3.3 URVAL 
I vår undersökning har vi gjort ett målstyrt urval av personer som jobbar med systemutveckling, där vi sett till 

att de personer som vi väljer har en koppling till de områden vi studerat. Vi har också valt respondenter utefter 

de frågor vi ville besvara under våra intervjuer, något som ofta görs vid kvalitativa undersökningar (Bryman, 

2011). Vidare skriver Bryman (ibid.) om vikten av olika nivåer vid målstyrda urval, något vi genomfört genom 

att fråga utvecklare inom olika stora organisationer som alla har olika erfarenheter av agil utveckling. Vi har 

också arbetat för att upprätthålla en god transparens genom vår undersökning, något som Bryman (ibid.) tar 

upp som viktigt inom kvalitativ forskning, men som ofta faller i glömska. Han menar att det görs genom att 

tydligt specificera hur intervjupersonerna valdes ut samt hur många intervjuer som genomfördes. Utöver att 

vårt urval var målstyrt i syfte att hitta rätt respondenter, var det också ett bekvämlighetsurval (ibid.). Bryman 

(ibid.) beskriver också problemen som kan uppstå vid bekvämlighetsurval vilket består i att urvalet inte är 

representativt då respondenterna består av människor som fanns tillgängliga för forskaren. Han (ibid.) 

beskriver dock inte bekvämlighetsurval som något negativt utan menar att forskaren måste se till att få en så 

representativ grupp som möjligt, avseende de områden som studeras. Forskaren bör alltså sträva efter att få en 

maximal spridning inom det studerade området (ibid.). Att få en stor bredd och försöka få en representativ och 

maximal spridning på respondenterna är något vi jobbade aktivt med. Inför urvalet av respondenter planerade 

vi för vilka erfarenheter vi ville att respondenterna skulle besitta samt hur vi skulle få en spridning bland dem. 

För att lyckas med denna spridning ville vi ha utvecklare med olika bakgrund, kön, ålder och erfarenhet av agil 

utveckling. Vi anser dock att vårt urval om fyra respondenter är tillräckligt stort och representativt då vi 

fokuserade på att få utvecklare med de olika parametrarna vi önskade, kontra den begränsade tid vi genomfört 

undersökningen på. Således förlorade vi djup men vann bredd vilket vi ser som den lämpligaste vägen att ta när 

man arbetar med de tidsramar som vi haft. En djupare studie hade krävt fler respondenter och mer tid för 

bearbetning av insamlad data, tid som inte fanns tillgänglig för oss. Urvalet av respondenter kan alltså påverka 

den data som samlas in, men Bryman (ibid.) menar samtidigt att forskare måste ta hänsyn till de reella 

aspekterna, vilka tidsramar undersökningen har och vilken tillgänglighet det finns till respondenterna. Detta gör 

att för mindre undersökningar och studier lämpar sig bekvämlighetsurval (ibid.). 

2.3.4 TRANSKRIBERING OCH ÅTERGIVNING 
När vi genomfört våra intervjuer, en med vardera respondenten, transkriberades dessa utefter den inspelning 

som gjordes under intervjun. Under transkriberingen har vi inte gjort någon skillnad på vem som ställt frågorna 

då vi anser att det är en faktor som inte påverkat respondentens svar. Vid transkriberingen har vi använt oss av 

en hemmabyggd mjukvara för att underlätta återskapandet av intervjun. Programmet var av enklare slag och 

ger användaren möjlighet att hoppa mellan olika delar av intervjun. Som användare lyssnar du på intervju och 

transkriberar under tiden, samtidigt som programmet skriver upp tidsstämplar samt om det var respondenten 

eller intervjuaren som pratade. Detta möjliggjorde ett snabbare arbete med transkriberingen då programmet 

också kommer ihåg vart du började lyssna när du pausar, vilket gör att du enkelt kan lyssna på samma avsnitt i 
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intervjun flera gånger och därmed ge en korrekt bild av intervjun. I Bilaga II: Transkriberings exempel återfinns 

exempel från vår transkribering och vad resultatet av den blev, detta för att ge en tydlig bild över hur vi utfört 

vårt arbete under transkriberingen.  

Under empirin använder vi vissa citat baserade på vår transkribering. Dessa citat är en ordagrann återgivning av 

det som framkom under transkriberingen. Vi har valt att göra ordagranna citat för att inte förlora innebörden 

av det som sades, samt att det låter respondentens egna åsikter lysa igenom. Dessa citat bör således ses i 

förhållande till vilken respondent som uttryckte citatet för att ge en så korrekt bild över det som möjligt. För att 

öka transparensen bakom citatet finns även en återgivning av transkriberingen tillsammans med respektive 

respondent att beskåda i Bilaga III: Citatunderlag. 

2.4 ANALYS OCH SLUTSATS 

Utifrån empirin identifierade vi sedan teman för att kunna genomföra en analys. För att vidare förstärka 

kopplingen mot vår utgångspunkt, Williams (2012) artikel, identifierade vi teman även i den för att därigenom 

få en bred och tvådelad utgångspunkt, vilka var vår empiri och Williams (ibid.) artikel, för analysen. 

Inledningsvis genomfördes en tematisk analys med teman från empiri och teori som därefter vägdes samman. 

Slutligen värderades, bedömdes och sammanfattades dessa slutsatser där vår bild av principerna bakom de 

agila manifestet sedan förmedlades. Genom triangulering kopplade vi vår analys och slutsats till tidigare 

forskning och den empiri vi samlat in för att stärka de slutsatser vi dragit genom att finna stöd för dem i 

befintlig forskning. 

2.4.1 ANALYSMETOD 
I empirin finns grunden till slutsatsen som är det resultat forskaren eftersträvar. Gör inte forskaren en analys 

som uppfyller kraven på kvalitet och följer dennes valda metod kan slutsatsen förvanskas och således vara av 

ifrågasättbart värde (Bogdan & Taylor 1998). För att inte riskera att vår analys förmedlar en felaktig bild av vår 

empiriska data har vi valt att använda oss av tematisering. Detta eftersom sammanställningen av gemensamma 

nämnare hos flera respondenter underbygger analysen bättre än godtyckliga tolkningar ryckta ur sitt 

sammanhang. Dessutom kommer vi att koppla samman det vi hittat i vår empiriska data och det som Williams 

(2012) presenterar i hennes undersökning vilket enligt oss ger en bra bild över vårt resultat och stärker dess 

validitet.  

2.4.2 TEMATISERING 
För att kunna nå fram till de svar vi sökte behövde den data vi samlade in analyseras. Analys av data handlar 

när det gäller kvalitativa metoder om att försöka urskilja mönster och sortera det man tagit in, i vårt fall från 

våra interjuver, och på så sätt göra innehållet hanterbart. Vi valde att arbeta med tematisk analys (Bryman 

2011) eftersom det medger att man jobbar utefter både teori och empiri något som inte exempelvis narrativ 

analys medger. Vi har tillämpat abduktion i vårt arbete då det som tidigare beskrivits finns en vinst i att arbeta 

på detta sätt när man iterativt utarbetar teman genom upprepade granskningar av teori och empiri. 
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Tematisk analys handlar enligt Ryan och Bernard (2003) om att identifiera teman, välja ut ett antal teman, 

ordna dem och sedan länka samman dem i en slutsats. Teman kan identifieras på flera sätt, bland annat genom 

att försöka identifiera repetitioner och övergångar (Bryman 2011). Teman kan även identifieras från olika 

grundmaterial, både från empiri och från teori där vinsterna med att utgå från empiri är att man inte påverkar 

datainsamlingen medan teman insamlade från teori har solid förankring i forskning som redan bedrivits (Ryan 

& Bernard 2003).  

 

FIGUR 3: BESKRIVNING AV TEMATISERINGSPROCESSEN (Egen illustration, 2014) 

Med tematisk analys som verktyg såg vi möjligheten att identifiera teman i Williams (2012) artikel, som vi har 

som utgångspunkt, och i och med detta kom vi att se huruvida de saker hon har identifierat som viktiga även 

återfanns i vår data. Denna identifiering anser vi är möjligt eftersom våra undersökningar har samma fokus och 

är genomförda med ett relativt kort tidsspann mellan dem. Att undersökningarna genomförts i olika 

geografiska områden har mindre betydelse då vi ser på agil systemutveckling i stort som något som genomförs 

på ett liknande sätt då de utgår från samma grund. Vi identifierade nya teman utifrån de data vi insamlat för att 

kunna tillföra andra infallsvinklar inom ämnet agil utveckling, vilket gav vårt arbete ytterligare en dimension. 

Flödet illustreras av figuren ovan (FIGUR 3).  Arbetet mynnade ut i en vad vi kallar för en temamatris där vi på 

ett enkelt sett sedan kopplade samman teman med dess ursprung och hur empirin stödjer dem eller inte. De 

teman som vi fann hos Williams (ibid.) som inte stöttades av våra respondenter innebar att vi kunde ifrågasätta 

hennes slutsatser. De svar som däremot föll innanför dessa teman stöttade hennes slutsatser och således 

kunde vi göra en helhetsbedömning av hennes resultat. Slutligen kom de teman som tillfördes från empirin att 

ytterligare bredda den slutliga analysen och slutsatserna genom att vi kunde koppla samman teman med olika 

ursprung. Detta är något som Bazeley (2009) förespråkar då hon ser en risk med att mycket av kontexten och 

sammanhanget går förlorat om de teman man identifierar inte blir en del av arbetsprocessen med slutsatsen 

utan slutsatsen i sig. 
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2.4.3 TRIANGULERING 
För att stärka resultatet använde vi oss av triangulering, vilket innebär att vi kopplade samman flera olika 

datakällor, vår insamlade teori där Williams (2014) artikel ingår, vår empiri och vårt sammanställda resultat för 

att få en bättre överblick och förståelse för området. Triangulering kommer enligt Bryman (2011) främst till sin 

rätt när man kopplar kvalitativa mot kvantitativa undersökningar och vice versa. Detta är något vi håller med 

om och har gjort då vi använde oss av Williams (2012) kvantitativa undersökning för att stärka vårt kvalitativa 

resultat.  

2.4.4 SLUTSATS 
Slutsatserna vi presenterar är en syntetisering av det som vi framkommit i analysen. Arbetet att ta fram våra 

slutsatser har utgått från den empiri vi insamlat och analyserat samt resultatet av den triangulering som 

genomförts. De teman som vi identifierade avsåg vi inte överföra direkt till slutsatserna utan istället arbetade vi 

i enlighet med det som Bazeley (2009) skriver. Hon (ibid.) beskriver att resultatet av en undersökning inte är 

olika teman i sig utan att de är kopplingarna och de logiska sambanden mellan dem som är resultatet. Vi 

värderade även resultatet av vår utgångspunkt, Williams (2012) undersökning, för att kunna antingen se 

likheter eller skillnader mellan de bägge studiernas slutsatser. Resultatet av detta påverkade även den tänkta 

generaliserbarheten, då ett liknade resultat innebär att undersökningarna stödjer varandra och således ger ett 

resultat med både djup och bredd. 

2.5 ETIK OCH KVALITET  

Kvalitet när det gäller samhällsvetenskaplig forskning avgörs av flera olika faktorer. Reliabilitet är en viktig del 

som innebär att resultatet ska vara tillförlitlig, om man genomför en undersökning igen ska resultatet i så lång 

utsträckning som möjligt bli det samma. Kopplat mot det ska även forskningen vara replikerbar, det ska finnas 

en möjlighet att återskapa resultatet genom att tillvägagångssättet, metoden, för undersökningen finns 

beskriven i en sådan omfattning att detta är möjligt (Bryman 2011). Detta är något som är problematiskt 

gällande samhällsvetenskaplig forskning då det är svårt att återskapa denna typ av forskning, något som 

Flyvbjerg (2006) inte ser som nödvändigt då praktisk erfarenhet, en återspegling av verkligheten, har en lika 

självklar plats inom dagens forskningssamhälle som teoretiska undersökningar. 

För att öka kvalitén på vår empiriska data valdes respondenter med olika bakgrund, ålder och erfarenhet som vi 

beskrivit tidigare. Detta för att täcka in större områden av agil utveckling och kunna ge en mer korrekt bild av 

det som undersökningen avhandlar. Utöver bekvämlighetsurvalet valdes respondenter som vi visste arbetade 

med agil utveckling vilket möjliggjorde att de kunde svara på våra intervjufrågor. Detta säkerställde också att vi 

fick den data vi behövde för att kunna nå fram till ett trovärdigt resultat.  

Vårt mål var att försöka uppnå kvalitet genom att upprätthålla en god transparens på hur vi arbetade och ta de 

olika kvalitetsbegreppen i beaktande under arbetets gång. För att vidare öka vår reliabilitet kommer vi 

triangulera vårt resultat. 
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Validitet är enligt Bryman (2011) en av de viktigaste om inte det viktigaste kriteriet för forskning. Det finns olika 

typer av validitet, Kazdin (2003) använder begreppen intern och extern validitet och Bryman (2011) använder 

utöver dessa ekologisk validitet som är relevant för en kvalitativ forskningsansats. 

 Intern validitet: huruvida det finns en relevans till det forskaren påstår att resultatet relaterar till 

(Kazdin 2003). 

 Extern validitet: I vilken utsträckning resultatet är generaliserbart och således kan tillämpas i andra 

sammanhang (ibid.). 

 Ekologisk validitet: Handlar om hur resultatet kan kopplas till verkliga livet och människors vardag 

(Bryman 2011). 

Vi anser att det kommer att finnas en relevans till det vi kommer fram till eftersom vi arbetat med intervjuer 

och triangulering. Intervjuerna medför att det finns en koppling till utvecklarna som är en del av vår målgrupp, 

då det är utvecklare vi intervjuat, samtidigt som trianguleringen stärker relevansen då vi kopplar vårt resultat 

till tidigare forskning. Således uppnår vi intern validitet om vi behandlar insamlat material på ett bra sätt och 

gör en koppling mellan teori, empiri och resultat. Generaliserbarheten och därigenom den externa validiteten 

har varit svårare att förutse, då vi på förhand inte kunnat veta hur väl vårt urval motsvarar snittet bland 

utvecklare. Generaliserbarhet är något Flyvbjerg (2006) tar upp och menar inte behövs för att driva forskningen 

framåt. Det innebar för vår undersökning att generaliserbarheten på våra 4 intervjuer inte var ett problem och 

vårt resultat bör bidra till vetenskapen.  Dock anser vi att trianguleringen spelar en avgörande roll då en lyckad 

triangulering och en god teoribredd där de teoretiska källorna är generaliserbara leder till en generaliserbarhet 

i vår undersökning trots det begränsade antalet respondenter. Intervjuer är en bra datainsamlings form när det 

gäller den ekologiska validiteten då vi genom att prata med människor direkt och tolka vad de säger kan se att 

det som insamlas är från det verkliga livet och således är ekologiskt applicerbar.  

2.5.1 Metodkritik 

Kvalitativ forskning har som metod kritiserats för att resultatet ofta är svårt att replikera och generalisera 

(Thurén 2007) vilka är delar som påverkar kvalitén på resultatet. Vi kommer som tidigare nämnt försöka 

motverka detta genom en god transparens i alla delar av undersökningen, vilket i sig inte ökar kvalitén men 

hjälper läsaren att se vår undersökning i sitt sammanhang. En annan åtgärd är att försöka göra resultatet så 

generaliserbart som möjligt även om generaliserbarhet inte alltid är nödvändigt och således inte krävs för att 

leda forskningen framåt (Flyvbjerg 2006). 

Det finns alltid en problematik kring om det som sägs vid en intervju är anpassat efter hur respondenten vill 

framstå, hur denne vill förmedla något eller hur ett företag vill uppfattas (Bryman 2011). Detta är något vi 

försökte motarbeta genom att tillämpa en intervjumetod och en öppenhet mot våra respondenter som 

grundar sig i att de ska kunna lita på oss och vårt omdöme. Detta innebär för oss anonymitet, både personligen 

och för deras arbetssituationer som inkluderar kunder och arbetsplatser. Genom att tydligt redogöra för 

processen och anonymiteten samt möjligheten att inte svara på frågor som de skulle anse vara opassande att 

svara på hoppas vi att det våra respondenter sagt är en korrekt återspegling av verkligheten. I detta fall bidrar 
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bekvämlighetsurvalet med en positiv aspekt då den personliga kännedomen och tidigare interaktioner kan 

innebära att respondenterna litar på oss som individer. Genom detta litar de även på vårt arbete med 

undersökningen, vilket förhoppningsvis ledde till en större öppenhet. Nackdelen med anonymitet är att det blir 

svårare att kontrollera vår insamlade data eftersom läsaren inte kan komma i kontakt med respondenterna. 

Arbetet med tematisering är något som är omstritt där bland annat Bazeley (2009) pekar på brister i hur teman 

hanteras när de blir för stor del av slutsatsen utan att kopplas samman med andra teman och analyseras 

djupare.  Analysen och sammankopplingen av teman är något vi hade för avsikt att arbeta med vilket bland 

annat baseras på hur vi arbetade med Williams (2012) artikel. Som Ryan och Bernard (2003) påpekar finns även 

en svaghet i tematiseringen i att man påverkas av sin egen uppfattning när man identifierar teman och att man 

således gör ett färgat urval. Eftersom vi var två som arbetade med uppsatsen så minimerades förhoppningsvis 

detta problem då vi såg på empiri och teori med olika ögon vilket innebar att vi fick flera infallsvinklar. I den 

mån detta problem kvarstår ser vi det som svårt att inte påverkas av tidigare kunskaper och att det är 

medvetenheten om just detta som är det viktigaste. 

Att utgå från en artikel samtidigt som vi använder den som teori och som det ena benet av vår triangel vid 

trianguleringen är inte helt okomplicerat och leder i realiteten till en cirkel där vi både utgår och bedömer 

information från samma källa.  Det är olyckligt att så är fallet men då vi anser att forskningen inom just detta 

specifika område av agil utveckling är sparsam så finns det ändå en vinst i att göra på detta sätt. Att identifiera 

teman i Williams (2012) artikel ser vi som en förberedelse för trianguleringen men främst som en hjälp på 

vägen när vi analyserar empirin där vi inte begränsar oss till dessa teorier utan identifierar nya teman i empirin. 

Att sedan se hur trianguleringen utfaller kommer då att ge oss en bieffekt vilket är en bedömning av Williams 

(ibid.) artikel där vi inte bara värderar vårt resultat utan även hennes. 
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3 TEORI 
I detta kapitel redogör vi för de teorier som vi senare använder oss av i vår analys tillsammans med vår 

empiriska data. Vi har även utgått från teorin när vi skapade vår intervjuguide
5
. 

3.1 AGIL UTVECKLINGSMETODIK 

Termen agil står enligt Martin (2003) för kvick, lättrörlig eller vig vilket förklarar andemeningen med agila 

metoder. Metoden ska vara lätt att hantera och den ska vara snabbt anpassningsbar efter förändrade 

omständigheter och krav något som detta citat fångar; ”Agility is the ability to both create and respond to 

change in order to profit in a turbulent business environment” (Highsmith 2002, s.xxiii). Agil metodik var en 

motreaktion på de dåvarande branschstandarderna, exempelvis RUP
6
. De traditionella metoderna baserades 

på en positivistisk syn på framtiden där målet och vägen dit är något som inte kan förändras. Det agila 

tankesättet tar till skillnad från den traditionella hänsyn till förändringar och uppmuntrar detta och ser istället 

processen som en del av utvecklingen. Förändringar hos kund kan uppstå när som helst under ett projekt och 

kan tas hänsyn till inom en kort tidsperiod, dagar till veckor, till skillnad från de fastlagda ramarna som inte kan 

förändras hos de klassiska metoderna (Björkholm & Brattberg 2010). 

Grunden för de klassiska metoderna är att kvalitet mäts i hur väl den färdiga programvaran uppfyller de 

fastställda specifikationerna (Aked 2003). Det agila tankesättet leder istället till att den vision av produkten som 

fanns vid projektets inledning inte alls är det som slutligen levereras, det som levereras är det kunden vill ha 

just då och inte vid projektstarten (Kniberg 2007). 

 

FIGUR 4: KRAVFÖRDELNING MELLAN METODER (Fritt efter Kniberg & Skarin 2013) 

Bilden ovan (Figur 4) illustrerar hur många krav de enskilda metoderna har, från över 120 stycken i den 

klassiska metoden RUP
6
 till noll där man helt själv väljer hur man arbetar. Kraven kan vara exempelvis att man 

ska ha ansvariga för vissa saker, att man ska genomföra något särskilt eller ett dokument som måste finnas. XP
7
 

och Scrum som är agila metoder har omkring en tiondel av de krav på metoden som ställs kontra RUP
6
, något 

som även det visar på dessa metoders agila ursprung (Kniberg & Skarin 2013). 

  

                                                                 
5
 Se Bilaga I: Intervjuguide 

6
 Se begreppslista 

7
 Se begreppslista 



18 

Idag ses agil utvecklingsmetodik som en självklarhet inom systemutvecklingsskrået, men när metoderna 

uppstod för över 10 år sedan så var de enligt oss mycket kontroversiella och nytänkande. De grundvärden som 

agila metoder har medfört ger fördelar gentemot de klassiska metodernas fokusering på planering och 

fastlåsning av kraven. I dagens föränderliga samhälle hade traditionella metoder förmodligen lett till att fel 

produkt tagits fram (Björkholm & Brattberg 2010). En produkt som motsvarat det man ville ha vid projektets 

start snarare än det som kunden ville ha levererat. 

Motreaktioner är inget unikt till detta fall utan har förekommit i historien exempelvis inom konsten, där 

modernism vars motreaktion är postmodernism är ett exempel (Bergsten & Elleström 2004). Det hårt styrda 

och fastställda som representeras av de klassiska metoderna är enkelt att identifiera som något som bör 

förändras av dem som har en friare syn på arbetet. Samtidigt är det mycket möjligt att en motreaktion på det 

agila synsättet kommer att uppstå av den motsatta anledningen från de vars uppfattning är att tydlig ledning 

och struktur är viktigt. Dessa reaktioner är naturliga och kan ses som vågor med dess återkommande toppar 

och dalar, med jämna mellanrum skiftar fokus och det beror på hur människor arbetar och hur samhället ser ut. 

Detta kan kopplas till det Williams (2012) skriver om hur principerna används, vilket gör att vi anser att en 

revidering och granskning av principerna är behövlig.  

3.2 DET AGILA MANIFESTET 

Agil utvecklingsmetodik grundas i det agila manifestet. Det agila manifestet skrevs 2001 av 17 män med olika 

bakgrunder, allt från företagsledare till utvecklare, med den gemensamma nämnaren att de ville tillföra en ny 

sorts metodik som inte var lika svårhanterlig och omfattande som de då gällande branschstandarderna (Martin 

2003). Resultatet blev det agila manifestet: 

We are uncovering better ways of developing 
software by doing it and helping others do it. 

Through this work we have come to value: 

Individuals and interactions over processes and tools 
Working software over comprehensive documentation 

Customer collaboration over contract negotiation 
Responding to change over following a plan 

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. 

(Beck m.fl. 2001a) 

 Individuals and interactions over processes and tools 

Det agila manifestet koncentrerar sig på människorna som utvecklar och hur de kommunicerar 

framför hur de arbetar och med vilka verktyg. Att ha ett starkt team där alla samarbetar och presterar 

är ofta bättre än ett team där kompetensen bara finns hos ett fåtal som inte delar sina erfarenheter. 

Verktygen är av vikt men innan nya verktyg köps in bör teamet testa de befintliga och nyttja det som 

redan finns tillgängligt. Det är viktigare att utveckla teamet och se till de gruppdynamiska aspekterna 

framför de tekniska lösningarna, låt istället teamet skapa sin egen arbetsmiljö och fastställa vilka 

verktyg som krävs (Martin 2003). 
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 Working software over comprehensive documentation 

Denna punkt är en motreaktion på bland annat RUP
8
 som utöver utvecklingen av programvara kräver 

stora mängder dokument som dessutom ska underhållas på ett adekvat sätt genom hela 

utvecklingsprocessen. Agil metodik framhåller istället vikten av fungerade programvara framför 

dokumentation. Dock kan inte dokumentation helt utelämnas då programkod inte är ett lämpligt sätt 

att sprida information. Att arbeta utan dokumentation leder till samma problem som överarbetad och 

svårunderhållen dokumentation skapar, det genererar merarbete. Istället bör arbetet koncentreras på 

att kommentera kod och på korta kärnfulla dokument som stödjer utvecklaren i sitt arbete att förstå 

och omsätta koden (Martin 2003). 

 Customer collaboration over contract negotiation 

Mjukvaruutveckling är inte en precis process. Således är det svårt att förhandla fram kontrakt med 

fastställda ramar som sedan ska uppfyllas. Det är inte ovanligt att ett kontrakts ramar är inaktuella 

redan när projektet startar eftersom den tidsperiod som uppstår mellan fastställande och projektstart 

medför utrymme för ytterligare diskussioner och kravändringar. Istället förespråkar manifestet att 

man arbetar utefter löpande kontrakt där arbetet istället styrs genom tät kontakt med kunden i syfte 

att uppnå den önskade produkten (Martin 2003). 

 Responding to change over following a plan 

Ju längre ett projekt går ju mer lär sig och förstår både kund och utvecklare om den tänkta produkten 

och således kommer det att finnas underlag för att förändra hur man tänkte att produkten skulle se ut 

från början. Även om planering är av vikt så kommer, enligt den agila metodiken, planen förändras så 

pass ofta att det inte finns något värde i att lägga tid på den. Istället bör planeringen endast ske för 

kortare tidsperioder och resterande del av projektet bör endast planeras i minsta möjliga mån för att 

arbetet ska kunna fortsätta (Martin 2003). 

Manifestet avslutas med ”That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left 

more.” (Beck m.fl. 2001a). Agil metodik innebär således inte att man bortser från dokumentation, verktyg och 

processer, kontrakt eller planering utan dessa delar är bara mindre prioriterade (Highsmith 2002). Det innebär 

att man fokuserar på de andra delarna först och främst och att man gör de delar som krävs av de mindre 

prioriterade områdena (ibid.). Det agila manifestet bör ses som en riktlinje vars uppgift är att leda dig i rätt 

riktning men det är lika viktigt att inte bortse från de saker som anses mindre prioriterade då de inte uteslutna 

från processen (Beck m.fl. 2001a). Manifestet i sig syntetiserar det agila tankesättet och applicerar lättrörlighet 

på systemutvecklingsprojekt i allmänhet där det vid den tidpunkt som manifestet skrevs endast fanns enskilda 

metoder, som XP
9
 och Scrum

10
, som tillämpade det agila tankesättet. Den sammanfattade bild som beskrivs av 

författarna (ibid.) gör att behovet av en att tillämpa en specifik metod frångås och de generella riktlinjerna kan 

                                                                 
8
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 Se begreppslista 
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istället används som grund. Då det agila manifestet är grunden till de agila principerna krävs en förståelse av 

det för att dem ska komma till sin fulla rätt.  

3.3 DE AGILA PRINCIPERNA 

Utifrån det agila manifestet har 12 stycken principer arbetats fram som ytterligare beskriver vad agil metodik 

strävar efter att uppnå (Beck m.fl. 2001b). 

1. Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. 

Agil metodik förespråkar att så snart det är möjligt ska en fungerande produkt levereras. Utifrån den 

arbetar man sedan för att komma vidare i utvecklingen där varje uppdaterad produkt är underlag för den 

kommande. Det medger att kunden kan se vad som genomförts och föreslå ändringar och tillägg. Detta 

förespråkas eftersom ju mindre man utvecklar varje gång ju större chans är det att slutprodukten är den 

man önskar (Martin 2003). 

 

FIGUR 5: ÖNSKAD MOT PLANERAD PRODUKT (Egen illustration 2014) 

Tanken är att som bilden ovan visar (Figur 5) börja ett projekt med uppfattningen om att A ska byggas. 

Tidigt bygger man en version av A med viss funktionalitet, utefter denna grund kan sedan kraven ändras 

och vid leverans får man istället B vilket representerar vad man egentligen ville uppnå. Detta beror på att 

varken kund eller utvecklare egentligen vet vilken slutprodukt man vill ha. Det är dock ingen omöjlighet att 

slutprodukten blir A, allt är upp till kunden (Kniberg 2007). 

2. Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the 

customer's competitive advantage. 

Denna princip handlar om den agila inställningen till förändrade krav. Förändringar ska ses som bra saker, 

oavsett när de inträffar i processen eftersom det i slutändan kommer att leda till att rätt produkt levereras. 

Detta kräver även mer av utvecklarna som måste bygga sina program på ett sådant sätt att förändrade 

krav enkelt kan implementeras utan att all befintlig kod måste skrivas om (Highsmith 2002). 
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3. Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a  

preference to the shorter timescale. 

Enligt den första punkten ska man leverera tidigt, för att kunden snabbt ska få något att utgå från. Därefter 

ska leveranser ske med jämna mellanrum så ofta som möjligt i syfte att hålla en tät kundkontakt. 

Dokument och planeringsunderlag är inte något som prioriteras eftersom det är programvaran som står i 

centrum och således levereras programvara alltid framför dokumentation (Highsmith 2002). 

  

4. Business people and developers must work together daily throughout the project. 

För att ett agilt projekt ska fungera måste det finnas en god kommunikation mellan kunder, utvecklare och 

andra inblandade. Utan detta kan inte projektet vägledas och utan vägledning blir slutresultatet lidande 

(Martin 2003). 

 

5. Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need,  

and trust them to get the job done. 

Människorna är en viktig del av det agila tänket och hur man motiverar dessa och stödjer deras arbete är 

därför en vital del av en agil process. Att se till att allt från kontor till olika test och utvecklingsmiljöer 

fungerar och ger utvecklarna möjlighet att få sina uppgifter gjorda. Att ge ansvar är även en del av denna 

punkt då detaljstyrning anses vara kontraproduktivt i agila miljöer (Martin 2003). 

 

6. The most efficient and effective method of conveying information to and within a development  

team is face-to-face conversation. 

Kommunikation är något som är en del av flera av de agila principerna och kommunikation är enklast och 

tydligast när man pratar med varandra öga mot öga. Även om dokumentation måste finnas är det samtal 

mellan varandra som ska driva projektet framåt (Martin 2003). 

 

7. Working software is the primary measure of progress. 

Att leverera fungerande programvara är det som mäter huruvida ett agilt projekt fungerar eller inte. När 

man har gjort klart halva projektet vet man det eftersom hälften av den funktionalitet som ska finnas är 

klar och fungerar Det beror inte på hur mycket dokumentation som finns eller hur länge projektet har på 

gått tidsmässigt (Highsmith 2002). 

 

8. Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to 

maintain a constant pace indefinitely. 

En agil process ska kunna fortgå under en längre tid med ett jämt tempo. På så sätt sparar man på 

utvecklarna som slipper stressa och ta genvägar samtidigt som kunden vet i vilken takt denne behöver 

anpassa sina delar av ett projekt. Att behöva ta genvägar eller arbeta längre dagar än normalt är endast 

kontraproduktivt (Martin 2003). 
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9. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. 

Hög kvalitet, bra design och moderna lösningar som klarar av förändringar är grunden till agil utveckling. 

Alla måste således ha avsikten leverera enligt dessa grundregler eftersom dålig kod eller temporära 

lösningar leder till en högre belastning i slutändan (Martin 2003). 

 

10. Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is essential. 

Att göra enkla fungerande lösningar som är till för en specifik sak är alltid den väg man bör ta istället för 

stora komplicerade lösningar som eventuellt kan lösa senare problem. Istället gör man det som funkar idag 

och ser till att bygga sitt program på ett sådant sätt att det enkelt kan byggas ut eller om (Highsmith 2002). 

 

11. The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams. 

Som tidigare nämnts är människorna en av de viktigaste delarna inom agil metodik. Grunden ligger i att 

man som team tar de bästa besluten och att ingen utifrån kan styra hur man löser olika uppgifter. Således 

ligger ansvaret hos teamet och alla arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål där alla har lika stor 

möjlighet att påverka (Martin 2003). 

 

12. At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts  

its behavior accordingly. 

För att utvecklas som team och för att kunna följa upp och förändra rutiner krävs det att man ständigt 

arbetar med processen. Detta ska göras på en regelbunden basis eftersom agil utveckling i sig är 

föränderlig och således kan nya saker behövas tas upp även om man arbetar i samma team och projekt 

över en längre period (Martin 2003). 

Principerna konkretiserar innehållet i manifestet och ger tydliga utgångspunkter att arbeta med istället för 

manifestets övergripande utformning. Principerna är väl utformade för sin uppgift även om vissa delar känns 

som självklara vilket kan bero på att vi inte arbetat med någon av de klassiska metoderna och därigenom inte 

sett de problemområden som principen avser hantera. Vissa av principerna är anpassade för vissa miljöer och 

vissa typer av projekt. Exempelvis talas det om kund och inte om kunder och den elfte principen där teamet ges 

oavkortat ansvar för all design. Hur detta fungerar i större projekt där flera i teamet har funktioner som 

påverkar varandra är inget som beskrivs. Principerna fyller sin funktion om man tolkar och anpassar dem efter 

eget huvud och försöker se vad de står för och inte hur de uttrycks av författarna bokstavligen. 

3.4 VAD TYCKER UTVECKLARNA OM DE AGILA PRINCIPERNA 

Enligt Williams (2012) finns det fortfarande över ett decennium efter införandet av de agila principerna ett 

starkt stöd för dem från utvecklarnas sida. Hon (ibid.) genomförde två separata undersökningar som 

genomfördes 2010 där den första undersökningen besvarades av 326 personer och den andra 

uppföljningsundersökningen besvarades av 91 av de ursprungliga 326 personerna i syfte att samla in och 

validera data.  
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Hon (ibid.) tar fram till tre huvudområden där det finns behov av förändringar: 

 Fokus ska inte ligga på endast utvecklaren utan på teamet i sin helhet 

 Avsaknad om ett koncept kring målbild 

 Vad är egentligen fungerande mjukvara, vikten av värde och kvalitet framhålls inte tillräckligt. 

Utifrån dessa tre huvudspår samt övrig insamlad information från den inledande undersökningen genomförde 

författaren (ibid.) sedan en revidering av de agila principerna i syfte att aktualisera och förtydliga dem. 

De huvudpunkter hon kommer fram till är av vikt för hur de agila principerna tolkas och används och därför är 

de väl utvalda. Vi har själva arbetat agilt och känner framförallt igen oss i tolkningen kring fungerande mjukvara 

och behovet av en vision.  Även om grundtanken med kvalitet finns i agil utveckling är det något som inte är 

lika konkret som andra punkter vilket vi tycker är märkligt då kvalitet för oss inkluderas i flera punkter, 

exempelvis de som avhandlar design och teknik. 

1. Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable 

software. 

Denna punkt har inte förändrats, något vi tror beror på att punkten är så pass central och viktig. En 

förändring skulle påverka hela konceptet med agil utveckling. 

 

2. Welcome changing requirements at the start of each iteration, even late in development; agile 

processes harness change for the customer’s competitive advantage.  

Tillägget här i består av en koppling till det iterativa, cykliska arbetssättet som ofta kopplas till agila 

metoder. Grundtanken är bra kontra originalutförandet, man ska inte tillföra krav under arbetets gång 

utan man gör klart en del i taget och en påbörjad del slutförs. Samtidigt låser författaren (ibid.) 

principerna till iterationer vilket vi anser är fel väg att ta då det finns agila metodiker som inte 

tillämpar iterationer så som Kanban
11

.  

 

3. Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a  

preference to the shorter timescale. 

Denna punkt ansåg respondenterna i många fall var redundant då den egentligen faller in under den 

första principen, något som författaren (ibid.) tog fasta på och tog bort denna princip helt. Ju mindre 

principer det finns ju lättare är det att förstå innebörden men man bör se till att en utfasning inte 

påverkar tydligheten och helhetsbilden av principerna. 
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4. The whole team, from businesspeople through testers, must communicate and collaboratively work 

together throughout the project.  

Denna punkt har Williams (ibid.) förtydligat och tillfört sitt huvudområde som avhandlar teamets roll. 

Det är viktigt att alla kommunicerar med alla för att ett projekt ska bli lyckat. Samtidigt har hon (ibid.) 

tagit bort att kommunikation bör ske dagligen och att man istället ska ta kontakt så ofta som det krävs 

i arbetet.  

 

Alla måste kommunicera med varandra för att det ska fungera på ett bra sätt. Att ta bort kravet på 

daglig kommunikation är bra, att tvinga fram onödig kommunikation för att upprätthålla en princip är 

bara kontraproduktivt, man tar kontakt när det krävs. När det krävs kan man dock diskutera, täta 

kontakter förordas eftersom saker lätt kan falla mellan stolarna om det går för lång tid mellan 

tillfällena man pratar med varandra. 

 

5. Build projects around empowered, motivated individuals with a shared vision of success; give them the 

environment and support they need, clear their external obstacles, and trust them to get the job done. 

I denna punkt finns flera förändringar. Först och främst kopplas ett av författarens huvudområden in 

gällande visionen som här förankras i principerna. Därefter finns en förstärkning av individens roll och 

att denne måste ha den befogenhet som krävs för att genomföra sitt arbete. Slutligen har författaren 

(ibid.) tillfört att teamet måste få jobba i fred och att de runt omkring ska se till att de externa hinder 

som finns undanröjs. 

 

Att inte störas och att ha möjligheten att genomföra sitt arbete är mycket viktigt. Både befogenhet 

och att undanröja externa hinder är därför viktigt, något som kan kopplas till Scrum där en av 

Scrummästarens uppgifter är just att värna över arbetsmiljön. Visionen är som författaren (ibid.) 

skriver den viktigaste punkten. En vision måste finnas för varje moment, annars blir det lätt att man 

hamnar fel. Hur versionen förmedlas och att den förmedlas som kunden avsåg är svårt och det i sig är 

en stor utmaning för utvecklingsverksamhet i stort. 

 

6. The most efficient, effective method for conveying information to and within a development team is 

through synchronous communication, important decisions are documented so are not forgotten. 

Denna princip har genomgått en stor förändring. Från att avhandla att man ska kommunicera öga mot 

öga så har författaren (ibid.) övergått till direkt kommunikation som således kan ske på flera olika sätt 

exempelvis via telefon, chatt etc. Ett tillägg till den ursprungliga principen är att viktiga beslut ska 

dokumenteras. 

 

Även om det finns teknik som stödjer arbetet och därigenom kan göra arbetet lättare när det gäller 

kommunikation kan inte detta fullt ut ersätta att prata med en annan människa öga mot öga. 

Dokumenteringstillägget är viktigt eftersom det finns ett behov av spårbarhet, något som lätt 
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åsidosätts när man tillämpar agila metoder. Spårbarhet är något man bör arbeta med eftersom man i 

efterhand kan återskapa flöden och processer och göra bedömningar utefter dessa hållpunkter. Vad 

som är viktigt att dokumentera är mer svårbedömt och något varje enskilt team måste komma fram 

till. 

 

7. Valuable, high-quality software is the primary measure of progress at the end of each short timeboxed 

iteration. 

Författaren (ibid.) har här tagit med ytterligare ett av hennes identifierade huvudområden, kvalitet 

och värde i denna princip vilket vi tycker är bra. Det andra tillägget, ordet iteration, hänvisar till att 

man ska arbeta i cykler.  Kvalitet och värde som har kommit med är essentiellt för Williams (ibid.) 

principer då fungerande mjukvara som är dåligt byggd och inte har något värde för kunden är lika dålig 

som mjukvara byggd på traditionellt vis vilket de agila metoderna försöker avhjälpa. 

 

8. Agile processes promote sustainable development. The whole team should be able to maintain a 

reasonable work pace that includes dedicated time for exploration, visioning, refactoring, and 

obtaining and responding to feedback.  

Denna princip har utökats med utrymme för arbete som ofta bortprioriteras från det agila arbete. 

Williams (ibid.) skriver att det är viktigt att ge teamen tid att vara duktiga och inte bara arbeta. Det 

innebär att det ska finnas tid för att titta på kod igen eller söka nya lösningar. 

 

I vanliga fall kommer de av Williams (2012) tillförda delarna i skymundan men de fyller en viktig 

funktion för agil utveckling i sin helhet. Att ges tid att utvecklas på arbetet är viktigt men det ger inte 

heller direkt avkastning. Därför ställs högre krav på individerna att de Själva ska vidareutbilda sig på sin 

fritid. Detta är något som många inte har något emot då de har ett egenintresse i det men något vi 

tror kommer att skapa stora diskussioner inom en snar framtid. 

 

9. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.  

Ingen förändring på denna princip. Vi skulle vilja kalla detta för sunt förnuft och därför är det svårt att 

motsätta sig den, den fyller sin funktion genom att konkretisera det självklara. 

 

10. Simplicity—the art of maximizing the amount of work not done—is essential.  

Denna princip är inte heller förändrad och vi anser att det beror på samma sak som för princip 9, att 

göra saker i onödan är aldrig bra. 
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11. The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams guided by a 

vision for product release. 

Ytterligare en gång har författaren (ibid.) tillfört ett av de huvudområden hon identifierade till en 

princip nämligen vision. I detta fall avser en vision av hur det man gör tillför något till kunden. I övrigt 

så är principen så gott som identisk med originalet. 

 

Som beskrivs tidigare under princip fem är visionen viktig, för det man arbetar med just nu, men minst 

lika viktig för helheten så alla är medvetna om vad slutmålet är. Om slutmålet inte står i paritet med 

visionen kommer projektet får problem och visions arbete är enligt oss således viktigt på alla nivåer. 

 

12. With each iteration, the team candidly reflects on the success of the project, feedback, and how to be 

more effective, then tunes and adjusts its plans and behavior accordingly. 

Denna punkt har till största del bara utökas med fördjupningar kring vad konceptet innebär. 

Författaren (Ibid.) har även lagt till iterationskonceptet här.  

 

Fördjupningarna anser vi ger mer substans till principen men tillägget om iteration är mer 

ifrågasättbart i enlighet med det som skrivs under princip två. Att utvärdera och diskutera 

arbetsmetoder både positivt och negativt är viktigt i nästan alla sammanhang och att det är en 

självklar del att ha med.  

Den uppföljande undersökningen där Williams (ibid.) validerade sin revidering fick i stort ett positivt resultat. 

Återkopplingen handlade främst om valet att införa iteration som krav och att kommunikationspunkten frångår 

öga mot öga konceptet. 

Detta till trots så tycker vi att undersökningen är ett värdefullt tillskott till vår teori och därför har vi valt den 

som utgångspunkt för vår undersökning. Vi anser att Williams (ibid.) slutsats är intressant formulerad; 

The authors of the Agile Manifesto and the original 12 principles spelled out the essence of the 

agile trend that has transformed the software industry over more than a dozen years. That is, 

they nailed it.(Williams 2012, s.6) 

Enligt oss är den ganska onyanserad och tar inte upp de problemområden som hon själv belyser i artikeln. Även 

om vi håller med om att grunden fortfarande håller finns det saker att göra och det är bland annat därför vi valt 

att genomföra denna undersökning. Eftersom Williams (2012) undersökning är den enda av sitt slag som vi 

lyckats hitta ser vi den som ett viktigt bidrag till teorin som tidigare nämnts är den grunden för vår 

undersökning. 
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3.5 AGILA MODELLER 

Inom agil utveckling finns flera olika modeller, ramverk och arbetssätt som alla har använt olika mycket av de 

agila principerna. Gemensamt för alla modeller är att arbetet som bedrivs är inkrementellt och iterativt där 

delleveranser av den färdiga produkten sker regelbundet och utvärderas under utvecklingstiden (Björkholm & 

Brattberg 2010). Det gör att produkten enkelt kan ändras efter uppkomna krav under utvecklingen, allt efter 

det agila tankesättet och dess principer som förklarats tidigare.  

Den modell som är mest använd ute i verksamheterna när det gäller mjukvaruutveckling är Scrum (VerisonOne 

2013), som förklaras nedan. Utöver Scrum finns till exempel också modeller som XP
12

, Kanban
13

 och LEAN
14

.  

3.5.1 SCRUM  
Scrum definieras som ett ramverk inom vilket komplexa, adaptiva problem kan angripas under tiden man 

produktivt och kreativt levererar en produkt med högsta möjliga värde (Schwaber & Sutherland 2013). Scrum 

förklaras som ett processramverk som används för att hantera komplexa situationer inom mjukvaruutveckling 

och är snarare ett ramverk inom vilket man kan utnyttja olika tekniker och processer. Ramverket består av ett 

scrumteam med olika roller, aktiviteter, regler och artefakter. Dessa delar tjänare alla ett syfte och är 

grundläggande för att Scrum ska användas på ett korrekt och framgångsrikt sätt (ibid.). En illustrering av Scrum 

kan ses nedan (Figur 6). 

 

FIGUR 6: BESKRIVNING SCRUM (EGEN ILLUSTRATION 2014) 
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En av de viktigaste komponenterna inom Scrum är en sprint, vilket är en kort begränsad tidsperiod under vilket 

ett klart produktinkrement utvecklas. När sprinten sen är klar påbörjas direkt en ny sprint, längden på dessa 

sprintar hålls också konstant och under sprinten görs inga förändringar utav målet med den, dock kan 

omfattningen förtydligas (Schwaber & Sutherland 2013).  

Arbetssättet som Scrum medför med olika sprintar och att ha tydliga mål med vad som ska göras den närmaste 

tiden är fördelaktigt. Dock är det vissa aspekter av sprinten som inte alltid fungerar, exempelvis att alla sprintar 

ska ha en konstant längd utan hänsyn till arbetsbördan (Thillaisthanam 2010). Ett annat problem med 

sprintarna inom Scrum är låsningen av målen under sprintarna. Detta eftersom att det inte finns möjlighet att 

ändra målet för sprinten utan att avbryta den, något som vi menar gör Scrum mindre lättrörligt. Låsningen av 

målet innebär visserligen att det blir lite lättare att planera sprinten tidsmässigt men det uppväger inte det 

negativa med ett låst mål (Vilain & Martins 2011). 

De som inom Scrum utför själva arbetet är medlemmarna i scrumteamet. I teamet finns tre roller som består av 

produktägare, scrummästare och utvecklingsteamet. Detta team är självorganiserande och väljer själva hur de 

ska utföra deras arbete för att få ut bästa möjliga resultat (ibid.). Teamet har också som mål att vara 

tvärfunktionellt för att då besitta all den kompetens som behövs och där med inte behöva vara beroende av 

extern expertis (ibid.). 

Att låta scrumteamet vara självorganiserande bidrar till att individer själva får växa och ta ansvar för att 

produkten utvecklas vilket vi tycker följer det agila tankesättet bra. Det finns dock en risk med avsaknaden av 

styrning utifrån, ges teamet allt för stor frihet finns risken att de driver iväg från det som behövs göras för att 

de inte anser det som viktigt. Detta gör att det kan vara svårt att inte behöva lite styrning utifrån för att se till 

att teamet stannar och fortsätter på rätt kurs (Williams 2012). 
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3.6 DISTRIBUERAD SYSTEMUTVECKLING 

Distribuerad utveckling (DSD) är något som blir mer och mer vanligt för att spara produktionskostnad och 

reducera tiden till en färdig produkt. Ofta sker denna fördelning av utveckling över stora geografiska områden 

med tidsskillnader likväl som kulturella skillnader (Date & Shrivastava 2010). Detta skapar dock nya problem 

inom systemutveckling när det kommer till kommunikationen och styrningen av projektet. Date och 

Shrivastava (ibid.) menar att på grund av dessa problem har allt fler projekt börjat använda sig av agila 

tankesätt och modeller inom distribuerad systemutveckling, vilket i sin tur har lett till att kvaliteten och 

effektiviteten i projekt har ökat. 

Ramesh, Cao, Mohan och Xu (2006) har undersökt hur ett agilt arbetssätt fungerar på distribuerad 

systemutveckling och i deras artikel skapat en tabell (se Tabell 1) med utmaningar som projekt ställs inför vid 

distribuerad systemutveckling.  

TABELL 1: EFFEKTERNA AV AGILT ARBETSSÄTT VID DISTRIBUERADE TEAM. (Ramesh m.fl. 2006) 

Utmaningar i  
distribuerad utveckling 

Kännetecken för  
agil utveckling 

Nya utmaningar  
i distribuerad  
agil utveckling 

Kommunikations 
Utmaningar 

 Svårt att initiera kommunikation 

 Missförstånd/ 
Misskommunikation 

 Dramatiskt minskad 
kommunikationsfrekvens  

 Ökad kommunikationskostnad – tid, 
pengar och personal 

 Tidsskillnader 

 Brist på formell 
kommunikation 

 Ökad efterfråga på 
informell 
kommunikation 

Kommunikationsbehov kontra 
kommunikationsmotstånd 

Brist på kontroll 

 Svårigheter att styra processer och 
kvalitet inom distribuerade team  

 Lättviktsprocess 

 Pågående förhandlingar  

 Beroendet av skickliga 
människor 

Fasta kontra ökande 
kvalitetskrav 
 
Människo- kontra 
processorienterad styrning  

Brist på 
förtroende 

 Brist på förtroende mellan distribuerade 
team medlemmar 

 Brist på lagmoral 

 Sammanhängande 
team 

 Förtroendeuppbyggnad 
över tid  

 Kort åtagande 

Formella kontra informella 
överenskommelser 
 
Brist på sammanhållning 
inom teamet. 

 

Många av de problem som uppkommer med distribuerad systemutveckling har med kommunikation och 

styrning att göra. Om utvecklare är spridda över stora geografiska områden blir det svårt om inte omöjligt att 

föra en konversation öga mot öga. Detta är något som de agila principerna lägger vikt på och som anses som 

viktigt av flera forskare vilket beskrivs i underrubriken 3.9. Det kan också uppstå problem om tidsskillnaden är 

stor vilket gör att kommunikationen helt enkelt inte är möjlig. Det största problem med distribuerad 

systemutveckling är dock den informella kommunikationen, den kommunikation som sker direkt mellan 

utvecklare, som påverkar projektet men i sådan liten grad att det inte tas genom de formella kanalerna. 
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3.7 KVALITET 

Det finns många olika faktorer som kopplas till kvalitet och således finns det även många definitioner, från 

Highsmiths (2002) syn att kvalitet ligger i värdet hos kunden till de krav som ställs på kvalitet av standarder så 

som ISO9000 (ISO 2009).  

Consortium for IT Software Quality, CISQ (2012), har en modell för att bedöma kvalitén på mjukvara som består 

av fem olika delar. 

 Tillförlitlighet: Är programmet stabilt 

 Effektivitet: Är programmet optimerat 

 Säkerhet: Är det säkert 

 Underhållsvänlighet: Går det att bygga ut och förändra 

Tillsammans utgör dessa delar, som räknas upp ovan, och en storleksaspekt, anpassning till hårdvara etc., vad 

CISQ (ibid.) anser ger kvalitet hos mjukvara. För att mjukvara ska kunna uppnå CISQ standarden måste detta 

kunna uppvisas genom automatiserade, objektiva, transparenta och verifierbara tester (ibid.). 

Highsmith (2002) skriver att vad som är kvalitet är upp till kunden att avgöra. Om något har ett värde för 

kunden och fungerar har det en viss form av kvalitet. Utöver det skriver han (ibid.) skriver även om vikten att 

upprätthålla en teknisk kvalitet bestående av välskriven och robust kod för att kunna upprätthålla kvalitet över 

tid. 

Man kan se på kvalitet från flera perspektiv vilket Kitchenham och Lawrence Pfleeger (1996) beskriver med 

hjälp av följande uppdelning: 

 Immateriellt perspektiv: strävan efter att perfektion som inte går att ta på, uppfattningen av kvalitet 

 Användarperspektiv: motsvarar produkten behovet för det givna användningsscenariot. 

 Tillverkarperspektiv: uppfyller produkten satta krav  

 Produktperspektiv: finns rätt funktioner i produkten 

 Slutperspektiv: hur olika intressenter ser på slutprodukten 

Kvalitet är svårt att greppa men samtidigt vet alla, eller snarare har alla en uppfattning om vad kvalitet är. Det 

blir ännu mer komplicerat när man ser det ur flera perspektiv där både mjuka aspekter, uppfattningar, blandas 

med tekniska krav på koden. Huvudsaken är att begreppet kvalitet är ensat i det team man arbetar i så alla vet 

vad begreppet står för samtidigt som man tar i beaktande vad som är kvalitet för kunden. Värdet för kunden i 

en produkt ska inte underskattas när det gäller mätning av kvalitet.  
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3.8 ATT JOBBA AGILT 

Agilt beskrivs ofta som en process eller en familj av processer. Även om detta är sant menar Sahota (2012) att 

det är en farlig och inte helt korrekt beskrivning av vad som är agilt. Han menar att om agilt bara handlade om 

processer skulle vi inte se kulturella problem som en del av problemen med det som är agilt. Författaren (ibid.) 

menar istället att det agila tankesättet är en fundamental förändring av hur vi tänker, han menar att det 

huvudsakliga är att vi utför agilt arbete när vi följer principen men att vi är agila när vi arbetar med ett agilt 

tankesätt.  

Sahota (ibid.) skriver att det är lätt att säga att du arbetar agilt, men en helt annan sak att faktiskt vara agil i ditt 

arbetssätt. Det hela har att göra med hur du resonerar och tänker kring dina arbetsuppgifter, för att sen utföra 

dem på ett korrekt sätt enligt principerna. Sahota (ibid.) menar att man kan arbeta agilt utan att vara agil och 

vice versa. 

Sahota (ibid.) förklarar också att införandet av agilt tänkande och arbetssätt i organisationer står inför flera 

stora problem men att kulturen är det största. Att företagen måste ändra i sin företagskultur och få alla att 

agera, tänka och arbeta på ett agilt sätt är viktigt. Annars är risken att det agila tankesättet leder till 

misslyckade projekt.  

Införandet är precis som Sahota (ibid.) skriver något som måste förankras i hela organisationen. Det ställs enligt 

oss stora krav på att organisationen som helhet, inklusive kunden, förstår det agila tankesättet och förstår att 

det är på de grunderna som arbetet kommet att utföras. Görs inte detta tappas mycket av det som är positivt 

med agilt arbete snabbt. Det agila tankesättet riskerar att försvåra utvecklandet då grupper inom 

organisationen inte förstår hur arbetet utförs och vart i processen arbetet är.  

Områden som Thillaisthanam (2010) identifierat som problemområden är bland annat hur man tillsätter 

personal, teamarbete, hur de iterativa momenten styrs och genomförs och synen på vad som är fungerande 

mjukvara. Dessa delar kopplas både till utvecklarna och till den omkringliggande organisationen och är saker 

som skiljer sig mycket åt från den traditionella metodiken. Exempelvis projektledarens roll är helt förändrad 

och ett tjänande ledarskap inte är helt enkelt att förstå och tillämpa. 

Det är inte bara kulturen som i företag som är intressant utan synen på enskilda moment och roller måste även 

de förändras. Även om det i teorin är lättare att relatera till individnivå då rollerna ofta är mer styrda om man 

exempelvis använder en väldokumenterad metod som Scrum så betyder inte det att det kommer att gå lätt. Vi 

anser att man tidigt, långt innan övergången till agil metodik bör fastslå vad som kommer att gälla och hur 

arbetet ska se ut utefter den modell man tillämpar ner på individnivå. På så sätt finns det åtminstone en 

förförståelse hos den enskilda om hur arbetet är tänkt att genomföras. Att byta metodik är inget man gör i en 

handvändning och planeringen, genomförande och efterarbete är något som måste göras grundligt annars ser 

vi stora risker för misslyckande på både individ och företagsnivå. 

Kunden har en viktig roll i den agila metodiken och därför behöver kunden vara medveten om vilken metodik 

som används och arbeta på samma sätt som leverantören annars kan problem uppstå (Martin m.fl. 2004). Det 
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finns behov av en nära kundkontakt för att kunna få den återmatning som agil metodik kräver vilket innebär att 

kunden måste avsätta resurser för att kunna tillgodose detta behov. Uteblir återmatning kan projektet 

utvecklas i fel riktning och när detta upptäcks kan det innebära stora och kostsamma förändringar (ibid.).  

Martin, Biddle och Noble (ibid.) skriver vidare att agil metodik ger kunden för lite stöd i form av riktlinjer och 

att det ansvaret således hamnar på leverantören som därigenom ställer krav som ofta är kostsamma eftersom 

personal och tid måste avsättas. 

Kunden måste således vara med på hur arbetet kommer att ske annars är risken överhängande att det agila 

tankesättet går förlorat. Samtidigt är det komplicerat för leverantören att ställa sådana krav och då blir det 

leverantörens problem. I slutändan är det leverantören som hamnar i kläm eftersom det är dem som har 

kraven på sig även om det är kunden som till slut blir lidande. Ett tidigt fastställande av metodiken och 

leverantör till kundförhållandet gällande exempelvis leveranser och återmatning leder till att risken för denna 

sorts problematik minimeras. 

3.9 KOMMUNIKATION 

Kommunikation betyder enligt NE (2014)
15

 överföring av information mellan människor, djur, växter eller 

apparater. Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari informationen uttrycks, dels ett fysiskt 

medium varigenom informationen överförs. Kommunikation är ett centralt begrepp inom agil utveckling där 

det finns en princip som är helt inriktad på bara kommunikation, princip sex (Beck m.fl. 2001b) Det handlar i 

det sammanhanget om hur individer och överför information mellan varandra oberoende av uppgift och roll. 

Vanligen förekommande begrepp är kommunikation öga mot öga och digital kommunikation. Öga mot öga 

innebär att man kommunicerar i person där fördelarna främst är att man har möjlighet att bedöma vad 

personen försöker förmedla på flera sätt genom till exempel kroppsspråk och betoningar utöver det man 

förmedlar genom tal (Zhang & Venkatesh 2013). Digital kommunikation är ett sammanfattningsbegrepp för all 

kommunikation där informationen någon gång omvandlas till data som står för överföringen av informationen 

där de främsta fördelarna ligger i mångsidighet och flexibilitet (ibid.). 

I dagens samhälle är det svårt att uppnå kommunikation öga mot öga övertid men det är inte heller 

nödvändigt. Enligt Perkins (2008) kan digital kommunikation vara ett komplement till kommunikation men 

aldrig en ersättning. Digital kommunikation är enligt Perkins (ibid.) oundviklig i det digitaliserade samhället och 

den fyller sin funktion eftersom den sammanlänkar personer som tidigare inte hade någon möjlighet att 

kommunicera alls och därigenom möjliggör nya processer. Den personliga kontakten vid öga mot öka 

interaktioner ger dock fler dimensioner och begränsar inte på samma sätt som statisk digital kommunikation så 

som e-post där möjligheter till bland annat följdfrågor är starkt begränsade. Fördelen är dock att mejl sparas 

och således möjliggör uppföljning. 
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Personnätverk, de kopplingar som finns mellan de anställda, på arbetsplatsen påverkas av vilken form av 

kommunikation som används. Digital kommunikation tenderar till att dels bli formell och dels utelämna vissa 

individer i en högre grad än öga mot öga kommunikation (Zhang & Venkatesh 2013). 

Enligt Santoro och Stryker (2012) påverkas kommunikationen mycket beroende på den miljö man arbetar i. 

Stora vinster finns i effektivitet om det finns utrymmen för informella och formella diskussioner, framförallt är 

det viktigt att teamet sitter nära varandra fysiskt vilket ger upp till 84 % högre effektivitet samt att man medger 

möjligheten till tätt samarbete vilket kan öka effektiviteten upp till 104 % enligt författarna (ibid.).  

Kommunikation är alltid viktigt, oavsett vad man arbetar med. Att så långt som möjligt utbyta information öga 

mot öga är något vi tror på, man kan inte ersätta all kommunikation med digitala kanaler, samtidigt som det är 

naivt att tro att det faktiskt skulle vara möjligt över tid. Digital kommunikation har absolut sin plats i 

utvecklingsgrupper både inom men framförallt utom gångavstånd. De förbättrade möjligheterna som medges 

med realtidsöverföring av ljud, bild och skärmdelningar, tack vare dagens teknisk framsteg (Vilain & Martins 

2011), ska givetvis nyttjas och är ett viktigt komplement. Aspekten kring spårbarhet är dock komplicerad när 

det gäller realtidslösningar då det är svårt att spara alla chattar och videokonferenser (Santoro & Stryker 2012). 

Mejl blir således ett viktigt instrument då mejlkonversationer sparas, dock uteblir ofta de informella bitarna då 

denna kommunikation är svår att framföra i detta medium (ibid.). Ett alternativ är att ha utsedda sekreterare 

på alla möten som sedan på lämpligt sätt skriver ner och sprider de beslut som tas på mötena. Detta är något vi 

ser som en bra lösning då realtidskommunikation generellt är lämpligare än statisk informationsspridning. 

3.10 KÄLLKRITIK OCH URVAL 

Vårt teoriurval styrdes av fler olika faktorer. Först och främst ville vi använda artiklar som var relativt nyskrivna, 

från 2010 och framåt, eftersom vi bland annat vill avspegla den förändring som skett mellan 2001 och dagens 

datum. Således fanns det ett behov av att teorin vi använde skulle avspegla hur exempelvis kommunikation kan 

ske idag via videokonferens, något som idag är betydligt enklare än för tio år sedan. För det andra ville vi för de 

grundläggande delarna av teorin hålla oss så nära ursprunget som möjligt vilket resulterade i att vi endast 

använt de tolkningar av de agila principerna som är skrivna av upphovsmännen bakom manifestet och 

principerna.  För det tredje har vi återgett Williams (2012) artikel eftersom det är den enda artikel vi har hittat 

som har gjort en undersökning som kan kopplas till vår och de resultat hon kommit fram till kommer att 

användas på flera sätt vilket diskuterats i metoden.  

Vi har försökt hålla oss neutrala i våra urval av teori vilket innebar att vi försökte ta med trovärdiga och väl 

underbyggda källor istället för källor som ansåg samma saker som vi gjorde baserat på våra förkunskaper. För 

att hitta källor av god kvalitet användes primärt Linköpings universitetsbibliotek, både fysiskt och via deras 

hemsida eftersom de artiklar och böcker som finns tillgängliga där för oss har en kvalitetsstämpel då de finns 

tillgängliga via välrenommerade system.  

Våra respondenter berörde flera områden utöver den teori vi själva inhämta innan intervjuerna genomfördes. 

Därför behövdes kapitlet utökas med teori kring dessa ämnen, vilka presenteras i underkapitel 3.5 och framåt, 
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för att kunna användas i vår analys. Vi har inte valt ut teorier för att kunna göra analyser kring allt våra 

respondenter sagt, vi gjorde istället ett aktivt urval av teori där vi såg gemensamma nämnare hos våra 

respondenter. Baserat på de preliminära teman vi såg valdes teori för just dessa ämnen, exempelvis 

kommunikation och kvalitet.  

Att utgå från upphovsmännen gällande principerna och manifestet har både för- och nackdelar. Vi valde att 

prioritera originaltolkningen av de agila principerna för att återge dem på de sätt som de skapades. Detta för 

att inte riskera att ge en färgad bild av dem. Det vi dock förlorade vid valet av denna tolkning var infallsvinklar 

på principerna från personer utanför denna grupp. Något som vi såg, kopplat mot vårt syfte, som ett mindre 

avbräck för helheten vid vår undersökning. Vi har inte heller lyckats använda så aktuella källor som vi önskat 

beroende på begränsningar i tillgång på material kring vissa delar. I flera fall ansåg vi att tidpunkten för en 

artikels författande hade en marginell påverkan då ämnet i sig är tidlöst, exempelvis kommunikation där 

grundbegreppen är desamma över tid.  
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4 EMPIRI 
I detta kapitel presenterar vi de data som vi samlat in genom våra intervjuer genom att sammanfatta våra 

respondenters åsikter. Vi presenterar även respondenterna i syfte att ge läsaren en möjlighet att se deras svar 

utifrån den bakgrund respektive respondent har. 

4.1 PRESENTATION AV RESPONDENTER 

En viktig del av vår metod var anonymitet för respondenterna och dess kopplingar mot företag, kunder och 

arbetsgivare i nu- och dåtid. Således använde vi generella begrepp som kunden och arbetsgivaren. 

Respondenterna kommer att betecknas som Respondent 1 till 4 utan att ge precis data om exempelvis ålder 

och kön. 

Vi har intervjuat fyra personer i Sverige som arbetar med någon form av systemutveckling. Åldersspannet ligger 

mellan 20 och 40 år där vi har en respondent i varje femårsintervall, både män och kvinnor finns 

representerade. Erfarenheten av arbete med systemutveckling eller nära relaterade områden hos 

respondenterna är mellan ett och åtta år där det generellt finns god variation på arbetsuppgifter under dessa 

år.  

4.1.1 RESPONDENT 1 (R1) 

Respondent 1 är mellan 30 och 35 år gammal och jobbar på ett stort internationellt företag som ansvarig för 

utvecklingsmiljön. R1 har jobbat på företaget sedan R1 tog sin Civilingenjörsexamen i datateknik, totalt sex år, 

och jobbade inledningsvis som utvecklare.  

Intervjun med R1 var den första som vi genomförde, något vi upplyste R1 om. Intervjun tog 54 minuter vilket 

låg inom det tidsspann vi förutspått och i stort ansåg både R1 och vi att intervjuguiden och det allmänna 

upplägget på intervjun fungerade bra. Intervjun genomfördes i en av oss tillhandahållen lokal. 

4.1.2 RESPONDENT 2 (R2) 

Respondent 2 är mellan 35 och 40 år gammal och jobbar på en mindre konsultfirma och har åtta års erfarenhet 

med en master i utvecklingsdesign och en magister i interaktionsdesign i bagaget. R2 jobbar för tillfället primärt 

som teamansvarig och interaktionsdesigner i mindre projekt av varierande art. R2 har tidigare arbetat med 

olika arbetsuppgifter hos olika arbetsgivare som exempelvis databasansvarig, webbutvecklare och 

processansvarig. R2s första kontakt med agil utveckling skedde i början på 2000 talet då R2 arbetade med XP
16

. 

Intervjun med R2 tog en timme och genomfördes på dennes arbetsplats. 
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4.1.3 RESPONDENT 3 (R3) 

R3 är systemvetare med en kandidatexamen och R3 är mellan 20 och 25 år gammal och har ett och ett halvt års 

erfarenhet av utveckling via en konsultfirma hos ett större Svenskt företag. R3 arbetar nu som analytiker på ett 

företag som delvis arbetar med utveckling.  

Intervjun med R3 tog 47 minuter, den kortaste intervjun vi genomförde. Längden till trots fick vi uttömmande 

svar av hög kvalitet och vi uppfattar längden som beroende på hur R3 uttrycker sig snarare än stress eller en 

dåligt genomförd intervju. Intervjun genomfördes i en av oss tillhandahållen lokal. 

4.1.4 RESPONDENT 4 (R4) 

R4 har en kandidatexamen i systemvetenskap och är mellan 25 och 30 år gammal. R4 har ett och ett halvt års 

erfarenhet av systemutveckling på en större konsultfirma i ett projekt som pågått sedan R4 började på 

företaget. Projektet, vars kund är en statlig myndighet, är omfattande och bedrivs i konsultfirmans lokaler på 

flera orter i Sverige.  

Intervjun med R4 tog en timme och tio minuter, något längre än planerat vilket ledde till viss forcering under 

intervjuns slutskede. Vi anser dock att vi fick de data vi behövde trots detta och vår uppfattning är att 

respondenten fick säga det denne ville utan att saker tappade sitt sammanhang på grund av tidspressen. 

4.2 EMPIRISK DATA 

Här presenterar vi en sammanfattning av våra intervjuer uppdelade efter respektive respondent. För att 

ytterligare visa på transparens i vår empiriska data kan en förenklad sammanställning ses i Bilaga IV: 

Sammanställning av empirisk data. Där presenteras det vi tolkat som respondenternas viktigaste åsikter 

kopplat mot de olika agila principerna. Denna bilaga är tänkt som ett stöd vid läsningen av vår empiri och 

analys. Vi förordar denna uppdelning då det är enklare att se vem som tycker vad. För att ge läsaren en 

koppling mellan respondenterna presenterar vi deras gemensamma åsikter och de som skiljer sig åt i 

underkapitlet 4.3 Gemensamma åsikter. 

4.2.1 RESPONDENT 1 (R1) 
R1 är i stort positiv till agil utveckling men ser samtidigt ett antal problem utifrån den erfarenhet R1 har 

gällande utveckling i en stor organisation. Det som R1 tycker är det viktigaste med agil utveckling är att man 

måste förhålla sig till metoden på ett agilt sätt. Metodiken måste anpassas efter omständigheterna då alla olika 

miljöer, arbetsmetoder och människor inte kan täckas in av tolv principer.  

Skalan på de agila principerna är ett problemområde i den organisation R1 arbetar i. Som R1 beskriver det; ”Det 

funkar oftast på de mindre grupperna, 10-20 utvecklare, men när man försöker anpassa Scrum till 200 stycken 

team, då blir det helt plötsligt jävligt jobbigt” (R1, 2014)
17

. Vikten av att dokumentera är till exempel mycket 
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större när man som R1 arbetar i en organisation med många team som kommer i kontakt med varandras 

arbeten på ett eller annat sätt. Att i en sådan miljö inte dokumentera på ett adekvat sätt leder till missförstånd 

och lång startsträcka när kod tas över och börjar arbetas på igen, vilket kan inträffa timmar till år efter att den 

ursprungliga koden skrevs. Ytterligare en aspekt som är beroende av skalan är tanken kring en kund. Denna 

formulering i principerna är inte helt okomplicerad. Önskemål från den ena kunden kan vara motsatsen till en 

annans kunds önskemål vilket kräver betydligt mer arbete än att arbeta med en kund.  

Skalan påverkar även kommunikationen som inte, även om R1 ser det som önskvärt, kan ske öga mot öga i den 

utsträckning som man skulle kunna önska. Detta beror inte bara på skalan, antalet team som är inblandade, 

utan även på att R1 är en del av en avdelning som finns i hela världen. Arbetet vid denna avdelning sker 23 

timmar om dygnet och det omöjligt att regelbundet resa långa sträckor för att uppnå öga mot öga 

kommunikation. Istället arbetar man med olika verktyg som chattprogram, mejl, telefon, telefonkonferens och 

videokonferens. Dessa verktyg är enligt R1 fullt tillräckliga för att kunna genomföra ett bra arbete men de kan 

samtidigt aldrig ersätta öga mot öga kommunikation eftersom samtliga verktyg har sina respektive 

begränsningar. En av dessa begränsningar med digital kommunikation är att personer lätt blir bortglömda. R1 

berättar bland annat om svårigheten med att sitta själv på en ort i en telefonkonferens där den övriga 

församlingen sitter tillsammans. Man känner sig inte delaktig i samma utsträckning när detta inträffar. 

Då R1s arbete bland annat innefattar support ser R1 flera problem med det iterativa tankesättet eftersom det 

inte medger den flexibilitet som krävs. Istället förordar R1 en Kanban
18

 baserad inriktning där det finns 

möjlighet att skifta fokus mellan uppgifterna. På så sätt undviks problemet med att man skjuter akuta åtgärder 

framför sig till nästa iteration börjar. Samtidigt poängterar R1 att det är viktigt att göra klart varje uppgift innan 

man tar sig an en ny eftersom det idag finns ett fåtal skräckexempel där icke fungerade kodavsnitt har legat 

kvar i över 4 år i deras kodbas. 

En av de viktigaste agila grundstenarna har varit utgångspunkt för många diskussioner på R1 arbetsplats, 

nämligen kontinuerlig leverans av programvara. R1, som har valt att stå utanför diskussionerna i så lång 

utsträckning som möjligt, anser att diskussionerna har uppstått på grund av oklarheter kring vad den egentliga 

betydelsen är och vad det innebär för teamen.  R1 anser att grundproblemet för dem ligger i om man internt 

ska arbeta med kontinuerliga leveranser eller om det är leveranser mot kund som räknas. R1 framhåller 

problemen som finns med att leverera till kund på det här sättet då kundens organisation måste klara av att ta 

emot leveranser så ofta som varannan vecka. I R1s fall är detta helt omöjligt då kunden måste genomföra egna 

tester har miljontals samhällsviktiga system som måste fungera. Det finns således inget självändamål att 

konstant leverera till kund så länge denne har en tillräckligt god insyn i arbetet och har möjlighet att ge 

feedback genom hela processen. På R1s företag görs istället två stora leveranser om året till kunder runt om i 

världen. 

R1 beskrev vidare hur arbetsmiljön påverkas av agilt arbete. Att ständigt arbeta med samma sak, vilket R1 

anser programmering är även om man byter språk, leder till att man tröttnar på sina uppgifter. Ytterligare en 
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effekt av detta är enligt R1 negativ stress. R1 tycker att det vore bra att med jämna mellanrum stanna upp och 

se över det man gjort och åtgärda mindre önskvärda lösningar samt ha tid med administration och 

omkringliggande saker som annars måste lösas på egen tid. Tyvärr är det enligt R1 svårt att lösa detta då det 

räknas som tid som inte ger någon uteffekt för företaget, även om respondenten ser flera fördelar som mindre 

stressad personal och bättre kodkvalitet. Kopplat mot arbetsmiljö är även att man måste ges möjlighet att lösa 

sina uppgifter under fria förhållanden. R1 tycker att detaljstyrning och brist på fungerande verktyg ger upphov 

till problem som motverkar produktivitet. 

När man arbetar agilt menar R1 att det är viktigt att alla är med på hur arbetet ska gå till, ett arbete som just nu 

pågår på R1s arbetsplats. På så sätt finns det en genomgående förståelse som genomsyrar allt arbete och 

beslutstagande, något R1 anser är bra då det bör leda till att arbetet flyter på bättre. Detta har dock inte alltid 

varit fallet och det har lett till problem, exempelvis då Scrum skulle införas i hela organisationen trots att 

modellen inte var tillämplig och hanterbar på R1s arbetsplats. 

Det som R1 saknar mest med principerna är ett kvalitetstänk. Att designa sina egna lösningar fungerar bra i små 

projekt och det bör alltid finnas ett viss mått av frihet när man arbetar som utvecklare. Dock måste det finnas 

en övergripande bild så att alla delar passar ihop i en helhet. I en stor organisation måste det finnas någon som 

tar dessa beslut och således står för den inledande kvalitetsaspekten. Skulle detta saknas är risken annars är 

risken stor att kompatibilitets och prestandaproblem genomsyrar projekten. R1 beskriver även avsaknaden av 

begreppet kvalitet i principen kring fungerande programvara. Kvalitet kanske inte syns men om allt skrivs för 

att lösa något för stunden blir inte resultatet bra. Till slut kommer kunden och utvecklaren få problem med 

prestanda och skalning som hade kunnat undvikas om det funnits ett tydligare fokus på kvalitativ kod, en 

långsiktighet i utvecklingsarbetet. R1 föreslår således införandet av ett kvalitetsbegrepp bland principerna i 

syfte att tydliggöra att fungerande programvara är det viktigaste, men att den måste vara byggd på kvalitativ 

kod för att fungera på riktigt. 

4.2.2 RESPONDENT 2 (R2) 
R2 beskrev en positiv syn på hur tankarna bakom agilt arbete passa dennes sätt att arbeta, vilket också var det 

som R2 gillar med det den agila metodiken. Detta tillsammans med arbetssätten nere på teamnivå är det som 

R2 gillar mest, att större problem bryts ner och blir överblickbara för nästkommande veckas arbete och att man 

enkelt kan styra om det som planerats. R2 ser dock inte bara fördelar utan menar också att agilt arbete har 

stora risker när det kommer till olika företagskulturer. Det agila tankesättet riskerar missa viktiga moment om 

arbetet bedrivs mot en kund eller inom ett företag där arbetssättet inte är förankrat något som ofta blir 

leverantörens ansvar.  

Det första området som R2 såg som viktigt var planeringsmomenten som tillsammans med möjligheten till 

snabba avstämningar gör att kunden lättare förstår produkten och kan ge återmatning ur dennes synvinkel. 

Detta leder snabbt till att den mest värdefulla produkten för kunden tas fram. R2 menar också att när det 

kommer till planering kan man inte planera fem år i förväg. En till två veckor i taget anser R2 som ett bra 

tidsspann, vilket går hand i hand med det agila tankesättet. Till detta hör dock enligt R2 också att teamet har de 
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rätta kompetenserna och kunskap om teknologier både hos utvecklarna och hos kunden. Skulle dessa 

kompetenser saknas riskerar de att påverka arbetet negativt. R2 tycker trots detta att det viktigaste inom 

principerna är de snabba avstämningarna och att du genom dem testar produkten kontinuerligt. Detta för att 

inte stå vid en slutleverans med en produkt som inte uppfyller kraven och som inte fungerar. De problem R2 

ändå ser när det gäller kontinuerliga leveranser är att det kan levereras för ofta. Att leverera en uppdatering 

eller produkt så snabbt som möjligt anser R2 inte alltid är rätt väg att gå Produkten eller uppdateringen bör 

enligt R2 istället levereras så ofta som kunden vill ha leveransen. 

Men ja just det här med att leverera ofta är från mitt perspektiv bra, men från 

mottagaren, jag har ju suttit på beställarsidan också, där är det ju inte lika kul att få 

uppdateringar. Jag satt och testade ett system där man fick panik varje gång en ny 

leverans var på väg, ofta visste man inte vad den innehöll och man var tvungen att köra 

sina acceptanstester varje gång samtidigt som man visste att det handlade om väldigt 

viktiga saker på varje liten funktion. (R2 2014)
19

 

När det kommer till ändrade krav från kunderna ser R2 det som både positivt och negativt. De positiva delarna 

har med den färdiga produkten att göra då R2 menar att ändrade krav gör att slutleveransen ger en bättre 

produkt likt de R2 sagt tidigare. Det negativa R2 ser har med betalning och tidsåtgång att göra. R2s erfarenhet 

är att kunden eller utvecklingsföretaget ofta kan komma i kläm då avtalet som skrivits mellan parterna ofta 

innehåller en fast summa. Betalningsmetoden borde istället enligt R2 vara anpassad till projektet, något som 

kan vara svårt då kunden inte alltid har de förtroendet för utvecklingsföretaget eller kunskapen om agilt arbete 

för att vilja ha exempelvis rullande fakturering.  

Kunskaper om agilt arbetssätt och den agila metodiken är ett annat problem som R2 tar upp. R2 menar att det 

ställs krav på kunden när det kommer till agilt arbete då kunden måste vara med på tankesättet bakom och hur 

arbetet kommer att bedrivas. Arbetssättet måste vara förankrat i hela kedjan från utvecklare till 

beställarorganisationen och de olika personerna inom den, som exempelvis användarna. Just fokus på 

användarna är något R2 saknar, både i arbetslivet och hos principerna, och det är något R2 anser att 

principerna bör ta upp. R2 menar att det är viktigt att de får vara med och anpassa produkten under arbetet för 

att produkten ska bli bra och välanvänd, att inte bara beställarna inom beställarorganisationen får påverka 

produkten.  

Självorganisering och att låta utvecklarna jobba i lugn och ro är något R2 anser som viktigt. Även motivation är 

en viktig faktor men att alla ska vara motiverade jämt ser R2 som lite av en utopi. Något som R2 anser påverkar 

motivationen positivt är möjligheten att designa sina egna lösningar. Detta är något som leder till bättre 

arbetsmiljö och en bättre slutprodukt. R2 menar ytterligare att om personer högre upp är nere och detaljstyr 

hur arbetet ska genomföras tenderar utvecklingen att gå sämre, man måste lita på att individer som tar sig an 
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en uppgift också genomför den. Däremot kan vissa riktlinjer behövas för att utvecklarna inte ska ta ut 

svängarna för mycket. R2 tycker att det är positivt att sitta tätt tillsammans och kunna föra diskussioner öga 

mot öga, detta för att informationen ska flöda bättre genom teamet. R2 ser dock inga hinder i de tekniska 

hjälpmedel som finns men poängterar att öga mot öga är viktigt, vilket även gäller mot en eventuell kund. Att 

kunna se varandra när kommunikationen mellan organisationerna sker minskar risken för problem. 

När det kommer till dokumentation ser R2 det fokus agila metoder har på produkten som bra. Samtidigt 

påpekar R2 att dokumentation fortfarande är viktigt men att fokus istället bör ligga på att producera bra 

dokumentation snarare än mycket. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att en ny person ska kunna sätta 

sig in i produkten och förstå den på ett lätt sätt. För att det ska vara möjligt krävs också att komplexiteten på 

den produkt som utvecklas hålls så låg som möjligt vilket R2 anser även ökar kvalitén på produkten. Något R2 

ser som kan motverka kvaliteten är återigen betalningsmodell och deadlines, dessa kan göra att tid inte ges till 

att genomföra en bra lösning som håller hög kvalitet utan lösningen blir istället så kallade fulhack. Lösningar 

som löser problemet utan att tänka på funktionaliteten i sin helhet och kan vara svåra för en annan utvecklare 

att förstå.  

Något som R2 också saknar i principerna i stort är större fokus på användarna för att rätt produkt ska utvecklas, 

R2 nämner UX
20

 som en sådan sak och skulle vilja att det omnämns i principerna och blir en del av dessa. 

4.2.3 RESPONDENT 3 (R3) 
R3s syn på agil metodik är positiv och jämfört med mer klassiska modeller och metoder ser R3 bara fördelar. 

Det som R3 ändå ser som ett hinder är att det kan vara svårt att få med alla på det agila tankesättet.  

R3 ser kundfokus som en väldigt viktig del av det agila tankesättet, att kundens önskemål och åsikter tas tillvara 

på under utvecklingen i syfte att slutprodukten ska bli bra och bli som kunden önskat. Detta arbetssätt kräver 

dock mycket av kunden och kan därför vara svårt att genomföra men det är ändå något R3 vill se mer av. R3 

beskriver också tillfällen i dennes arbete där kundkontakten varit sämre och lett till att krav inte omarbetats i 

tillräcklig utsträckning. Detta har i sin tur lett till en slutprodukt som varit mindre bra vilket hade kunnat 

förhindras genom bättre kundkontakt och större kundfokus.  

R3 poängterar också tydligt vikten av att kundnöjdheten prioriteras i ett projekt. Även om kunden inte vet vad 

denne vill ha från början så måste man arbeta med de förändringar av kraven som kommer att uppstå vilket R3 

ser som fördelen med att arbeta agilt. Att bygga en stabil grund att stå på menar R3 ger fördelar och 

underlättar att ta emot de ändrade krav som kan komma in. Något R3 ser som negativt med förändrade krav är 

att du som utvecklare ska välkomna dem. R3 menar att det är bättre att vara förberedd på ändrade krav och att 

det är en bättre formulering som på ett bättre sätt avspeglar verkligheten.  

När det kommer till kontinuerliga leveranser ser R3 det som något bra och en fin tanke men att det kan vara 

svårt att lyckas korta ner leveranserna till den tidsrymd som anges i principerna. R3 menar istället att det är 

bättre att samla ihop alla små fixar till större leveranser för att få mer kvalitet i det som levereras. Samtidigt 

                                                                 
20

 Se begreppslista 



 

41 

poängterar R3 att det är viktigt att tid ges till att göra mer kvalitativa releaser. Ibland kanske detta inte är 

möjligt något som R3 då menar har med planeringen att göra. Vid planering av projekt och arbetstempo ser R3 

positivt på att projekt håller samma takt igenom hela projektet något R3 dock anser är lite av en utopi. 

Deadlines och tidsramar gör att det sällan fungerar och saker måste därför arbetas på mer vilket kan göra att 

kvaliteten blir lidande. Däremot bör projekten planeras för en konstant fart men samtidigt måste man vara 

beredd på att problem kan uppstå som förändrar detta vilket gör att kvaliteten ibland kan vara svår att 

upprätthålla. En annan faktor som R3 anser påverkar är kundens vilja att lägga pengar på saker som inte leder 

framåt i dennes ögon trots att det skulle leda till en ökad kvalitet i slutändan, exempelvis att gå tillbaka och 

göra mindre bra lösning bättre. 

Vikten av att alla parter inom kedjan, från utvecklare till beställarorganisationen, sköter kommunikationen på 

ett bra sätt är viktigt enligt R3. Att tydliga kommunikationsvägar sätts upp så alla personer som behöver 

informationen får den och en arbetsmiljö där personer vågar uttala sig om saker ser R3 som nödvändigt för att 

slutresultatet ska bli bra. Lättaste och tydligaste vägen för kommunikation är öga mot öga enligt R3 eftersom 

det minskar risken för missförstånd och ger snabbare kommunikationsvägar. Kommunikation kan mycket väl 

ske med hjälp av tekniska verktyg även om R3 inte tycker att det fungerar lika bra som att prata med någon öga 

mot öga. Viktiga beslut behöver skrivas ner och sparas för att ge en spårbarhet, något som inte sker per 

automatik via alla kommunikationskanaler. Detta, menar R3, gäller likväl interna som externa beslut och R3 ser 

således fördelar kring detta med exempelvis mejl. 

För att få ett bra arbetsklimat och öka motivationen menar R3 att utvecklare behöver ges frihet för att göra ett 

bättre jobb, att få välja hur uppgifter ska lösas utan att någon högre upp i organisationen ska bestämma hur. 

Dock anser R3 att någon form av ledare behövs och förklarar det som ”Då är det ju bra att ha en person som är 

spindeln i nätet som har koll på, liksom, hur långt är vi komna och status på den biten…” (R3 2014)
21

. Denna 

person behöver också kontrollera att utvecklare inte tar sig allt för mycket friheter med koden, utvecklarna bör 

ges frihet under ansvar vilket R3 beskriver som ”… i vissa fall så måste man ändå låsa ner möjligheterna, man 

ska ju aldrig låsa ner kreativiteten men man kanske måste begränsa vad de kan använda till sin kreativitet.” (R3 

2014)
22

. R3 betonar dock vikten av att denna ledare ska lita på individerna i teamet och lita på att uppgifter 

som olika personer tar på sig blir utförda. 

Vikten av att hålla komplexiteten nere är också något R3 ser som viktigt. Detta görs enligt R3 genom att kod 

inte görs mer komplicerad än vad som behövs vilket tillsammans med tydlig relevant dokumentation ökar 

kvaliteten på produkten. Att ha möjlighet till avstämningar och tid till att gå tillbaka och rätta till problem ser R3 

som något bra men säger samtidigt att det är något som det sällan ges utrymme för i planeringen eftersom 

kunden sällan vill betala för tid som inte leder till ny funktionalitet. 
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R3s helhetssyn på principerna är att de är bra skrivna med bra åsikter bakom men att de tyvärr saknar 

verklighetsförankring. I en perfekt värld skulle detta arbetssätt fungera väldigt bra men när kunder, deadlines 

och betalningsmodeller blandas in faller många av dem. Trots detta anser R3 att agilt arbetssätt är den rätta 

vägen att gå när det kommer till systemutveckling, utan den skulle många fler projekt misslyckas. 

4.2.4 RESPONDENT 4 (R4) 
R4 har precis som våra andra respondenter en positiv syn på agil utveckling. Med detta sagt så tycker R4 att det 

finns förbättringspotential bland principerna, något som R4 baserar på ett projekt R4 deltagit i under en längre 

tid där den agila metodiken har varit ett av flera problem. Tillsammans har dessa problem resulterat i ett 

projekt på gränsen till kollaps och en dålig relation till kunden. Kunden som är en statlig myndighet hade 

inledningsvis tid som den viktigaste faktorn för att sedan övergå till kvalitet som högsta prioritet.  

Det stora problemet med att jobba agilt är enligt R4 att metoden måste vara förankrad hos alla inblandade, 

även hos kunden, för att det ska kunna ge någon positiv uteffekt. R4 anser att orsaken till de flesta av de 

problem som uppstått har berott på att det av olika anledningar inte fungerat att jobba agilt fullt ut med 

demonstrationer för kunden och bearbetning av återmatning. Istället har de visat större funktioner baserade 

på den dokumentation och de kunskaper som insamlades under projektets uppstart som under 

demonstrationen sedan visat sig inte alls vara vad kunden hade förväntat sig. Detta leder oftast till stora 

förändringar i programkoden istället för det stegvisa arbetet för att uppnå rätt produkt som den agila 

metodiken föreskriver. Ansvaret för detta ligger på båda sidor men mest hos utvecklarna eftersom det är de 

som vet vad agil utveckling innebär och vad det betyder för kunden, något som inte alltid finns i 

beställarorganisationen. 

Kommunikation och förståelse är två andra huvudpunkter som R4 tar upp. R4 anser att kommunikationen inom 

teamet fungerar bra eftersom de arbetar i ett öppet kontorslandskap och har en god stämning i gruppen där 

alla kan prata med alla och att alla frågor är välkomna. Kommunikationen med projektledare och andra 

personer som står utanför utvecklingsteamet har fungerat sämre eftersom de inte befinner sig på samma 

kontor som R4. Detta har lett till att det inte har varit lika lätt att ta kontakt och att det var svårt att tala med 

varandra öga mot öga, något R4 föredrar när detta är möjligt. Samma sak gäller kommunikationen med kunden 

som alltid passerar genom styrgrupper och personer på andra kontor vilket ger långa beslutsled och som R4 

förklarar det leder till förvanskningar på vägen. R4 ser kortare kommunikations och beslutsled som viktiga då 

det blir enklare att förstå kunden. Detta är något som är väldigt viktigt eftersom en förståelse för kunden och 

dennes processer hos enskild utvecklare ger en bättre vision över vad som är målet med produkten. R4 

understryker att det förmodligen är en utopi men ändock något som bör tas hänsyn till. 

R4 arbetar med en Scrum-liknande
23

 modell där man tagit tillämpliga delar och anpassat till sitt projekt. I och 

med att Scrum bygger på låsta iterationer är det viktigt att man har möjlighet att arbeta ostört med dessa utan 

yttre påverkan. Detta har två ben, styrning och ledning samt saker som inte har en direkt koppling till arbetet 

men som ändå påverkar exempelvis licenser, inloggningsuppgifter och administration.  De saker som inte har 
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en direkt koppling till arbetet har fungerat på ett tillfredsställande sätt inom teamet. Problemet har snarare 

legat i att nya uppgifter ständigt har tillförts och buggfixar har varit tvungna att genomföras under pågående 

sprint. Att inte låsa sprintarna medför stora problem och har gjort att arbetet har blivit lidande, något som har 

bidragit till att man vid flera tillfällen har varit tvungna att jobba kvällar och helger och således inte gjort som 

föreskrivs, upprätthållit ett hållbart tempo. Tanken kring sprintar och låsning ser R4 som bra då rutiner är något 

R4 menar är nödvändigt och något som bidrar till bättre arbetsmiljö. R4 ser även ett behov för pauser med 

jämna mellanrum för att hinna med administration och uppgifter som släpar efter.  

Något som enligt R4 fungerar bra är förutsättningarna de har för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. 

Kompetenser som saknas har tagits in och ledningssegmentet stöttar teamet oavkortat i dess arbete trots att 

det som tidigare nämnts inte gått enligt planerna. Detta är något som R4 lägger stor vikt vid eftersom man 

måste känna att man har stöd och förtroende för att kunna göra ett bra jobb. 

Kvalitet och spårbarhet är något som R4 tycker att det läggs för lite fokus på när det gäller agilt arbete. 

Spårbarhet måste finnas och det måste finnas möjligheter för andra att arbeta med varandras kod utan att det 

läggs allt för mycket tid på att sätta sig in i koden. Kvalitet är något som är viktigt för alla agila utvecklare då agil 

kod måste vara skriven på ett kvalitativt sätt för att uppnå agilitet, möjligheten till förändring. Detta är något 

som inte alltid upprätthålls på grund av tidsbrist och andra yttre omständigheter, detta trots att R4 anser att 

”Fullösningar förhindrar groteskt. Man måste vara tydlig mot alla med att man måste få arbeta kvalitativt.”(R4, 

2014)
24

. Problemet med kvalitet kontra tid och är att påvisa behovet av det eftersom kvalitet i sig är svårt att 

påvisa och inte har en direkt påverkan hos kunden. R4 menar att det är enklare då man arbetar med interna 

projekt eller teknikkunniga eftersom de kan se på det genomförda arbetet ur utvecklarnas synvinkel. Att sätta 

tiden i första hand som det var inledningsvis i projektet anser R4 dock är att skjuta sig själv i foten, det blir helt 

enkelt inte bra och då spelar det ingen roll när projektet är klart. 

4.3 GEMENSAMMA ÅSIKTER 

Efter sammanställningen av det som varje respondent ansåg vara de viktiga punkterna i principerna för dem 

har vi studerat vår data och hittat gemensamma ämnen från de olika respondenterna. Dessa ämnen bör enligt 

oss således vara värda att titta närmare på under vår analys i kapitel 5.  

Det första gemensamma ämnet som vi identifierade i våra respondenters svar var kvalité eller snarare 

avsaknaden av kvalitetsaspekten i principerna. Detta var något som alla våra respondenter var inne på någon 

gång under våra intervjuer med dem. Att få lägga tid på att konstruera en lösning som håller hög kvalité ansåg 

de som viktigt. Tyvärr är det tid som sällan finns då deadlines och budgetar sätter gränser för den tid som 

lösningar får ta. R1 menar att avsaknaden av kvalitet gör att lösningar på problem riskerar att bli större 

problem längre fram i projektet. R4 menar att kvalitativa lösningar behövs för att du som utvecklare ska kunna 

jobba agilt, lösningar måste enkelt kunna ändras utefter ändrade krav som uppkommer under utvecklingen. 
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Behovet av styrning är ett annat ämne som vi sett i våra respondenters svar, vilket enligt oss även täcker in 

skalbarhet. Alla våra respondenter har varit inne på vikten av att ge utvecklarna frihet och en lugn arbetsmiljö 

där de själva får komma på den bästa lösningen. Några av våra respondenter menar dock att denna frihet bör 

ges under vissa förutsättningar, utvecklarna behöver ett visst mått av styrning för att inte ta allt för stora 

friheter. Kopplat till skalbarhet innebär detta att uppsatta standarder och regler behöver följas och därför kan 

en spindel i nätet, som R3 uttrycker det, vara en lösning.  

Att tydligt förankra det agila arbetssättet är ytterligare ett ämne som kommit upp under vår insamling av 

empirisk data. R2, R3 och R4 beskriver hur problem uppstått i projekt de varit en del av då arbetssättet inte 

varit förankrat genom hela kedjan. Problem som gjort att kund eller utvecklare hamnat i kläm och gjort den 

färdiga produkten mindre bra. Denna brist på förankrat arbetssätt kan exempelvis ha att göra med 

kontinuerliga leveranser, en annan princip som våra respondenter ser som bra, där kunden inte gett 

leverantören av produkten de verktyg som behövdes för att kontinuerliga leveranser ska fungera på ett 

tillfredsställande sätt.  

Ämnet kontinuerliga leveranser är något som alla respondenter ser som positivt men med vissa tillägg. Kortas 

möjliga leveransintervall är något viktigt eftersom det medger återkommande feedback, samtidigt som man 

måste ta hänsyn till kundens önskemål och kapacitet. Våra respondenter menar att detta är frågor som bör 

utredas innan ett projekt dra igång så att arbetsmetodiken är förankrad hos utvecklare och kund.  

När det kommer till ämnet kommunikation har alla våra respondenter föredragit öga mot öga kommunikation 

framför exempelvis mejl. De menar att problem och frågetecken snabbare reds ut när möjlighet ges att prata 

med personen. Däremot ser de problem när det kommer till spårbarhet vid öga mot öga kommunikation något 

som är lättare vid exempelvis mejl. Just spårbarheten på beslut och vissa konversationer gör att komplement 

som mejl behövs till öga mot öga samt till de situationer då öga mot öga inte är möjligt på grund av distribution 

mellan utvecklarna eller att kund sitter på annan plats i Sverige eller världen. Att tydligt specificera hur 

kommunikationen ska gå genom projektet ses också som viktigt. 
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5 ANALYS 
Under analysen analyserar vi de team som vi hittat i vår empiriska data tillsammans med den teori vi 

presenterar under kapitel 3 Teori. Detta ligger senare till grund för den slutsats vi presenterar under kapitel 6 

Slutsats. 

5.1 BAKGRUND 

Vi valde att arbeta med tematisering och med sammankoppling av de teman vi fann för att uppnå det syfte vi 

fastställt. För att kunna ta fram det underlag vi behövde för att kunna uppnå syftet identifierade vi de delar 

som förstärker, uppmanar till förändring och de saker som är oklara. Detta för att kunna besvara de 

huvudproblem vi beskriver utifrån vår frågeställning. 

5.1.1 FRÅGESTÄLLNING 
För att frågeställningen ska finnas färskt hos läsaren återger vi här vår frågeställning som presenterades i 

kapitel 1 Inledning eftersom den är det centrala i den kommande analysen. 

 Hur ser utvecklarna på de agila principerna?  

 Behövs en revidering av de agila principerna? 

o Hur vill utvecklarna att revideringen i sådant fall skulle se ut? 

5.2 TEMAURVAL 

I enlighet med vår metod utgick vi från både teori och empiri för att identifiera teman att arbeta utifrån. I 

tabellen nedan finns de övergripande teman som vi inledningsvis identifierade som intressanta för vår 

undersökning kopplade till vart vi identifierade dem. 

TABELL 2 INLEDANDE TEMAN (Egen tabell 2014) 

Teori Empiri Gemensamma 

Iteration 
Teamet 

Leverans 
Kommunikation 
Spårbarhet 
 

Dokumentation 
Organisation 
Kvalitet 
 

 

I syfte att göra analysen lättare att följa och möjliggöra kopplingar mellan de olika teman vi valt ut skapade vi 

fem teman utifrån de åtta mindre teman som listas i tabellen ovan: 

 Organisation  

 Kommunikation 

 Dokumentation och spårbarhet 

 Iteration och leveranser 

 Kvalitet 
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5.3 ORGANISATION 

Att arbeta med agila metoder ställer inte bara krav på dem som utvecklar programvaran. Alla som är 

inblandade i ett agilt projekt påverkas och behöver förstå det agila tankesättet som förmedlas av manifestet 

och principerna (Sahota 2012). Våra respondenter pekar allihop på vikten av att det agila tankesättet ska vara 

förankrat inom den egna organisationen och R2 och R4 beskriver även vikten av att kunden är införstådd i det 

agila tankesättet. R1 och R3 nämner inte detta som en faktor vilket beror på att de inte arbetar med sådana 

typer av projekt där kunden är direkt inblandad där det sker kontinuerliga leveranser. Således finns inte samma 

behov för dem som för R2 och R4 som ofta arbetar direkt mot kund. Enligt R2 och R4 är det viktigt att tidigt 

fastställa ramarna för projektet och att därigenom fastställa det agila tankesättet som en del av projektet något 

som Martin, Biddle och Noble (2004) beskriver. Vidare skriver författarna (ibid.) om riskerna med utebliven 

feedback och förlorad kundfokus kommer att leda till att fel produkt levereras med höga kostnader som följd, 

något som även Björkholm och Brattberg (2010) håller med om. Dock finns det precis som R2 nämner en 

kostnads- och tidsaspekt som påverkar kunden när ett projekt är agilt. Kunden måste tillhandahålla personal 

för att kunna utvärdera och ge feedback på leveranserna.  Utöver detta bör även tid avdelas till en kontinuerlig 

dialog om till exempel användbarhetsaspekter, något R2 ofta saknar. Ansvaret för att detta ska ske anser R2 

och R4 är tudelat mellan kund och leverantör Utöver detta bör även tid avdelas till en kon ta huvudansvaret 

eftersom det är leverantören som känner till hur man bör arbeta, ett arbetssätt som inte alltid är förankrat hos 

kunden. Som vi ser det sätts leverantören i trångmål när ansvaret hamnar hos denne och det kan vara svårt att 

förklara fördelarna för en mindre insatt kund. Samtidigt finns det en vinst i att lyckas övertyga kunden om att 

arbeta agilt och då måste man som leverantör försöka driva igenom metodiken för både kunden och sin egen 

skull. 

Att förankra det agila tankesättet i den egna organisationen är inte helt enkelt. Thillaisthanam (2010) skriver 

om där han framförallt ser problem med hur anpassningen sker i olika befattningar och hur omställningen ska 

ske i organisationer i sin helhet. R1 beskriver problemen med påtvingad förändring där det inte finns en 

förankring rakt igenom organisationen, ett tidigare projekt som införde Scrum nämner han som ett exempel. I 

införandet av en agil modell som just nu pågår på R1s arbetsplats har metodiken spridits uppifrån och ner vilket 

R1 anser är fördelaktigt då alla på så sätt vet vad som gäller. Detta kan hänvisas till den fjärde agila principen 

(Martins 2003), att inte bara utvecklarna utan även organisationen runt omkring måste ha en gemensam 

förståelse, något som Williams (2012) förtydligar i sin version av den fjärde principen. Hon (ibid.) trycker på att 

det är hela teamet och de runt omkring som måste samarbeta och kommunicera med varandra. 

En av de saker som skiljer sig mest från exempelvis RUP
25

 är den andra agila principen som avhandlar vikten av 

att vara öppen för förändrade krav under projektets gång (Highsmith 2002), något som R4 ser som positivt men 

problematiskt. R4 har i sitt projekt använt en Scrum-liknande modell (Schwaber & Sutherland 2013) som är 

iterationsbaserad och som bygger på att kraven för varje sprint låses inför varje genomförande. Detta har 

Williams (2012) tagit fasta på och lagt till i sin andra princip där hon förtydligat att ändrade krav är bra i början 
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på varje iteration. Iterationskonceptet har inte fungerat i R4s projekt eftersom metodiken inte var tillräckligt 

förankrad och teamet i sig inte sa ifrån när man frångick Scrum (Schwaber & Sutherland 2013). Istället har krav 

tillförts och prioriteras om under sprintens gång, något som helt frångår hur man bör jobba med backlogg och 

sprintar (ibid.). Detta har lett till att det varit svårt att uppnå önskade mål vilket i sin tur stressat utvecklarna. 

Tidspressen och påverkan av att jobba på ett agilt sätt är något som bland annat R3 ser som en faktor som 

inverkar på utvecklingsarbetet. I de ursprungliga principerna skriver Beck med flera (2001b) i den åttonde 

punkten att utveckling ska kunna pågå kontinuerligt och under en obegränsad tidsperiod vilket varken våra 

respondenter eller Williams (2012) håller med om. Williams (ibid.) har justerat principen så att den inkluderar 

att det ska finnas tid för att utforska, skriva om kod och hantera feedback, saker som våra respondenter tycker 

är viktigt. Att ha tid att stanna upp och tänka efter samt hantera saker som annars skjuts på framtiden är något 

som behövs och något som respondenterna är eniga om resulterar i bättre produkter. Samtidigt är det något 

som sällan sker eftersom det är tid som tas från aktiva projekt och som R3 förklarar är det sällan en kund vill 

lägga pengar på uppehåll i utvecklingen vilket detta i praktiken innebär. Ytterligare en gång är det ekonomiska 

faktorer som påverkar vilket vi anser är vanligt, tid är pengar är ett känt uttryck vilket även är fallet här.  

Utvecklingsteamet, de som gör arbetet, ska enligt de agila principerna vara självorganiserade och lösa sina 

uppgifter självständigt eftersom det leder till de bäst designade produkterna (Martins 2003). I grunden tycker 

våra respondenter att tanken bakom detta är god men de ser framförallt två problem, kompetens och 

övergripande styrning. Dessa två områden nämns inte i varken de ursprungliga principerna (Beck m.fl. 2001b) 

eller i Williams (2012) reviderade principer. För att kunna vara självorganiserade krävs det att de kompetenser 

som behövs finns inom teamet, annars faller hela konceptet menar R2. Utan rätt kompetenser kan man inte 

slutföra sina uppgifter på ett korrekt och effektivt sätt vilket R4 fått erfara då de tog in en specialist för att ge 

teamet den nödvändiga kompetensen, vilket var viktigt för både projektet och utvecklingsteamet. Vi anser att 

självorganisering i sig är diffust eftersom det precis som våra respondenter säger behövs rätt kompetenser 

inom gruppen och således borde personen med den nödvändiga kompetensen för en deluppgift lösa den 

uppgiften. Om teamen inte fungerade enligt denna princip menar vi att resultatet av projektet skulle hotas då 

uppgifter löses på bästa sätt av dem som har möjlighet att lösa de, inte av en eller flera personer som tvingas ta 

fram en lösning. R1 ser utifrån sitt perspektiv ett behov av samordning vilket R3 även är en förespråkare av där 

någon har en övergripande bild och skapar regler och riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas. R4 beskriver också 

detta men lägger istället vikt på att detaljstyrning kan stjälpa mer än det hjälper. R2 säger att även små projekt 

kan gagnas av en gemensam syn och avgränsning gällande exempelvis arkitektur något som R1 ser som kritiskt 

för omfattande projekt med många team inblandade. R1 förklarar att när flera team arbetar med samma större 

funktion krävs det att det finns riktlinjer, annars är risken stor att det blir problem när delfunktionerna ska bli 

en funktion, detta styrs av IT-arkitekter på R1s arbetsplats. En IT-arkitekt återfinns även i R4s projekt där denna 

skapat ramarna och strukturen för projektet, vilket i huvudsak är positivt då personen är lätt att arbeta med 

och ständigt stöttar utvecklarna. Samtidigt skulle R4 gärna sett att teamet i sin helhet hade varit mer inblandad 

i designarbetet än de är i dagsläget. Detta är en svår balansgång man måste gå på ett eller annat sätt i ett 

projekt där vi anser att det finns kritiska saker som fastställs och som måste följas. Det som R4 säger om 
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detaljstyrning är en paradox i det hela då det är viktigt att låta individerna få det utrymme de behöver i sitt 

arbete för att få fram de bästa lösningarna, en gyllene medelväg är således önskvärd och det mål man bör ha 

enligt oss. 

Individens viktiga position inom agil utveckling fastställs av manifestet där det tydligt står att ”Individuals and 

interactions over processes and tools” (Beck m.fl. 2001a). Detta förstärks ytterligare av den femte principen 

som Martins (2003) förklarar som en princip som handlar om människan, hur denne ska arbeta och vilka 

förutsättningar som finns för att arbetet ska kunna utföras. Alla våra respondenter ser detta som viktigt och tar 

upp detta på olika sätt men alla framhåller vikten av att ha de verktyg som krävs, möjlighet att genomföra sina 

uppgifter och stöd från ledningsdelarna av projektet, något som Williams (2012) tar upp i sin femte princip. 

Motivationen som nämns i den femte principen (Beck m.fl. 2001b) är respondenterna enhälliga om att det är 

viktigt men R2 menar samtidigt att det är en utopi att alla ska vara motiverade jämt vilket vi håller med om. 

Beroende på arbetsuppgift och dagsform varierar givetvis motivationen vilket är normalt, samtidigt anser vi att 

det är viktigt att tänka på att det finns möjlighet för de anställda att bli motiverade och arbeta aktivt kring detta 

då motivation är en viktig faktor när det gäller arbetsmiljö. 

5.4 KOMMUNIKATION 

Kommunikation är något vitalt när det kommer till agil utveckling detta är tydligt i det agila manifestet (Beck 

m.fl. 2001a) där interaktion mellan människor och samarbete med kund är två av de saker som prioriteras över 

mindre viktiga moment i ett utvecklingsprojekt. Detta är något som återkommer i principerna (Beck m.fl. 

2001b) där den fjärde och sjätte principen avhandlar hur och när kommunikation ska ske.  

Något som de ursprungliga principerna (ibid.) lägger stor vikt på är att kommunikation ska ske öga mot öga. 

Williams (2012) har dock valt att frångå detta och ersatt öga mot öga med synkron kommunikation där chatt 

och telefon är exempel på denna typ av kommunikation. Våra respondenter föredrar att kommunicera i person 

öga mot öga eftersom det helt enkelt medför enklast möjliga kommunikation där kroppsspråk och tonfall 

underbygger det som sägs och gör det lättare att tolka. Detta är något som även Zhang och Venkatesh (2013) 

beskriver som viktigt. Samtidigt anser ingen av våra respondenter att det är möjligt att ständigt kommunicera 

öga mot öga eftersom det finns geografiska, tids och organisationsmässiga hinder som helt enkelt gör det 

omöjligt. Digital kommunikation är ett komplement som fungerar i de flesta fall men kan inte helt ersätta öga 

mot öga kommunikation (Perkins 2008), något som våra respondenter och vi håller med om. Respondenterna 

har allihop använt olika tekniska hjälpmedel för kommunikation och ser det som ett måste i deras dagliga 

verksamhet. Samtidigt är det en källa till problem då man som R1 säger lättare glöms bort vid exempelvis 

videokonferenser. 

Hur man kommunicerar inom teamet är också viktigt där Scrum (Schwaber & Sutherland 2013) styr att teamet 

ska sitta tillsammans i syfte att kunna kommunicera enkelt, något som inte principerna (Beck m.fl. 2001a) gör 

även om kommunikation är en viktig del av dem. R4 framhäver flera fördelar med att sitta i samma rum och 

arbete som enkla kommunikationsvägar, bra översikt och omvärldsuppfattning. Detta är något som Santoro 
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och Stryker (2012) har tittat närmare på och upptäckt att fysiskt arbeta nära varandra och en arbetsmiljö som 

främjar samarbete ger upp till 104 % effektivare utvecklingsgrupper.  Vi anser att det är viktigt att känna att 

man kan fråga om allt när man arbetar och att en öppen miljö både arbetsmiljömässigt och inställningsmässigt 

således är viktigt. Öppna kontorslandskap eller öppna kontor har både för och nackdelar enligt oss, 

framgångsfaktorn beror till stor del på vem man är som individ och hur man gillar att arbeta, istället ser vi 

öppenheten och möjligheten att fråga alla i teamet saker som det viktigaste. Detta är något som inte är helt 

okomplicerat i vissa team då exempelvis distribuerad utveckling innebär utmaningar för gruppen då det kan 

vara svårt att ens komma i kontakt med personen man vill fråga något. 

Vid distribuerad systemutveckling (DSD) ställs teamet inför nya hinder när det kommer till hur 

kommunikationen ska ske inom gruppen. Våra respondenter har alla föredragit öga mot öga kommunikation, 

något som inte är möjligt vid DSD då teamets medlemmar kan vara utspridda över stora geografiska områden 

(Date & Shrivastava 2010). Ramesh, Cao, Mohan och Xu (2006) har i deras undersökning visat att team som 

använder DSD ofta riskerar att informell information inte alltid når ut till alla medlemmar i teamet. De menar 

också att inom projekt som bedrivs distribuerat ökar kommunikationskravet vilket gör att tydliga 

kommunikationsvägar behövs sättas upp för att alla medlemmar ska ha tillgång till rätt information och känna 

att de är en del av teamet. Zhang och Venkatesh (2013) menar även dem att kopplingen mellan de anställda 

inom ett team påverkas av hur kommunikationen sköts. De menar att digital kommunikation ofta tenderar att 

blir formell och utelämnar vissa saker, något som tydligt kan kopplas till avsaknaden av informell 

kommunikation vid DSD (Ramesh m.fl. 2006). Våra respondenter menar dock att de verktyg som finns 

tillgängliga idag underlättar kommunikationen mellan medlemmarna men att det inte kan ersätta öga mot öga 

kommunikation då verktygen har sina begränsningar. 

5.5 DOKUMENTATION OCH SPÅRBARHET 

Dokumentation är inte något som ses som viktigt i agila sammanhang utan istället ska fokus ligga på 

fungerande programvara precis som Beck med flera (2001a) skriver i manifestet. Det finns således ingen princip 

som hanterar detta ämne och inte heller Williams (2012) skriver om dokumentation i sin version av 

principerna. Precis som beskrivs i teorin finns det ett behov av dokumentation något som framgår av ”Working 

software over comprehensive documentation” (Beck m.fl. 2001a) där omfattande dokumentation är något som 

man inte strävar efter. Samtidigt utesluter manifestet i sig inte dokumentation då det fortfarande finns ett 

värde i det som prioriteras mindre vilket hänvisas till den sista meningen i manifestet. Anledningen till detta 

förklarar Highsmiths (2002) i den tredje principen där han skriver att syftet med den principen är att man alltid 

ska leverera programvara och inte dokumentation. Vi tolkar detta som att omfattande dokumentation är det 

problem som de agila metoderna vill frångå vilket har en koppling mot till exempel RUP
26

 som har över 120 

dokumenten och andra krav (Kniberg & Skarin 2013) som ska uppfyllas, men att dokumentation i sig inte är 

något man ska lämna därhän. Martins (2003) skriver att man bör koncentrera sin dokumentation på korta och 

kärnfulla dokument och på att beskriva och stödja sin kod eftersom det är sådan dokumentation som fyller ett 
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syfte. Samtliga våra respondenter ger uttryck för ett behov av dokumentation av olika typer utifrån deras 

arbetsuppgifter och tidigare erfarenheter. R1 som arbetar i projekt som bedrivs i stor skala, säger att det är 

omöjligt att inte dokumentera när man arbetar med många team som arbetar med samma sak på flera olika 

ställen i världen, det finns inte något annat sätt att leda arbetet. R4 förklarar att det är framförallt 

dokumentationen i kod han ser som viktigt då det måste finnas stöd när en utvecklare tar över någon annans 

kod. Risken är annars att det läggs mer tid på att förstå koden än på arbetet i sig vilket är något som även R1 

och R3 ser som viktigt. 

Bristande dokumentation leder även till bristande spårbarhet vilket alla respondenter tar upp. Det finns ett 

starkt behov av att dokumentera viktiga beslut eftersom det annars finns risk för att saker faller mellan stolarna 

eller att det uppstår konflikter mellan olika parter då besluten inte finns nedskrivna. Detta är något som 

Williams (2012) tar upp i hennes reviderade principer där hon i den sjätte principen lagt till att man bör 

dokumentera viktiga beslut så de inte glöms bort vilket tyder på att det finns ett starkt stöd hos utvecklarna för 

spårbarheten. Förmodligen är orsakerna till detta flera men vi anser att det största problemet är att det allt för 

ofta missas saker som beslutas eftersom den agila metodiken i sin natur inte uppmanar till strikt styrning och 

organisation, således förloras även andra delar som även agil metodik kan ha nytta av. Spårbarheten påverkas 

av de kommunikationstyper som förespråkas i de ursprungliga principerna (Beck m.fl. 2001b) och i Williams 

(2012) reviderade principer där öga mot öga kommunikation och direktkommunikation, chatt eller dylikt, inte 

medger spårbarhet som en bieffekt på det sätt som exempelvis mejl gör (Santoro & Stryker 2012). R4 pekar 

även på vikten av spårbarhet i koden så man enkelt kan se vem som gjort förändringar och när eftersom det 

hjälper utvecklaren att lokalisera möjliga kontaktpunkter om denne behöver hjälp. Detta är något som vi inte 

uppfattar som förankrat varken hos de övriga respondenterna eller i den teori vi valt ut. Orsaken till detta är 

förmodligen att alla utvecklingsgrupper hanterar sin kod på olika sätt och olika typer av 

versionshanteringssystem stöttar användarna på olika sätt. Spårbarheten i koden är då inte av samma vikt då 

systemen i sig löser detta. 

De agila principerna handlar om fungerande programvara men även om dokumentation något som många som 

tillämpar agil metodik slarvar med enligt både våra respondenter, Williams (2012) och Martins (2003). Det är 

viktigt att dokumentera även om man arbetar agilt men det är något som sällan görs på ett korrekt sätt. Vi 

menar att det finns flera orsaker men ser framförallt att utvecklarna inte har tiden och viljan att dokumentera. 

Anledningen till att det inte finns tid att dokumentera är att kunden inte vill betala för det vilket Sahota (2012) 

skriver om. Att hitta rätt nivå är inte enkelt och den rätta nivån är inte alltid den samma i alla projekt vilket 

leder oss tillbaka till Martins (2003) som pekar på vikten av rätt dokumentation. Rätt dokumentation som ger 

spårbarhet måste användas och det är något som vi anser bör fastställas i varje projekt då agil metodik inte 

fungerar dokumentationsfritt.  
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5.6 ITERATION OCH LEVERANS 

Beck med flera (2001b) beskriver de korta kontinuerliga leveranserna som en vital del inom det agila 

tankesättet något Williams (2012) också tar upp i hennes undersökning. Utöver korta leveranser tar hon (ibid.) 

också upp iterationer som något viktigt och påvisar hur dessa kan hjälpa agila projekt i sådan utsträckning att 

hon valt att skriva in iterationer i hennes nya principer.   

Korta leveranser är något våra respondenter också lagt vikt vid, det dem dock sett som problematiskt är vem 

leveransen ska ske till, internt eller externt, samt hur ofta vill kunden har leveranser. Att iterationer likt det 

Williams (ibid.) skriver skulle vara något positivt och bra är det endast R4 som tagit upp, övriga respondenter 

ser inga direkta fördelar med ett iterativt arbetssätt. Alla respondenter har dock sett positivt på att få gå 

tillbaka och effektivisera och förbättra gamla lösningar, detta är dock enligt oss inte ett iterativt arbetssätt utan 

snarare en metod för att öka kvalitén på produkten. Vi menar att ett iterativt arbetssätt är när all utveckling 

inom projektet sker iterativt, likt Scrum (Schwaber & Sutherland 2013).  

Problemen våra respondenter ser med leveranser gäller främst till vem och inom vilken tidsrymd leveransen 

ska ske. Williams (ibid.) har i sin undersökning valt att ta bort princip tre från original principerna (Beck m.fl. 

2001b) vilken beskriver en tidsrymd på några veckor till några månader mellan leveranser. Highsmith (2002) 

menar att princip tre syftar till leveranser ska ske med jämna mellanrum något vi ser som positivt, dock anser vi 

likt Williams (2012) att principen är redundant med princip ett och således inte behövs. Att plocka bort den 

skulle också reda ut många av de frågetecken som våra respondenter ser, exempelvis till vem leveransen ska 

ske och hur ofta, ett problem som R2 tydligt beskriver. Lösningen blir då att leveransen ska ske enligt princip ett 

där målet är att göra kunden nöjd genom tidiga leveranser. Att leverera tidigt och kontinuerligt gör det lättare 

att uppnå den vision kunden hade med produkten vid projektets start. Det gör att produkten blir den kunden 

ville ha, vilket inte alltid är samma produkt som specificeras i kravspecifikationen vid projektets start (Kniberg 

2007) till skillnad från de traditionella metoderna där slutprodukten bestäms av kravspecifikationen (Aked 

2003). Det Williams (2012) också uppnår genom att plocka bort princip tre är att tidsrymden försvinner helt 

från principerna. Tiden mellan leveranser ska istället hållas så kort som möjligt enligt princip ett vilket stämmer 

bra överens med de våra respondenter beskriver. Hur leveranserna ska gå till bör således bestämmas i början 

av varje projekt där längd mellan leveranserna och interna kontra externa leveranser bestäms utefter kundens 

önskemål, allt för att kunden ska bli nöjd. 

Införandet av iterationer likt de Williams (ibid.) gör i princip två är något som bara R4 pratat positivt om. R1 

föredrar istället ett linjärt arbetssätt likt Kanban
27

 framför iterationer medan R2 och R3 inte nämnt iterationer. 

Vi ser därför införandet av iterationer i principerna som onödigt, iterationer anser vi istället har att göra med 

agila modeller likt Scrum (Schwaber & Sutherland 2013).  
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5.7 KVALITET 

Kvalitet är ett tydligt tema som alla våra respondenter berört på flera olika sätt och något som det saknas fokus 

på i principerna av Beck med flera (2001b). Williams (2012) har efter sin undersökning fört in ett kvalitetstänk 

och kvalitetsfokus i princip sju, något som hon menar var tanken redan när principerna skrevs men som inte 

fördes fram tillräckligt tydligt.  

Kvalitet kan beskrivas med olika modeller som CISQ (2012) som beskriver tillförlitlighet, effektivitet, säkerhet 

och underhållsvärde eller ISO9000 (ISO 2009). CISQs (2012) modell anser vi på ett bra sätt beskriver målen med 

mjukvara och vilka fem egenskaper mjukvara behöver för att hålla hög kvalité, något som måste bevisas genom 

tester vilket vi menar bidrar till kvalitetsaspekten. Våra respondenter har inte pratat om just denna modell men 

har alla prata om kvalité i de termer som ingår i modellen av CISQ (ibid.). R4 förklarar att bristande kvalitet på 

produkten ofta hänger ihop med bristande tid, deadlines när produkten måste vara klar, något som leder till 

fullösningar vilket också övriga respondenter ser problem med. Att tid och kvalitet hör ihop är något R1 

förklarar även i termer av långsiktighet. R1 menar att lösningar på problem måste ses ur perspektivet att de ska 

fungera imorgon och inte bara idag. Avsaknaden av långsiktighet i de ursprungliga principerna (Beck m.fl. 

2001b) är något som Williams (2012) tar upp. Hon (ibid.) menar att hennes bedömning av kvalitet innefattar att 

lösningar på problem ska vara långsiktiga och således behöver inte denna aspekt tas upp. Detta är något som vi 

också håller med om och anser ingår i ett kvalitetstänk. Enligt oss kan du inte ha kvalitativ kod eller en kvalitativ 

produkt utan att det finns en långsiktighet i de lösningar på problem som produkten ska lösa. 

Kvalitet är ett svårt begrepp att precist beskriva och det finns därför många olika tolkningar på vad som är 

kvalitet. Kitchenham och Lawrence Pfleeger (1996) beskriver kvalitet ur en annan synvinkel där de lägger vikt 

vid de olika perspektiven kvalitet kan betraktas ur. De beskriver fem perspektiv som finns förklarade i kapitel 

3.7 som alla fokuserar på slutprodukten. Det perspektiv som mest skiljer sig från CISQ (2012) är enligt oss 

användarperspektivet, om slutprodukten motsvarar behovet för det givna användarscenariot. Detta 

användarfokus finns inte preciserat i Williams (2012) eller Becks med flera (2001b) principer men ingår som en 

del i deras kvalitetsbegrepp enligt oss. R2 som har en användarfokuserad bakgrund menar dock att fokus på 

användarna i principerna borde vara större och vill att UX
28

 ska få större plats i principerna. Vi håller delvis med 

om det R2 beskriver att användarna bör får mer fokus i en slutprodukt men anser inte att det är rätt plats att 

lägga detta fokus i principerna. Vi menar istället att användarfokus bör ingå i beställarens uppgift och således 

bör ingå i kvalitetsaspekten i principerna enligt de Williams (2012) och Beck med flera (2001b) beskriver. Detta 

stämmer också bättre överens med de svar övriga av våra respondenter gett då det bara är R2 som explicit 

uttryckt en önskan om större användarfokus, R1, R3 och R4 har däremot önskat ett ökat fokus på kvalitet vilket 

gör att fokus på användarna får ingå i den kvalitetsaspekten.  

Att får arbeta med kvalitet är något alla våra respondenter ser som viktigt där tid avsatt till att gå tillbaka och 

rätta till mindre bra lösningar och möjligheten att ta lärdom av hur problem löstes är något de ser som viktiga 

pusselbitar i kvalitetspusslet. Detta är något som Beck med flera (2001b) skriver i original principerna och som 
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Williams (2012) har lagt ännu större fokus på genom revideringen av princip åtta. Våra respondenter beskriver 

dock att det sällan ges tid till att gå tillbaka och förbättra kvalitén på dessa mindre bra lösningar då en eventuell 

kund sällan vill betala för denna kvalitetsökning. Vår uppfattning är att kunden oftast ser kvalitet mer ur 

Highsmiths (2002) synvinkel, att kvalitet är upp till kunden att avgöra. Om något har ett värde i kundens ögon 

och fungerar som kunden vill att det ska göra är ett visst mått av kvalitet uppnått (ibid.). Hans definition är dock 

tudelad då han (ibid.) också lägger vikten på att kod ska vara välskriven och kunna upprätthålla kvalitet över tid, 

något våra respondenter menar att kunden sällan är intresserad av. De menar att för att kunna upprätthålla 

kvalitet över tid måste tid ges till att kunna gå tillbaka och fixa eventuella fullösningar som gjorts tidigare då 

tidsnöden gjort att de kvalitativa lösningarna uteblivit.  

5.8 KOPPLINGAR MELLAN VÅRA TEMAN 

De teman vi har identifierat kan kopplas ihop på många olika sätt eftersom allt hänger samman inom agil 

utveckling. Vi har därför val att i detta underkapitel påvisa kopplingarna vi ser mellan våra olika teman. Figuren 

nedan (Figur 7) visar de kopplingar vi ser mellan våra olika teman och pilarna mellan dem symboliserar hur vi 

ser på denna koppling. En enkelriktad pil innebär att det pilen pekar på inte har en direkt koppling till 

utgångspunkten till skillnad från de dubbelriktade pilarna som innebär att båda sidor har kopplingar och 

således påverkar varandra. 

 

FIGUR 7: KOPPLINGEN MELLAN VÅRA OLIKA TEMAN (EGEN ILLUSTRATION 2014) 

En av de starkaste kopplingarna vi sett är kopplingen mellan organisation och kommunikation, något som vi 

baserar på antalet gemensamma delar som vi identifierat som faller in under båda dessa teman. Detta menar vi 

är fullkomligt naturligt eftersom organisationer består av människor och människorna i organisationen måste 

kommunicera med varandra om det ska finnas någon organisation över huvud taget. Vikten som läggs på 

individen och självorganisering är något vi anser är utmärkande för det agila samtidigt som det är en av de mest 

komplicerade aspekterna kopplat mot detta ämne. Att fokusera på så pass låg nivå som individ istället för 

grupp komplicerar arbetet för resterande delar av organisationen vilket exempelvis R4 pratar om då han ser 
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icke agila delar av organisationen som han arbetar i som problem eftersom dessa delar påverkar 

kommunikationen negativt. Långa kommunikationsvägar och styrgrupper som tar lång tid på sig att komma till 

beslut leder i en agil miljö till stor problematik något som Thillaisthanam (2010) skriver om som den största 

utmaningen vid byte av utvecklingsmetodik. Organisation och kommunikation påverkar således varandra, 

något som vi ser som naturligt men likväl viktigt. Våra respondenter lägger vikt på att kommunikationen måste 

fungera vilket i slutändan leder till att organisationen måste formas på ett lämpligt sätt. Precis som R1 säger 

anser vi att alla inte kan kommunicera med alla över tid, särskilt inte om man utgår från den stora organisation 

R1 arbetar i. I en sådan organisation är det omöjligt för alla utvecklare att ha kontakt med kunden. När så är 

fallet är det av stor vikt att den omkringliggande organisationen lyckas förmedla information från kunderna till 

utvecklarna på ett effektivt sätt. 

Kopplat mot organisation och kommunikation finns det även en kvalitetsaspekt som påverkas av dessa båda 

ämnen. Då agil utveckling handlar om att leverera ofta, något som även baseras på en tät kontakt med kunden 

påverkas produkten i högsta grad av kommunikationen mellan kund och leverantör där dessas organisationer 

påverkar. Det R2 och R4 beskriver om att kunden måste ha en organisation som klarar av att arbeta i projekt 

men en agil leverantör tycker vi är en faktor som är avgörande för kvalitet. Oavsett om man utgår från en 

modell som CISQ (2012) eller ser på kvalitet från Highsmiths (2002) synvinkel så kommer kommunikationen och 

den omkringliggande organisationen påverka kvalitén. Detta är ofta kopplat till den brist på kommunikation 

som R4 nämner eller kopplat mot tid, något som enligt våra respondenter alltid påverkar resultatet. Tid och 

kommunikation är något som påverkar kvalitet i största allmänhet i dagens samhälle och detta är således inte 

isolerat till systemutveckling. Svårigheten att tolka vad kunden vill ha och att hinna leverera detta inom en 

fastställd tidsram är något vi ser är ett universellt problem. Den agila metodiken försöker råda bot på 

tolkningsfrågan genom att leverera små bitar för att till slut bygga ihop rätt produkt istället för önskad produkt 

(Kniberg 2007). Samtidigt är inte agil utveckling lösningen på alla problem då vi anser att det är naivt att tro att 

allt fungerar exakt som det beskrivs i manifestet. Exempelvis är det föga troligt att alla kunder skulle gå med på 

en löpande betalningsmodell då det precis som R2 säger innebär en osäkerhetsfaktor vilket i sin tur hämmar 

det agila tankesättet.  

Våra respondenter har samtliga nämnt dokumentation som något viktigt som ofta bortprioriteras när man 

arbetar agilt men som krävs för att ett projekt ska fungera. I sig är dokumentation samma sak som 

kommunikation, skriven text är en kommunikationsform. Dokumentation är viktigt av flera anledningar, 

kopplat mot organisation säger R1 att stora organisationer inte fungerar utan dokumentation eftersom det inte 

är möjligt att överföra kunskap på annat sätt så det når ut till alla. Samtidigt som det även är viktigt att det finns 

spårbarhet i de beslut som tas, något som R3 pratade om. Det är således viktigt att organisationen tar ställning 

till vilken dokumentation som behövs för verksamheten i sig och för spårbarheten, något som vi tror ofta aktivt 

väljs bort vid agila projekt då man lutar sig mot att fungerande produkt är viktigare än dokumentation. I själva 

verket tror vi att det är viktigt att den sista meningen i manifestet, som handlar om att det finns värde även i de 

saker som inte prioriteras (Beck m.fl. 2001a), finns med i tankarna hos utvecklarna men att de även, som 

Williams (2012) gjort, fokuseras mer på dessa delar i principerna i sig. 
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Två andra teman som har en tät koppling är leverans och kvalitet. Respondenterna menar att leveranser ofta 

står i vägen för kvalitén då kunden vill ha en leverans på utsatt tid vilket gör att utvecklarna inom ett projekt 

tvingas till fullösningar, för att genomföra leveransen på den utsatta tiden. Detta är något vi ser tydliga 

kopplingar mellan och har förståelse för ur både utvecklarnas och kundens synvinkel. Kunden kanske är 

beroende av att produkten levereras på utsatt tid och är nöjd med den kvalitet produkten håller, vilket är 

kvalitetsbegreppet Highsmith (2002) beskriver. Vi anser likt våra respondenter att det är bättre att fokus ligger 

på att leveransen ska innehålla en kvalitativ lösning som möjliggör vidareutveckling och löser problemen på ett 

effektivt sätt, vilket enligt oss skapar ett mervärde för kunden. Detta mervärde är dock något kunder sällan 

värderar trots att gamla funktioner effektiviseras och stärks ur ett kvalitetsperspektiv. Kvalitet komplext och 

beroende på en rad olika faktorer som utvecklarna sällan kan styra över själva, för att ytterligare förklara 

kvalitet behövs det sättas in i organisationen och hur den fungerar.  

5.9 SAMMANFATTNING 

Vi har under vårt tematiseringsarbete sett många likheter mellan de ursprungliga principerna, som Beck med 

flera (2001b) skrev, Williams (2012) reviderade principer och det som våra respondenter förmedlat. Mycket av 

det Beck med flera (2001b) presenterar som deras principer stämmer överens med det våra respondenter 

beskrivit som positivt med agil utveckling. Vi ser dock en tydlig förbättring med användandet av Williams (2012) 

reviderade principer. Hennes (ibid.) principer har enligt oss tagit vara på den utveckling av systemutveckling 

som skett under det gångna decenniet, kopplat till de åsikter våra respondenter haft ser vi fler och tydligare 

likheter med hennes principer kontra Becks med flera (2001b). Det finns trots detta fortfarande utrymme för 

förbättringar i Williams (2012) principer eftersom vissa av hennes principer för in faktorer som våra 

respondenter inte ser som positivt. Införandet av iterationer i principerna är det som främst ifrågasätts av 

Williams (ibid.) respondenter och det är även det som vi finner minst stöd för hos våra respondenter. 

Kvalitet som begrepp är svårt att definiera och vi har tagit upp flera tolkningar i teorin för att kunna täcka in ett 

urval av dessa definitioner. Synen på kvalitet skiljer sig beroende på vem man pratar med. Våra respondenter i 

egenskap av utvecklare ser till kodens kvalitet och utformning och hävdar att kundens syn på kvalitet handlar 

om värdet för denne vilket även Highsmith (2002) håller med om. Williams (2012) har valt att inte definiera 

kvalitetsbegreppet då det införs i hennes principer, hon menar dock att det måste finnas ett kvalitetstänk när 

systemutvecklingen sköts agilt.  

Dokumentation är ett återkommande ämne både i teorin och i vår empiriska data. Williams (2012) nämner inte 

något om detta i sin undersökning men Martins (2003) förklarar att rätt dokumentation har en plats även i agil 

utveckling, något som våra respondenter håller med om. Även om Williams (2012) inte nämner ordet 

dokumentation innebär hennes tillägg kring spårbarhet av beslut indirekt någon form av dokumentation, vilket 

tyder på att det finns ett behov av detta även hos hennes respondenter. 

Det våra respondenter säger angående kommunikation har kopplingar både till det som Zhang och Venkatesh 

(2013) skriver om att kommunikation öga mot öga fungerar bäst och till det som Santoro och Stryker (2012) 
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skriver om gruppens effektivitet. Alla våra respondenter föredrar öga mot öga men ser samtidigt, precis som 

Zhang och Venkatesh (2013), att det är omöjligt att alltid uppnå. Det är något Williams (2012) har tagit upp och 

förändrat i sina principer genom att byta ut öga mot öga till synkron kommunikation.   

Williams (2012) revidering av principerna kopplat mot det vi kommit fram till ger i stort en samstämmig bild av 

hur utvecklarna ser på principerna. Vår studie och Williams studie har samma målgrupp och är genomförda 

med endast två års mellanrum med de största skillnaderna i vart i världen respondenterna funnits och vilken 

metod som används. Att slutsatserna blir i stort desamma i de bägge studierna menar vi pekar på att vår 

undersökning är representativ för den bredare gruppen utvecklare. Ett exempel på samstämmigheten är 

behovet av ett kvalitets begrepp och ett exempel på skilda resultat är Williams (2012) iterationer, något som 

även hennes (ibid.) respondenter var tveksamma till. Många åsikter kring enskilda fenomen som 

kommunikation, kvalitet och dokumentation, de tillförda teoriavsnitten som börjar med underrubrik 3.5, 

återkommer i båda studierna. Många av de problem våra respondenter ser är kända inom respektive område 

vilket kopplar enskilda områden till den helhet som agil utveckling är vilket ger en djupare dimension i vår 

undersökning. 

Den viktigaste slutsatsen är att utvecklarna använder och är positiva till agilt arbete och de agila principerna 

(Beck m.fl. 2001b). Både Williams (2012) och vår undersökning mynnar ut i att principerna är bra och att de 

fyller sin funktion. Det finns, som vi tidigare nämnt, flera områden som Williams (ibid.) har infört och områden 

som våra respondenter anser skulle vara ett lämpligt tillskott till principerna. Sett till helheten så innebär dessa 

områden endast mindre förändringar och således menar vi att de agila principerna, som Beck med flera 

(2001b) skrev dem för 13 år sedan, än idag håller måttet. 
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6 SLUTSATS 
I detta kapitel presenterar vi de resultat som vår undersökning lett fram till. Slutsatsen är ett resultat av vår 

analys som byggs upp av vår empiriska data samt den teori vi samlat in. 

6.1 VAD TYCKER UTVECKLARNA OM DE AGILA PRINCIPERNA 

I det stora hela ser utvecklarna agilt arbete som något positivt och att de agila principerna i synnerhet är något 

bra. Anledningarna till detta är flera, men det vi har identifierat hos våra respondenter som det viktigaste är 

möjligheten att hantera förändrade krav. Det finns dock flera områden som vi har identifierat som utvecklarna 

anser kan förbättras. 

De problemområdena vi identifierade berör oftast flera principer och således ska de ses som ämnen som berör 

principerna i sin helhet. Dessa områden är: 

 Kvalitet 

Ett kvalitetskoncept bör införas i de agila principerna eftersom det fokus som i dag finns på 

fungerande programvara kan leda till lösningar som i längden inte är hållbara. Fokus bör ligga på 

fungerande kvalitativ mjukvara med hög kodstandard, skalbarhet och underhållsvänlighet. 

 Förankrat agilt arbetssätt 

När man arbetar agilt måste hela projektet vara med på att denna typ av metodik används. Denna 

kunskap måste finnas både internt, inom och utom utvecklingsteamet, och externt hos kund för att 

agil utveckling ska fungera som det är tänkt. Det är framförallt viktigt för att grundkoncepten kring 

täta leveranser och återkommande återmatning ska fungera. 

 Kompetens 

För att självorganisering ska fungera krävs att rätt kompetenser finns i utvecklingsteamet. Utan rätt 

kompetenser faller självorganiseringskonceptet och därigenom en viktig del av det agila tankesättet. 

 Dokumentation och spårbarhet 

Även om dokumentation inte är prioriterat inom agil utveckling krävs vissa former av dokumentation 

för att projekten ska fungera. Rätt typ av dokumentation på rätt plats är något som behövs då det 

utöver att förenkla vissa delmoment ökar spårbarheten. 

 Kommunikation 

Kommunikation är en viktig del av det agila eftersom det fokuserar på individer och hur de interagerar 

mellan varandra. Öga mot öga fungerar alltid bäst när det är möjligt men de andra 

kommunikationskanalerna som finns är nödvändiga substitut som används i stort utsträckning och 

således bör principerna avspegla detta. 

De delar av principerna som vi inte tar upp har utvecklarna uttryckt som bra och därför är har vi inte fokuserat 

lika mycket på detta som på problemområdena. Detta då vi anser att dessa är mer intressanta kopplat till vårt 

syfte och vår frågeställning. Den sammantagna bilden är att utvecklarna tycker att huvuddelen av principerna 

är utformade på ett bra sätt och att de används i en utvecklares vardag. Huvudkoncepten kring agil metodik 
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som hämtas från manifestet är det som utvecklarna uppskattar mest med principerna, vilket betyder att 

grunden till all agil utveckling är som Williams (2012) uttrycket sig, helt rätt.  

Även om det finns problemområden som påverkar hur utvecklarna arbetar fungerar således helhetskonceptet 

på ett tillräckligt bra sätt för att vi ska anse att de agila principerna i sin ursprungliga from fortfarande är 

aktuella och tillämpbara. 

6.2 REVIDERING AV DE AGILA PRINCIPERNA 

När det kommer till behovet av revidering av de agila principerna har utvecklarna uttryckt förslag på lämpliga 

förändringar de vill ska skrivas in. Detta, kopplat mot vår frågeställning, innebär att ett revideringsbehov av de 

agila principerna finns. Ur utvecklarnas synvinkel gäller det att ta tillvara på de problem de ser med principerna 

och hitta lösningar på dessa. 

Hur denna revidering ska se ut är svårare att specificera. Problemområdena som vi har kommit i kontakt med 

har ofta förankringar i enskild utvecklares vardag och det blir då svårt att ta tillvara på och göra dem generella. 

Att ta hänsyn till alla enskilda åsikter och göra revideringar utifrån dessa riskerar att skapa nya 

problemområden istället för att lösa dem. I och med att vi haft en begränsad mängd utvecklare att tillgå gör att 

vi inte anser oss kunna göra en egen revidering av principerna. Vi menar istället att Williams (2012) har lyckats 

precisera dessa problemområden till generella principer som täcker in de problem utvecklare ser i 

originalprinciperna. Detta gör att vi ser hennes version av de agila principerna som ett steg på vägen mot en 

officiell revidering av dem. Hennes (ibid.) större storlek på urval gör hennes resultat representativt för den 

större gruppen utvecklare samtidigt som många av de problem våra respondenter förmedlar även behandlas 

av henne (ibid.) vilket innebär att vi bekräftar hennes resultat. 

Hur angelägna utvecklarna är att genomföra en revidering är en viktig aspekt då enbart framläggandet av 

problem inte innebär att det krävs en revidering. När vi ställde frågorna till våra respondenter angående om 

det saknades något eller om något skulle tas bort i principerna var det enskilda mindre saker som togs upp och 

ingen av våra respondenter uttryckte ett överväldigande behov av förändring. Vi kommer således fram till 

slutsatsen att det finns ett behov av en revidering av principerna men att det i dagsläget inte behövs. Detta då 

utvecklarna fortfarande är positiva till originalprinciperna vilka än idag fungerar och tillämpbara i sin 

ursprungliga form. 
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7 REFLEKTION 
I detta kapitel presenteras våra tankar och åsikter kring vår undersökning. Vi ger även förslag på vidare 

forskning inom ämnet. 

7.1 REFLEKTIONER 

I början av vår forskningsprocess var inställningen att kunna precisera och förtydliga de agila principerna. Vi 

hittade snabbt Williams (2012) artikel som vi ansåg tydligt beskrev de problem vi såg med principerna och som 

samtidigt presenterade tydliga lösningar på dessa problem. Frågeställningen blev därför utifrån denna artikel 

inriktad på att se om och hur en eventuell revidering av principerna skulle ske då vi såg behovet av att 

förtydliga och förankra de agila principerna. När frågeställningen var specificerad fortsatte vår process och vår 

metod utarbetades utifrån det vi ville undersöka.  

Det vi känner att vi kunde gjort bättre i den inledande fasen av uppsatsen var litteraturgenomgången och 

inhämtandet av relevant litteratur. Vi hittade tidigt Williams (2012) artikel vilken vi ansåg bra och trovärdig, 

men hade längre in i uppsatsprocessen kunnat presentera ett bättre slutresultat om vi hittat fler 

undersökningar med liknande inriktning som vår och Williams (ibid.). Utöver mer jämförande litteratur likt 

Williams (ibid.) ångrar vi också att vi inte satt oss in i hennes resultat ytterligare vid starten för vår 

uppsatsprocess. Detta hade ökat vår förståelse kring de problemen som de agila principerna står inför. 

Samtidigt hade denna fördjupade kunskap kunnat påverka resultatet negativt då Williams (ibid.) åsikter kunnat 

påverka våra åsikter och således även vår uppsatsprocess. Även om vi ser vissa brister i vår process anser vi att 

vi gjort rätt val och avgränsningar kontra nivån som denna typ av uppsats bör hålla och vi är därför nöjda med 

vårt resultat. 

Tiden är en av de viktigaste aspekterna vi haft att förhålla oss till i vår uppsatsprocess. Hade mer tid gets till att 

intervju fler utvecklare inom flera branscher hade vårt resultat blivit mer underbyggt och ännu tydligare. Vi 

hade också kunnat precisera, förankra och förklara vissa principer mer om vi haft mer tid för processen med 

uppsatsen. Tillsammans med fler respondenter och mer tid hade vi getts möjligheten att skriva nya egna 

principer, något som initialt var tanken. Vi valde dock att frångå detta i undersökningen då vi ansåg att vårt 

resultat och insamlad empiri inte medgav att vi formulerade nya principer på ett trovärdigt och generellt sätt.  

Huvudmålet med uppsatsen har varit att se hur utvecklare ser på de agila principerna, samt om de tycker att 

dessa behöver revideras efter de 13 år de funnits. Detta är något som vi har svarat på och ser som ett viktigt 

steg mot en eventuell revidering av principerna. En kartläggning av hur utvecklare ser på principerna för att 

därefter kunna genomföra eventuella förändringar ser vi som en självklarhet. Därför tror vi att de slutsatser vi 

kommit fram till i denna rapport kan ses som ett första steg mot nya principer. 

7.1.1 KRITIK 
Generaliserbarheten i vårt resultat är som i många andra kvalitativa undersökningar ett problematiskt område. 

Vårt resultat är baserat på djupgående semistrukturerade intervjuer med fyra utvecklare. Vi kan därför inte 

garantera att våra respondenters åsikter stämmer överens med alla utvecklares, vilket också visas då våra 
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respondenter ser olika på principerna dem i mellan. Därför ser vi generaliserbarheten i vårt resultat som ett 

problem och att ytterligare studier och undersökningar inom ämnet skulle behövas. Dessa skulle då syfta till att 

förstärka och bekräfta validiteten eller bygga nya infallsvinklar för vårt presenterade ämne. Dock ser vi vissa 

delar av vårt resultat som generaliseras på en tydlig basis där koppling till Williams (2012) gör att vi anser vårt 

resultat som trovärdigt, även om det kan behövas stärkas ytterligare. Bristerna i möjligheten att generalisera 

utifrån vårt resultat är vi medvetna om. Vi menar att vårt resultat belyser praktiska aspekter kring de agila 

principerna samt utvecklarnas syn på dem vilket, precis som Flyvbjerg (2006) skriver, kan vara ett lika stort 

bidrag till vetenskapen som ett generaliserbart resultat.  

Urvalsprocessen är en annan del som påverka vårt resultat. Att vi tillämpat ett målstyrt bekvämlighetsurval och 

därigenom valt personer i vår närhet kan tyckas otillräckligt för att kunna dra några relevanta slutsatser, då det 

lätt inträffar att man väljer personer med åsikter som passar det författaren vill bevisa. För att motverka sådan 

kritik har vi aktivt arbetat på att få en spridning av våra respondenter i syfte att få in så många olika åsikter som 

möjligt. För att ytterligare tydliggöra urvalsprocessen har vi redogjort för respektive respondents bakgrund och 

därigenom ökat transparensen i vår undersökning. Detta göra att vårt resultat kan ses ur ett sammanhang 

tillsammans med våra respondenters bakgrund i syfte att öka dess transparens.  

7.1.2  FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  
Agil utveckling är ett väldigt brett ämne och tillsammans med det faktum att principerna tolkas olika i alla de 

agila modellerna gör att det finns mycket att studera. Den teori vi kommit i kontakt med och de svar vi fått av 

våra respondenter har i mångt och mycket svarat på våra frågor. Samtidigt har de gett upphov till nya områden 

som också berörts som i sig är ämnen som skulle kunna ligga till grund för nya uppsatser. 

För att ytterligare stärka vårt resultat anser vi att det skulle vara intressant att bygga vidare på vår analys och 

empiriska data med fler respondenter och djupare intervjuer. Intervjuer med personer som har en annan 

bakgrund och uppfattning av agila modeller skulle säkerligen ge andra vinklar och bilder av principerna, precis 

som intervjuer med utvecklare från andra länder och kulturer.   

Vi ser också andra områden som framkommit under vår undersökning som intressanta att forska vidare på där 

de mjuka värdena och hur man förankrar det agila arbetssättet är de två intressantaste. Förankring av det agila 

arbetssättet är intressant eftersom man kan titta närmare på både leverantör och kundsidan, behovet av att få 

dem att förstå hur agila projekt bedrivs samt varför kunden sällan har förstått de agila arbetssättet. En annan 

intressant aspekt är hur budget och fakturering kan påverka agila projekt i sin helhet då våra respondenter har 

förmedlat detta som ett problem vars orsak är betalning från kund kontra tidsåtgång. Aspekter kring de mjuka 

värden som vi menar är värt att titta närmre på handlar om hur organisationen inom olika team ser ut, 

inofficiella ledare och hur gruppen ska göras mer motiverade och högpresterande. Kommunikationen inom 

agila projekt är ytterligare en mjuk aspekt som kan ses från många synvinklar som flera av dem är avgörande 

framgångsfaktorer för projekten.  
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På samma sätt som vi har utgått från en kvantitativ undersökning skulle en kvantitativ undersökning baserad på 

vårt kvalitativa resultat kunna genomföras. Genom att samla in åsikter från fler utvecklare kan man på så sätt 

se hur resultatet av vår undersökning står sig i ett större sammanhang. 

Exempel på vidare frågeställningar som vi ser är:  

 Hur påverkar betalningsmodellen det agila arbetet? 

 Hur utvecklas en agil projektgrupp tillsammans och vilka effekter får detta på ledarskapet inom 

gruppen?  

 Kundens roll i agila projekt, vilka anpassningar bör göras och varför?   

  





 

63 

REFERENSER 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Vol. 1. Malmö: Liber. 

Aked, M. (2003). Risk reduction with the RUP phase plan.  
Hämtat från IBM http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/1826.html#N100E4  
(Hämtad 2014-04-14). 

Bazeley, P. (2009). Analysing qualitative data: more than “identifying themes.”. Malaysian Journal of 
Qualitative Research. Vol. 2(2), pp. 6–22.  
Hämtat från http://www.researchsupport.com.au/Bazeley_MJQR_2009.pdf  
(Hämtad 2014-02-07). 

Beck, K. m.fl. (2001a). Manifest för Agil systemutveckling.  
Hämtat från Agile Manifesto http://agilemanifesto.org/iso/sv/manifesto.html  
(Hämtad 2014-02-17). 

Beck, K. m.fl., (2001b). Principer bakom det agila manifestet.  
Hämtat från Agile Manifesto http://agilemanifesto.org/iso/sv/principles.html  
(Hämtad 2014-02-12). 

Beck, K. & Andres, C. (2004). Extreme Programming Explained: Embrace Change (2nd Edition). Vol. 2. Boston: 
Addison-Wesley Professional.  

Bergsten, S. & Elleström, L. (2004). Litteraturhistoriens grundbegrepp. Vol. 2. Lund: Studentlitteratur. 

Björkholm, T. & Brattberg, H. (2010). Prioritera, fokusera, leverera : din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och 
XP. Vol. 1. Stockholm: Crisp. 

Bogdan, R. & Taylor, S.J. 1998. Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource.  
Vol. 3. New York, N.Y.: John Wiley & Sons Inc. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Vol. 2. Malmö: Liber. 

CISQ. (2012). CISQ Specifications for Automated Quality Characteristic Measures. 
Hämtat från CISQ http://it-cisq.org/wp-content/uploads/2012/09/CISQ-Specification-for-Automated-
Quality-Characteristic-Measures.pdf 
(Hämtad 2014-04-14). 

Computer Sweden. (2014). Språkwebb. 
Hämtat från ComputerSweden http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp 
(Hämtad 2014-05-06) 

Danermark, B. (2003). Att förklara samhället. Vol. 2. Lund: Studentlitteratur. 

Date, H. & Shrivastava, S.V. (2010). Distributed agile software development: A review. Journal of Computer 
Science and Engineering. Vol. 1(1), pp. 10-17. 
Hämtat från http://arxiv.org/abs/1006.1955 
(Hämtad 2014-04-09). 

  



64 

ET Bureau. (2012). Need for speed: More IT companies switch to Agile code development - The Economic 
Times. The Economic Times. Vol. 6 
Hämtat från http://economictimes.indiatimes.com/tech/software/need-for-speed-more-it-companies-
switch-to-agile-code-development/articleshow/15369213.cms?intenttarget=no  
(Hämtad 2014-02-12). 

Findahl, O. (2013). Svenskarna och internet. Stockholm: .SE. 

Fitzgerald, B., Hartnett, G. & Conboy, K. (2006). Customising agile methods to software practices at Intel 
Shannon. European Journal of Information Systems. Vol. 15(2), pp. 200–213.  
Hämtat från http://www.palgrave-journals.com/doifinder/10.1057/palgrave.ejis.3000605  
(Hämtad 2014-02-12). 

Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. Qualitative Inquiry.   
Vol. 12(2), pp. 219–245.  
Hämtat från http://qix.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1077800405284363  
(Hämtad 2014-01-20). 

Goldkuhl, G. (2011). Kunskapande, VITS Linköping.  
Hämtat från http://www.vits.org/publikationer/dokument/409.pdf. 
(Hämtad 2014-04-07). 

Hesse-Biber, S.N. & Leavy, P. (2011). The Practice of Qualitative Research. Los Angeles, Calif.:  SAGE. 

Highsmith, J.A. (2002). Agile Software Development Ecosystems, Indianapolis, IN: Pearson Education. 

ISO. (2009). ISO 9000 quality management.  
Hämtat från http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm  
(Hämtad 2014-04-16). 

Jönsson, F. (2012). Varför agil utveckling är skällsord om tio år, Metodik | 1337 
Hämtat från http://www.kth.se/blogs/1337/2012/02/varfor-agil-utveckling-ar-skallsord-om-tio-ar/ 
(Hämtad 2014-04-16) 

Kazdin, A.E. (2003). Research Design in Clinical Psychology. Vol. 4. Boston, MA: Allyn and Bacon, cop. 

Kitchenham, B. & Lawrence Pfleeger, S. (1996). Software Quality: The Elusive Target. Software, IEEE.  
Vol. 13(1), pp. 12–21. 
Hämtat från http://www2.engr.arizona.edu/~ece473/readings/24-Software%20Quality.pdf 
(Hämtad 2014-04-16). 

Kniberg, H. (2011). Lean from the Trenches: Managing Large-Scale Projects with Kanban. Vol 1.  
Dallas, Texas: Pragmatic Bookshelf. 

Kniberg, H. (2007). Scrum and XP from the Trenches: how we do Scrum. USA: C4Media Inc.  

Kniberg, H. & Skarin, M. (2013). Kanban och Scrum - få det bästa av två världar. USA: C4Media Inc. 

Martin, A., Biddle, R. & Noble, J. (2004). The XP Customer Role in Practice : Three Studies. Agile Development 
Conference. pp.42–54. 
Hämtat från http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=1359794 
(Hämtad 2014-04-16). 

Martin, R.C. (2003). Agile software development: principles, patterns, and practices.  
Upper Saddle River, NJ 07458: Prentice Hall, cop. 



 

65 

McCaffrey, A. (2000). Don’t get lost in translation: Teaching law students to work with language interpreters. 
Clinical L. Rev. Vol. 6(2), pp. 347–399.  
Hämtat från http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/clinic6&div=13 
(Hämtad 2014-04-13). 

NE.se. (2014). Nationalencyklopedin.  
Hämtat från NE http://www.ne.se/ 
(Hämtad 2014-04-16). 

Perkins, P.S. (2008). The Art and Science of Communication: Tools for Effective Communication in the 
Workplace. Vol. 1. San Francisco, CA: Wiley. 

Ramesh, B. m.fl. (2006). Can distributed software development be agile?. Communications of the ACM.  
Vol. 49(10), pp. 41–46.  
Hämtat från http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1164418  
(Hämtad 2014-04-09). 

Ryan, G.W. & Bernard, H.R. (2003). Techniques to identify themes. Field methods. Vol. 15(1), pp. 85–109. 
Hämtat från http://fmx.sagepub.com/content/15/1/85.short  
(Hämtad 2014-02-07). 

Sahota, M. (2012). An Agile Adoption and Transformation Survival Guide: Working with Organizational Culture. 
USA: C4Media Inc. 

Salo, O. & Abrahamsson, P. (2008). Agile methods in European embedded software development 
organisations : a survey on the actual use and usefulness of Extreme Programming and Scrum. IET 
Softwear. Vol. 2(1), pp. 58–64. 
Hämtat från 
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4460895&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.o
rg%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D4460895  
(Hämtad 2014-02-17). 

Scacchi, W. (1995). Understanding software productivity. Advances in Software Engineering and Knowledge 
Engineering. Vol. 4, pp. 37-70. 

Schuh, P. (2005). Integrating Agile Development in the Real World. Vol. 1. Hingham, Mass.: Charles River Media. 

Schwaber, K. & Sutherland, J. (2013). Den definitiva guiden till Scrum: Spelets regler.  
Hämtat från Scrum https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/2013/Scrum-Guide-
SE.pdf 
(Hämtad 2014-02-17). 

Språkrådet. (2008). Svenska skrivregler.Vol. 3. Stockholm: Liber AB. 

Stevens, P. (2009). 10 Contracts for your next Agile Software Project. Agile Software Development.  
Hämtat från http://agilesoftwaredevelopment.com/blog/peterstev/10-agile-contracts  
(Hämtad 2014-04-12). 

Stober, T. & Hansmann, U. (2009). Agile Software Development: Best Practices for Large Software Development 
Projects. Heidelberg, New York: Springer. 

  



66 

Stryker, J.B. & Santoro, M.D. (2012). Facilitating Face-to-Face Communication in High-Tech Teams. Research-
Technology Management. Vol. 55(1), pp. 51–56.  
Hämtat från http://openurl.ingenta.com/content/xref?genre=article&issn=0895-
6308&volume=55&issue=1&spage=51  
(Hämtad 2014-04-16). 

Thillaisthanam, N. (2010). Agile Methodology - When Processes Clash with Principles. Siliconindia,  
Vol. 13(9), pp. 38. 
Hämtat från 
http://www.siliconindia.com/guestcontributor/guestarticle/369/Agile_Methodology_When_Processes_C
lash_with_Principles_Narendran_Thillaisthanam.html 
(Hämtad 2014-02-18). 

Tonnquist, B. (2010). Projektledning. Vol. 3. Stockholm: Bonnier Utbildning AB. 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Vol. 2. Stockholm: Liber AB. 

VerisonOne. (2013). 7th Annual State of Agile Development Survey.  
Hämtat från http://www.versionone.com/pdf/7th-Annual-State-of-Agile-Development-Survey.pdf  
(Hämtad 2014-04-15). 

West, D. (2011). Water-Scrum-Fall Is The Reality Of Agile For Most Organizations Today. Forrester Research, 
July.  
Hämtat från http://www.cohaa.org/content/sites/default/files/water-scrum-fall_0.pdf  
(Hämtad 2014-02-12). 

Vilain, P. & Martins, A. (2011). Neglecting Agile Principles and Practices: A Case Study. SEKE.  
Hämtat från http://www.ksi.edu/seke/Proceedings/seke11/245_Patricia_Vilain.pdf  
(Hämtad 2014-02-12). 

Williams, L. (2012). What Agile Teams Think of Agile Principles. Magazine Communications of the ACM.  
Vol. 55(4), pp. 71–76. 
Hämtat från http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2133823 
(Hämtad 2014-02-12). 

Zhang, X. & Venkatesh, V. (2013). Explaining employee job performance: the role of online and offline 
workplace communication networks. MIS Quarterly. Vol. 37(3), pp. 695–722. 
Hämtat från http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2600467 
(Hämtad 2014-04-16). 

Åsberg, R. (2001). Det finns inga kvalitativa metoder–och inga kvantitativa heller för den delen: Det kvalitativa-
kvantitativa argumentets missvisande retorik. Pedagogisk forskning i Sverige. Vol. 6(4), pp. 270–292.  
Hämtat från http://pjos.org/index.php/pfs/article/view/7868  
(Hämtad 2014-03-06). 

 



 

67 

BEGREPPSLISTA 
Kanban 
 

Processverktyg som baseras på att visualisera arbetsflödet, begränsa pågående 
arbete och minimera och hantera ledtider.  Syftet är att identifiera flaskhalsar och 
skapa effektivitet genom ett konstant flöde (Kniberg 2011). 

LEAN (Mjukvara) LEAN är en syn på processer där sju huvudprinciper ligger i fokus.  

 Optimera helheten: Se till hela processen och inte bara delar och fokusera 
på långsiktighet. 

 Eliminera slöseri: Bygg rätt sak och arbeta effektivt. 

 Inbyggd kvalitet: Testa under tiden på ett effektivt sätt och bygg 
programvara utan onödiga beroenden 

 Ta till dig nya saker: Återmatning och beslut i rätt tid baserat på erfarenhet 

 Leverera snabbt: Leverera ofta och ha hög kvalitet utan att anstränga 
arbetsflödet 

 Engagera alla: alla ska bidra och ha möjlighet att utvecklas för att kunna 
hjälpa teamet så mycket som möjligt. 

 Ständig förbättring: lär av dina misstag, ifrågasätt standarder och arbeta 
vetenskapligt 

(Kniberg 2011) 

RUP RUP, Rational unified process, är en utvecklingsmetod som baseras på 
objektorienterad design.  Ramverket för processen är starkt kopplad mot UML, ett 
notationsformat för mjukvarudesign. RUP utgår från att tidigt fastställa en arkitektur 
att arbeta utifrån och olika dokument som utgör grunden till all utveckling 
(Tonnquist 2010).  

XP Extreme Programming (XP) är en agil systemutvecklingsmetodik som fokuserar 
mycket på hur utvecklingsteamet ska organisera sig för att arbetet ska utföras på ett 
effektivt sätt. En väldigt signifikant del av XP är parprogrammering (Beck & Andres 
2004) 

UX Användarens intryck, förståelse och reaktion på en produkt. Uttrycket används ofta i 
människa-datorinteraktion där användarupplevelse innebär att webbsidan, tjänsten 
eller programmet uppfyller behov hos användaren och att den gör det på ett 
tilltalande och lättbegripligt sätt. (Computer Sweden 2014)

29
 

  

  

                                                                 
29

 Sökord ”User experience” 
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BILAGA I: INTERVJUGUIDE  
Detta dokument syftar till att förklara den intervjuguide som vi har använt oss av under insamlandet av empiri. 

Intervjuerna har genomförts i semistrukturerad form och denna intervjuguide ska därför inte ses som ett 

fastställt ramverk utan som en utgångspunkt för en intervju. Frågorna kan därför komma att ändras under 

intervjuns gång utefter de teman och svar som uppkommer.  

Intervjuerna beräknades pågå cirka 1 timme och alla uppgifter som lämnades kommer att behandlas 

konfidentiellt. Under intervjun kommer också en mobiltelefon att användas för att spela in intervjun. 

Undersökningens syfte 
Undersökningen syftar till ta reda på huruvida de agila principerna fortfarande är tillämpbara och aktuella 

utifrån hur dagens systemutvecklare arbetar.  

Respondent 

Datum:________________________ Plats:_____________________________ 

 Namn: 

 Ålder:  

 Utbildning: 

 Arbetslivserfarenhet av systemutveckling:  

 Vad arbetar du med nu: 

Inledande frågor 

 Vilken erfarenhet har du av agil utveckling? 

 Vad anser du om agil utvecklingsmetodik?  

o Möjligheter? 

o Hinder? 

o Känner du till de agila manifestet?  

o Känner du till de agila principerna?  

 Varför har agil utveckling tillämpats i projekt du deltagit i? 

 Agila principerna 

 Hur viktig anser du att denna princip är för agil utveckling?  

o Varför?  

 Tillämpar du denna princip?  

o Hur tillämpas den?  

o Varför tillämpas den inte?  

 Är det något du saknar med denna princip?  

  



70 

Reflektioner kring principerna 
 Saknas något i de agila principerna? 

o Varför? 

 Vilka principer anser du överflödiga? 

o  Varför? 

 Avslutande frågor 
 Hur viktig anser du att den agila metodiken är just nu? 

 Hur viktig tror du att den agila metodiken kommer att vara i framtiden, om 10 år?  
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BILAGA II: TRANSKRIBERINGS EXEMPEL 
Detta är ett exempel av hur vårt råmaterial, de transkriberade intervjuerna ser ut. Detta är ett utdrag från 

intervjun med Respondent 1.  

00:36  Intervjuare: Under hur lång tid arbetade du med Kanban? 
00:45  Respondent: 4 år 
00:52  Intervjuare: Vad anser du om Agil utvecklingsmetodik i stort? 
00:59  Respondent: Det är bra... 
01:03  Intervjuare: Vad är det som är bra, vad är fördelarna? 
01:06  Respondent: Man är agil helt enkelt, man kan anpassa sig 
01:12  Respondent: Man är flexibel helt enkelt och det är väll det viktiga 
01:21  Intervjuare: Finns det några nackdelar, hinder, med agil utveckling? Något som saknas? 
01:31  Respondent: Det är skalbarheten, i de metoder som finns. 
01:37  Respondent: Det funkar oftast på de mindre grupperna, 10-20 utvecklare 
01:45  Respondent: men när man försöker anpassa Scrum till 200 team, då blir det helt plötsligt jävligt jobbigt 
02:04  Intervjuare: Har du varit med om några sådana försök? 
02:07  Respondent: O ja, vi håller på med det. 
02:10  Intervjuare: Vad tror du att resultatet av det kommer bli? 
02:15  Respondent: Det som är väll så att dom har delat upp projekten i mindre projekt. 
02:28  Respondent: Tidigare hade dom Scrum av Scrum av Scrum möten 
02:30  Respondent: och informationen flödade inte alltid som den skulle så nu är det små projekt som håller 
på. 
02:39  Respondent: "Små projekt"... alltså vad kan det vara 20-30 team 
02:46  Intervjuare: Är det ett aktivt arbete som genomförs just nu att försöka föra in detta? 
02:56  Respondent: Ja, vi började förra året med en LEAN kurs. 
03:05  Respondent: Hade en föreläsning, fick en bok och svarade på frågor. Nu för någon vecka sen hade vi en 
examination så nu får man ett diplom och ett nyckelband där det står att man är certifierad. 
03:23  Respondent: Så nu är det framförallt LEAN tänket man försöker få in i det hela 
03:28  Intervjuare: Känner du till det agila manifestet och dess innehåll? 
03:42  Respondent: Ja, känner till det men inte ord för ord. 
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BILAGA III: CITATUNDERLAG 
I denna bilaga presenterar vi sammanhanget för de citat vi använder i undersökningen. Detta i syfte att inte 

rycka saker ur sitt sammanhang och för att ge en bättre transparens mot läsaren. 

CITAT SIDAN 38 
Intervjuare: Finns det några nackdelar, hinder, med agil utveckling? Något som saknas? 

Respondent: Det är skalbarheten, i de metoder som finns. 

Respondent: Det funkar oftast på de mindre grupperna, 10-20 utvecklare, men när man försöker anpassa 

Scrum till 200 stycken team, då blir det helt plötsligt jävligt jobbigt. 

Intervjuare: Har du varit med om några sådana försök? 

Respondent: O ja, vi håller på med det. 

CITAT SIDAN 39 

Intervjuare: Men ni använder det här med att ni levererar kontinuerligt under hela utvecklingen? 

Respondent: Ja det har vi försökt med, eller ja ni det är mig ni pratar med jag kan inte prata för alla men i de 

projekt jag varit med i. Men ja just det här med att leverera ofta är från mitt perspektiv bra, men från 

mottagaren, jag har ju suttit på beställarsidan också, där är det ju inte lika kul att få uppdateringar. Jag satt och 

testade ett system där man fick panik varje gång en ny leverans var på väg, ofta visste man inte vad den 

innehöll och man var tvungen att köra sina acceptanstester varje gång samtidigt som man visste att det 

handlade om väldigt viktiga saker på varje liten funktion. Där vill man inte ha leveranser en gång varje vecka där 

vill man ha så sent som möjligt i alla fall om det är ett långt projekt. 

Intervjuare: men om man ser på den sista delen, with a preference to the shorter timescale, det är också något 

som ni jobbar med att ni försöker ha så korta som möjligt? 

Respondent: Ja precis så korta som det är rimligt att leverera något vettigt. 

CITAT SIDAN 41 

Intervjuare: Du säger projektledare och du va inne lite på det förut med att ha någon som övervakar lite och 

om man ser på det sista här med att lita på att de får jobbet gjort..? 

Respondent: Ja jo men precis alltså, som jag ser projektledningen är den ju till för att knyta ihop alltihop och se 

till att allting görs men det finns ju ingen mening med att micromanagea varje person. Man får ju lite på att 

man har tillräckligt bra medarbetare i sitt team så att man faktiskt får grejerna gjort när de säger att de blir 

gjorda. Men sen så behöver man ju ha någon person som har en enad front åt andra hållet mot kund till 

exempel eller mot kravställare eller vem det nu är som är på andra sidan. Då är det ju bra att ha en person som 

är spindeln i nätet som har koll på, liksom, hur långt är vi komna och status på den biten och sådär för jag ser ju 
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ingen mening med att man har en som hänger över en, en sådan chef eller vad man ska kalla det. Men jag ser 

absolut en mening med att ha en projektledare som håller ihop alltihop. Men som sagt det är väldigt viktigt att 

den projektledaren då litar på sitt team, för gör man inte det är det ju sak samma då du inte litar på någon 

kommer de ju bete sig därefter. 

CITAT SIDAN 41 

Intervjuare: Ja då går vi vidare till punkt 11. 

Respondent: Ja, jag tror på båda punkterna i den. Jag är lite osäker på… alltså det som menas antar jag är att 

om man låter ett team få bygga produkten själv så löser dem de på de bästa sätt de kan. Det tror jag med men 

sen så tror jag att det är bra att ha riktlinjer, allting handlar om vad det är för form av projekt och vad det är för 

form av företag. Om vi har ett projekt där vi ska bygga vidare på något så är det väldigt viktigt att man kanske 

håller samma riktlinjer som resten av företaget gör, att man håller en viss kodkommenterings policy eller att 

man använder vissa standarder eller vad man nu gör. Men är man ett företag som kanske bara gör 

skräddarsydda produkter så tror jag absolut att det är viktigt att man låter folk jobba med det de själva tycker 

är bäst eller det de själva tycker de är bra på, då gör det ofta de bästa lösningarna. Men som sagt i vissa fall så 

måste man ändå låsa ner möjligheterna, man ska ju aldrig låsa ner kreativiteten men man kanske måste 

begränsa vad de kan använda till sin kreativitet. 

CITAT SIDAN 43 
Intervjuare: Fungerar det så, vi pratade om fullösningar förut? 

Respondent: Fullösningar förhindrar groteskt. Man måste vara tydlig mot alla med att man måste få arbeta 

kvalitativt. Om man vill ha möjlighet att göra förändringar måste man ha kvalitet som prioritet. 

Respondent: Det jag känner är viktigt inom kvalitet är enkelhet och snygg kod. Det ska vara objektorienterat för 

att man ska kunna göra förändringarna och det är kvalitet i sig. Man måste satsa på det istället för tid. 
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BILAGA IV: SAMMANSTÄLLNING AV EMPIRISK DATA 
Denna tabell är en sammanställning av empirin i punktform. Tabell används för att på ett överskådligt sätt 

kunna koppla empiri till de teman vi valt ut, tillvägagångssättet och resultatet beskrivs i Bilaga V: Temamatris. 

 

+ : Positivt - : Negativt  * : Förslag på förändring, övrig viktig kommentar 

Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

1. Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable 
software. 

+ Bra princip 
 
- Kontinuerlig 
leverans, mot kundens 
behov 
 
* Vad menas med 
kontinuerlig leverans 
 

+Bra princip 
+Snabba avstämningar 
+Kommer till 
kärnpunkten snabbt 
 
- Teknologi kan sätta 
gränser 
- Rätt kompetens krävs 
 
* Tolkningar 
* Komplext 
* Om såhär gör såhär  

+ Bra princip 
+ Kundfokus  
+ Kundnära 
+ Öppenhet för 
kravförändringar 
 
- Kommunikationsproblem 
internt och externt 
 
 

+ Tät kundkontakt är viktig 
+ Bra med kommunikation 
 
- Kunden vet inte vad 
denne vill ha  

2. Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the 
customer's competitive advantage. 

- Bara en kund 
- Skalbarheten 
 
* Inriktat på en kund 
och ett projekt 

+ Bra kunna ändra krav 
 
- Fast betalningsmodell 
- Krävs mycket av 
kunden 
- Styrgrupp fungerar inte 
riktigt 

+ Öppenhet för 
förändrade krav leder till 
flexibilitet 
 
- Kund vet sällan vad de 
vill ha 
- Tid, pengar 
 
* Welcome, bytas ut till 
prepeard  
* Bygga flexibla system 

+ Kunna ändra krav 
+ Specificera arbetssättet 
tydligt tidigt  
 
- Tid kontra kvalitet, kan 
inte få båda 

3. Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to 
the shorter timescale. 

+ Helt ok 
+ Bra med 
kundkontakt 
+ 2 veckor  
+ Säljare och affärsfolk 
arbetar tillsammans 
 
- Iteration, Scrum 
kontra Kanban 
 
* Skala, säljare kan 
inte prata med alla 
utvecklare 

+ Bra tidsspann, 2 veckor  
+Demonstration för 
kund 
+ Korta rimliga 
leveranser 
 
- Samma som punkt 1 
- Inte leverera för 
leveransens skull 
 
* Leverera med hänsyn 
till kundens tidsram 

+ Bra med releaser ofta  
 
- Samla ihop till större 
releaser  
- Ofta bristande 
kravställning  
- Vem syftar leverans på, 
internt eller externt  
 
* Leverera med kvalitet 
inte kvantitet  
* Lite optimistiskt att 
släppa färdig produkt så 
ofta 

+ Prioritera leverans 
+ Planering lite i taget, 2-4 
veckor är bra tid 
 
- Tidsnöd kan leda till 
halvdana leveranser 
- Vem ska man leverera 
till, internt eller till kund 
 
* Principen är väldigt lik 
den första 
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Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

4. Business people and developers must work together daily throughout the project. 

Se föregående 
 

+ Koppling till business 
+ Separera ut 
arbetsuppgifter 
 
- Tillgång till användare 
- Få dialog mellan 
business people och 
användare 
 
* Dela upp det i fler 
punkter med användare 

+ Viktigt att jobba 
tillsammans 
+ Gör information 
tillgänglig för alla 
+ Få alla att förstå 
 

+ Kommunikation är 
viktigt  
+ Viktigt att utvecklarna 
förstår verksamheten hos 
kunden 
 
- Ofta för många steg till 
kunden i kommunikations-
kedjan 
 
 

5. Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and 
trust them to get the job done. 

+ Låta dem jobba ifred 
+ Arkitekt som har 
övergripande koll 
+ Motiverade individer 
 
*Gör rätt från början 

 

+ Lugn och ro 
+ Motivation 
+ Självbestämmande/ 
organiserade 
+ Verktyg  
+ Sitta tillsammans 
 
- Motiverade personer 
saknas, lite utopi att alla 
är motiverade jämt 

+ Trygg miljö 
+ Motivation är viktigt 
+ Rätt verktyg 
+ Motiverande 
arbetsuppgifter  
 
- Avsaknad av ledare, 
spindeln i nätet 
 
 

+ Lugn arbetsmiljö  
+ Högt i tak  
+ Förtroende från 
management nivå  
+ Motivation är en viktig 
faktor  

6. The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is 
face-to-face conversation. 

+ Öga mot öga 
+ Tekniska hjälpmedel  
 
- Begränsningar 
- Tekniken kan strula 
vid kommunikation 
 
* Skalbarhet, öga mot 
öga är inte alltid 
möjligt 

+ Sitta i samma rum 
+ Öga mot öga både 
internt och externt mot 
kund 
 
- Distans fungerar sällan 
bra 
 
*Dokumentation 

+ Bra grund med öga mot 
öga 
+ Tekniska hjälpmedel 
underlättar 
+ Tydliga kommunikations-
kanaler 
 
 
- Inte alltid så smidigt 
- Spårbarhet behövas vid 
beslut 
 
 

+ Öga mot öga 
+ Tekniska hjälpmedel 
underlättar 
 
- Öga mot öga kan vara 
svårt att uppnå 
- Lång kommunikations-
kedja 

7. Working software is the primary measure of progress. 

+ Bra princip + Demo för kund 
+ Dokumentation 

+ Bra, håller med 
+ Programvara är det som 
går att mäta 
 
* Kundnöjdhet, får kunden 
det de önskar får man vara 
nöjd 

+ Låsa krav om man 
tillämpar sprintar 
 
- Komplexitet och antal 
hör inte ihop, svårt att 
mäta  
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Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

8. Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able 
to maintain a constant pace indefinitely. 

+ Gå tillbaka och 
förbättra lösningar 
 
- Pauser behövs 
- Tidsbrist 
 
* Framtidstanke, ska 
fungera imorgon  
* Kvalitet och 
långsiktighet  

+ Viktigt 
+ Jämt tempo 
+ Match utveckling till 
användare och 
sponsorer 
 
- Otydligt formulerad 
- Behövs mycket tid av 
kund  
- Brist på användare 
 
* Borde pratas mer om 

+ Bra princip 
+ Hålla jämt tempo 
 
- Orimligt, fungerar inte i 
verkligheten  
- Man kan inte planera för 
alla möjliga scenarion  

+ Alla måste förstå hur 
arbetet går till 
+ Bra med konstant tempo 
+ Rutiner 
 

9. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. 

+ Rätt verktyg 
+ Tänka efter före 
+ Övergripande plan 
 
- Budgeten kan inte 
vara agil 
 

+ Hjälps åt med design 
+ Arkitekt som har koll 
på de grundläggande 
+ Gå tillbaka och snygga 
till lösningar 
 
- Vems uppmärksamhet 
- Tid kontra kvalitet, 
pengar kan vara problem 
 

+ Viktigt att ligga på 
framkant tekniskt 
+ Effektivare lösningar 
med ny kunskap 
 
- Fungerande lösning är 
det enda som räknas  
 
* Kvalitet borde gå före 
kvantitet 

+ Bra koddesign är kvalitet 
+ Kvalitet ska vara prioritet 
 
- Tiden kan hindra kvalitet 
 

10. Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is essential. 

+ Jobba där det 
behövs 
 
- Svårt lokalisera 
problem 
- Tidspress leder till 
fulhack  
- Ingen långsiktighet i 
koden 
  

+ Keep it simple, stupid 
- Otydlig utformning av 
principen 
 
* Ta det man anser 
viktigt 
* 9, 10, 11 borde 
förtydligas 
* Kompetenser inom 
gruppen ska finnas 

+ Bra princip 
+ Håll låg komplexitet 
 
- Tid kontra kvalitet 
 

+ Enkelt är kvalitet 
 
- Dokumentation behövs  
- Spårbarhet och 
ändringshistorik krävs för 
kvalitet 
 
 

11. The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams. 

+ Teamet ska vara 
självbestämmande 
+ Regler behövs 
 
- Håller inte riktigt 
med, svårt i stor skala 
 

+ Bra princip 
 
- Självorganisering kräver 
rätt kompetenser 

+ Låt teamet komma på 
egna lösningar 
 
- Det behövs riktlinjer 
- Typ av projekt spelar in 
 
* Se till helheten i hela 
arbetskedjan  

+ Viktigt med rätt 
information vid 
beslutsfattande 
 
- Rätt kompetenser måste 
finnas i gruppen 
- Arkitekten ska inte vara 
ensam om att arbeta fram 
utseendet 

12. At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its 
behavior accordingly. 

+ Bra princip 
 
- Kan vara svårt att 
avsätta tid till  
 
 

+ Bra princip 
 
- nödvändighet i små 
team och korta projekt. 

+ Viktigt med 
avstämningar 
+ Regelbundenhet 
+ Begränsa tiden 
 

+ Viktigt att få ta tillvara 
på sin kunskap 
+ Låta gruppen utvecklas 
och få ha högljudda 
diskussioner 
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Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

Ö. Övergripande 

+ Om dessa principer 
inte passar, var agil 
+ Flexibilitet 
 
* Dokumentation 

+ UX 
 
- Simplicity principen, är 
sunt förnuft, behövs 
inte. 

- Dokumentation saknas 
men behövs. Inte mycket 
utan kort och tydlig samt 
väl kommenterad kod. 
- Vissa principer är lite av 
en utopi 
- Man ska inte använda 
det agila tankesättet 
halvhjärtat utan gör det 
fullt ut. 

+ Principerna är bra för de 
täcker ju allt inklusive sig 
själv. 
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BILAGA V: TEMAMATRIS 
För att ge vår analys transparens skapade vi en temamatris där vi listar våra fyra teman och vart vi anser att 

varje respondent pratar om dem. Vi har utgått från Bilaga IV: Sammanställning av empirisk data där vi 

kopplade punkter som våra respondenter sagt till de teman vi identifierade. 

 1-12 och Ö: Hänvisningar till celler i Bilaga IV: Sammanställning av empirisk data 

 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

Kvalitet och 
målbild 

5, 
8, 
9, 

10, 
11 

9, 
10 

3, 
4, 
7, 
9, 

10, 
11 

2, 
3, 
4, 
9, 

10, 
11 

Iteration och 
leverans 

1, 
3, 
8 

1, 
3 

3, 
4, 
7 

7 

Dokumentation 
och spårbarhet 

Ö 
6, 
7 

4, 
6, 
Ö 

10 

Organisation 

2, 
3, 
5, 
6, 
9, 

11, 
12, 
Ö 

2, 
4, 
5, 
6, 
7, 
9, 

11, 
12 

1, 
4, 
5, 
6, 
7, 

11, 
12 
Ö 

1, 
2, 
4, 
5, 
6, 
7, 

11, 
 

Kommunikation 
3, 
6, 

1, 
4, 
6, 

1, 
4, 
6, 

1, 
4, 
6, 
12 

 


