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Sammanfattning 
 
Detta arbete är ett examensarbete på C-nivå, 10 poäng vid Luleå Tekniska Universitet, avd. 
Data och Systemvetenskap. Arbetet behandlar traditionell systemutveckling jämfört med 
Agile tänkandet. Detta sker genom en jämförelse av vilka olika faktorer som påverkar 
utvecklingsprocessen tidsmässigt i vattenfallsmodellen jämfört med Extrem Programmering. 
 
Vi har identifierat tiden som en av faktorerna vilka bidrar till att många projekt misslyckas 
under traditionella systemutvecklingsprocesser. Agile metoderna säger sig vara nyskapande 
och mer anpassade till dagens globala och snabbt föränderliga marknad vilket vi har 
undersökt i detta arbete. 
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Abstract 
 
This paper is a degree project, Bachelor of Science in Systems Development and Software 
Engineering at Luleå Technical University, Sweden. It deals with traditional systems 
development compared to the Agile methodology. This is done by a comparison of which 
factors influence the process of development focused on time by the use of the waterfall 
model compared to Extreme Programming. 
 
We have identified time as one of the factors that contribute to the failure of many project 
during traditional system development processes. The Agile methods says that they give rise 
to new and more appropriate management suitable to today’s global and fast changeable 
market which we have investigated in this paper. 
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Förord 
 
Denna uppsats är ett resultat av vårt examensarbete på C-nivå (10 p) i systemvetenskap på 
avdelningen för Data och Systemvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
Vi har valt att behandla de faktorer som påverkar och förkortar utvecklingsprocessen vid 
användandet av Extrem Programmering jämfört med traditionell systemutveckling i form av 
vattenfallsmodellen och om dessa faktorer genom detta förbättrar utvecklingsprocessen så att 
användarnas krav tillgodoses.  
 
Som blivande systemvetare anser vi att produktens kvalité är starkt förknippad med kvalitén 
på själva utvecklingsprocessen och därmed är produkten beroende av utvecklingsprocessen. 
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1 Inledning 
Här återfinns bakgrunden till varför ämnet i denna uppsats valts, uttalanden och texter som 
bidragit till problemformuleringen. Forskningsfrågan och syftet med uppsatsen samt 
disposition av denna följer sedan. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Vår systemvetenskapliga utbildning riktar sig mot en arbetsmarknad där de huvudsakliga 
arbetsuppgifterna kommer att bedrivas i projektform m h a systemutvecklingsmetoder. Ett 
stort intresse finns därför att undersöka vilken av de motstridiga skolorna traditionell eller 
Agile som är fördelaktigast1 att använda sig av när det gäller utveckling2 av små och 
medelstora projekt. 
 
Som systemvetare lär man sig att nyckeln till lyckade projekt där man uppfyller användarens 
behov ligger i strukturerad och disciplinerad dokumentation, modellering av verkligheten, 
linjära tankesätt och strikt planering. Agile anhängarna påstår att detta inte stämmer med 
verkligheten utan de anger istället att nyckeln till lyckade projekt är ett totalt motsatt 
tillvägagångssätt med minimal dokumentation, kortsiktig planering, decentraliserad styrning 
mm. vilket medför en betydligt snabbare utvecklingsprocess där kravbilden har större 
möjlighet att stämma överens med verkligheten. Därmed pressas kostnaderna och projektet 
har större möjlighet att lyckas. 
 

1.1.2 Ämnesval 
 
Efter att i utbildningen blivit medveten om vad traditionell systemutveckling är blev det 
märkbart att det också fanns något annat. Något annat som en del personer hyllade till skyarna 
och som andra fnös åt – Agile tänkandet och då särskilt Extrem Programmering som är den 
förhållandevis mest kända och nämnda av de olika Agile metoderna enligt vår referensram. 
En nyfikenhet på detta ”nya” och en undran om varför olika individer hade detta förhållnings-
sätt gentemot Extrem Programmering var en avgörande faktor för vårt ämnesval. 
 
Likväl fanns en fundering om varför alltför många projekt misslyckas och efter en djupare 
litteraturstudie upptäckte vi att Extrem Programmering och Agile tänkandet ansåg sig ha 
lösningen på detta problem under vissa omständigheter.  
 
Dessutom har branschtidningen Computer Sweden skrivit om Extrem Programmering ett 
flertal gånger under den senaste tiden så att valet föll på just denna Agile metod var för oss 
enkelt. Vi visste inte ens om att det fanns några andra eller ens att Agile tänkandet existerade 
innan denna uppsats startade.  
 
1.2 Uttalanden vilka influerat problemställningen 
 
Beck och Fowler anger i boken Planning Extreme Programming (2000) att vi just har kommit 
från en tid där processtänkandet har fått råda och nu går mot en tid där mobilitet har tagit över 

                                                
1 Med fördelaktigast avses att om man använder systemutveckling på rätt sätt kommer också projekten att kunna 
leverera ett slutresultat vilket kan tas i drift och ge förväntat avkastning för användaren. 
2 Med utveckling avses systemutveckling av datoriserade informationssystem. 
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men det som egentligen spelar någon roll i dagens läge är att snabbt kunna bygga sin 
mjukvara. 
 
Lewis och Loftus (2001), skriver att kvalitén på mjukvaran blir endast så bra som kvalitén på 
processen vilken den skapades under är. Bruce Eckel (2000), skriver att Extrem 
Programmering  (XP) innehåller de mest radikala och angenäma analys och designteknikerna 
han någonsin stött på.  
 
Enligt Alcesys3  rapporterar The Standish Group att 70 % av alla mjukvaruprojekt som 
avslutas inte levererar förväntad funktionalitet. De visar också att genomsnittsprojektet blir 
189 % dyrare och tar 222 % längre tid än beräknat (CHAOS report 2000).  
 
Författarna till BLUR: The Speed of Change in the Connected Economy4 anger:  

 
“Speed is the foreshortening of product life cycles from years to months or even 
weeks…. Accelerated product life cycles and time-based competition have 
become part of the business lingo…. The faster things move, the less time you 
have to plan for them. You're much better off iterating and reiterating, 
adjusting as you go”. 
(Object International5, Inc. 1999) 
 

Med dessa ovan angivna uttalanden i tanke kommer ett svar att ges på forskningsfrågan 
genom ett utvecklande av traditionell systemutveckling (vattenfallsmodellen) och Agile 
tänkandet (Extrem Programmering) i teoridelen av denna uppsats, ett genomförande av en 
empirisk studie och därefter dras slutsatser baserat på resultatet av den empiriska studien 
kopplat till angiven teori. 
 
1.3 Problemställning och Forskningsfråga 
 
Den problemställning som identifierats: 
 
Många projekt tas ej i drift och om de ändå kommer så långt uppfyller de inte användarnas 
krav. Detta beror på en långdragen och kostsam utvecklingsprocess där kravbilden förändrats 
under utvecklingstidens gång.  
 
Den forskningsfråga som ges svar på i denna uppsats: 
 
Vilka faktorer påverkar och förkortar utvecklingsprocessen tidsmässigt vid användandet av 
Extrem Programmering gentemot vattenfallsmodellen? 
 
1.4 Syfte 
 
Genom att identifiera de faktorer som väsentligt skiljer vattenfallsmodellen och Extrem 
Programmering åt kan man dra slutsatser av vad det är som påverkar och påskyndar system-
utvecklingen vid användandet av Extrem Programmering. 
 
                                                
3 www.alcesys.se 
4 Orginalkälla: Stan Davis and Christopher Meyer.  ISBN: 0201339870 
5 FDD  http://www.togethersoft.com/services/tutorials/jmcu/chapter6.pdf 
 

http://www.alcesys.se
http://www.togethersoft.com/services/tutorials/jmcu/chapter6.pdf
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1.6 Avgränsningar 
 
Endast själva utvecklingsprocessen undersöks och vissa av de faktorer vilka tidsmässig 
påverkar denna. Därmed lämnas eventuella kvalitetsskillnader hos den slutgiltiga produkten 
utanför ramen för denna uppsats. 
 
1.7 Disposition 
 
Efter inledningen (Kap. 1), där forskningsfrågan och problemställningen angetts samt 
bakgrundsinformation till varför detta ämne valts att behandlas anges den metodik som legat 
till grund för denna uppsats i kapitel 2. Detta följs av en teoretisk referensram (Kap. 3), där en 
beskrivning av systemutvecklingens uppkomst sker samt vattenfallsmodellen, Agile 
tänkandet, olika Agile metoder beskivs vilket följs av en fördjupning inom Extrem 
Programmering (Kap. 3.6).   
 
Den empiri som undersökts återges i kapitel 4 samt resultatet av denna. Analysen av 
undersökningen ute i empirin kopplat till den teori som beskrivits återfinns i kapitel 5.  
Avslutningsvis återges de slutsatser som kunnat dras i kapitel 6 och en diskussion om 
forskningsansatsen, validitet och reliabilitet återfinns under kapitel 7. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs den undersökningsansats, forskningsansats och datainsamlingsmetod 
som använts under detta arbete. 
 
2.1 Undersöknings och forskningsansats  
Avsikten med denna uppsats var att fastställa vilka faktorer som påverkar och påskyndar 
utvecklingsarbetet vid användandet av Extrem Programmering jämfört med vattenfalls-
modellen. 
 
Enligt Thurén (2000), är vetenskapsteori det viktigaste man kan ägna sig åt eftersom det 
handlar om grunden för alla ställningstaganden över huvud taget – Kan vi över huvud taget 
veta någonting eller är alla sanningar relativa? Detta vetenskapliga problem sammanfattar 
han i två självklarheter som tillsammans bildar en paradox6: 
 

• Vetenskapen söker sanningen 
• Vetenskapen går ständigt framåt 

 
Thurén (2000), anger två olika sätt att komma ifrån denna vetenskapliga paradox – 
Dogmatism och relativism där den extreme dogmatikerna är den frälsta som vet vad som är 
sant och vägrar ta till sig anomalier7 medan den extreme relativisten klart ser alla tillvarons 
komplikationer och därför inte tror på någon absolut sanning.  
 
Mellan dessa ytterligheter på vetenskapsteoriskalan återfinns två vetenskapliga huvud-
inriktningar, positivism och hermeneutik. Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen 
och vill tro på absolut kunskap men är dock medveten om problemen med att uppnå säker 
kunskap (ibid).  
 
Iakttagelser och logik är källorna till kunskap, empirisk kunskap genom våra fem sinnen och 
intellektuella logiska sanningar. Hermeneutiken är utpräglat humanistisk och genom ens egna 
minnen, upplevelser och förförståelse tolkar och förstår man omgivningen och kan därför ge 
svar på varför något är som det är .  
 
Enligt Thurén (2000), m fl finns det två olika sätt att dra slutsatser – induktion och deduktion. 
Induktion innebär att allmänna, generella slutsatser dras utifrån empiriska fakta och en kvanti-
fiering förutsätts medan deduktion innebär att en logisk slutsats dras vilken betraktas som 
giltig om den är logiskt sammanhängande. 
 
Logiken i kvantitativa undersökningar innebär ofta jämförelser i en eller annan form (Repstad 
1999), men om man vill ha insikter om det grundläggande eller det särpräglade i en viss miljö, 
inte minst hur något konkret har utvecklats över tid utan att bry sig om hur ofta det 
förekommer eller hur vanligt det är får man använda sig av observation eller kvalitativa 
intervjuer. Kvalitativa och approximativa mått beskriver på ett nyanserat sätt det som finns 
och bryr sig mindre om hur ofta det finns. 
 
 

                                                
6 Paradox – Skenbar orimlighet 
7 Anomalier - Avvikelser 



2 Metod 
 

5
 

Utifrån detta fyller en hermeneutisk forskningsansats och ett deduktivt slutledningsförfarande 
syftet med denna uppsats.  Den datainsamlingsmetod som följer syftet med denna forsknings-
ansats genom att kunna ge data passande för kvalitativa svar är fallstudie (Kap. 2.3.1). Syftet 
är inte att mäta hur lång tid något tar i vattenfallsmodellen respektive Extrem Programmering 
utan att förstå och beskriva om och vad det är som skiljer sig åt tidsmässigt och varför. 
 
2.2 Teoribildning 
 
Litteraturen anger två rivaliserande teorier vilka på vitt skilda sätt anger hur man bedriver 
systemutveckling. Under teoridelen av denna uppsats beskrivs dessa teorier och genom 
fallstudier som metod kommer forskningsfrågan att antingen verifieras eller falsifieras. 
 

“The best rival would be  a rival theory, attempting to explain the same outcome 
but with a different substantive theory than that of the target theory. If you have 
rival theories in this sense, you can collect data to test both theories and 
compare the results through a pattern-matching process”. 

 (Yin 1993) 
 
2.3 Metod – fallstudie 
 
För att söka lösning på problemställningen valdes att utföra en beskrivande fallstudie eftersom 
syftet var att ta reda på vilka faktorer som förändrar tidsförloppet för olika aktiviteter vid 
användandet av Extrem Programmering och på vilket sätt detta sker.  
 

”A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary 
phenomenon within its real-life context, especially when the boundaries between 
phenomenon and context are not clearly evident”. 
(Yin 1994) 

 

2.3.1 Datainsamlingsmetod 
 
För att samla in data utfördes litteraturstudier och intervjuer. 
 
Litteraturen har till stor del utgjorts av böcker, artiklar och papers samt webbsidor när det 
gäller teoridelen för Agile tänkandet, Extrem Programmering och övriga Agile metoder. 
Författare har varit kända personer inom detta, Beck, Cockburn, Jeffreis, Auer, Miller m fl. 
 
Teorierna om vattenfallsmodellen samt systemutvecklingens ursprung har helt och hållet 
inhämtats från böcker av kända författare som Andersen, Pressman och Eriksson m fl. Den 
vetenskapliga metoden har lästs in från Yin Thurén och Repstad. 
 

2.3.2 Intervjuer 
 
Intervjuerna ansågs kunna ge ett svar på forskningsfrågan ifall respondenterna uppfyllde de 
ställda kraven att de skulle ha insikt och erfarenhet av projekt drivna med såväl vattenfalls-
modellen som Extrem Programmering. 
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En medvetenhet spred sig snabbt om att det inte fanns något tillgängligt projekt inom lämpligt 
geografiskt närområde eller någon lämplig respondent vilken besatt den kunskap som efter-
frågades. En önskan fanns att utföra personliga intervjuer men tack vare denna begränsning 
blev det ett naturlig måste att genomföra telefonintervjuer eller mailintervjuer, vilket också 
skedde.  
 
Två telefonintervjuer med de första respondenterna skedde med hjälp av högtalartelefon och 
bandspelare samt en mailintervju med den sista respondenten eftersom detta passade honom 
bättre och det ansågs ändå vara möjligt att kunna få svar på de frågeställningar som fanns. 
 
Alla tre intervjuer gjordes kring redan bestämda frågeställningar vilka bifogas i bilaga A. Den 
första intervjun skedde runt dessa frågeställningar men med en mer open-ended natur där 
respondenten i stort sett fick prata fritt och följdfrågor ställdes allt efter vad som framkom i 
intervjun. Detta sätt att intervjua passade bra in på den respondentens kvalifikationer och 
viktigt information framkom som sedan har kommit att påverka det sätt som uppsatsen lades 
upp på.  
 
Intervju nummer två och tre var av mer fokuserad karaktär eftersom dessa intervjuer skedde 
med respondenter vilka i sitt arbete bedrev eller hade bedrivit fullständig Extrem Programm-
ering eller vissa av Extrem Programmeringens 12 praxis och utifrån intervju nummer ett hade 
redan en konkretisering skett av frågornas karaktär. 
 
2.4 Urval 
 
För att kunna ge svar på forskningsfrågan ställdes vissa krav på respondenterna som måste 
uppfyllas för att den empiriska undersökningen skulle ge den reliabilitet8 som eftersträvades. 
 
Kraven som personerna var tvungna att uppfylla innan de ansågs vara lämpliga respondenter 
var att de skulle ha inblick i och praktisk erfarenhet av användandet av såväl vattenfalls-
modellen som Extrem Programmering under ett eller flera projekt.  
 
Respondenterna och valet av dessa förtydligas under stycket 4.1. 
 
2.5 Analysens upplägg 
 
Uppsatsens huvudsakliga syfte har varit att undersöka vilka faktorer som påverkar och 
förkortar utvecklingsprocessen tidsmässig vid användandet av Extrem Programmering jämfört 
med vattenfallsmodellen. Detta eftersom alltför många projekt inte anses som lyckade, de tar 
för lång tid att färdigställa med påföljd att när de väl är klara att tas i bruk finns inte samma 
krav på systemet som det funnits initialt.  
 
En motreaktion mot traditionell systemutveckling har uppstått i form av Agile tänkandet och 
en vilja har funnits att förklara (Kap. 3), och undersöka om denna motreaktion inneburit en 
lösning på problemet (Kap. 1.3), vilket sker konkretiserat genom en jämförelse mellan Extrem 
Programmering och vattenfallsmodellen ur ett tidsperspektiv.  
 
Ett försök har gjorts att identifiera och tydliggöra vilka faktorer som påverkar utvecklings-
processen tidsmässigt och för att kunna göra en jämförelse mellan de två olika skolorna 

                                                
8 Reliabilitet – tillförlitlighet, innebär att mätningarna är korrekt gjorda (Thurén 2000. Sid. 22) 
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(Agile tänkandet och traditionell systemutveckling), har gemensamma aktiviteter identifierats 
vilka återfinns såväl i vattenfallsmodellen som i Extrem Programmering (Kap. 3.7). 
 
Utifrån det resultatet som intervjuerna ger (Kap.  4.2.1 & 4.2.2), kopplat till teorierna angivna 
i kapitel 3 sker en analys (Kap. 5), och slutsatser dras i kapitel 6. 
 
2.6 Validitet och reliabilitet 
 
Thurén (2000), definierar validitet som att man verkligen undersökt det man velat undersöka 
och inget annat. Vill man ha svar på en frågeställning måste man också bedriva under-
sökningen där de som kan ge detta svar finns och inte någon annanstans. Yin (1994), delar 
upp validitet i konstruktion, intern och extern validitet med angivelser om hur man genomför 
tester för att uppnå dessa typer av validitet.  
 
Validitet i konstruktionen uppnås genom att man använder sig av flera källor för bevis, intern 
validitet innebär man skapar en beviskedja, extern validitet uppnås genom att man etablerar 
domänen till vilken undersökningens resultat kan generaliseras (ibid.). 
 
Syftet med denna uppsats är att ge svar på vilka faktorer som påverkar och förkortar utveckl-
ingsprocessen tidsmässigt vid användandet av Extrem Programmering jämfört med vatten-
fallsmodellen och de som kan ge svar på detta är personer som praktiskt deltagit i projekt 
vilka använt sig av Extrem Programmering respektive vattenfallsmodellen. Genom att 
intervjua personer med denna kompetens och erfarenhet uppnås validitet i uppsatsen under 
förutsättning att rätt frågeunderlag har uppkommit utifrån rätt val av teorier.  
 
Lika viktigt som det är att intervjua rätt personer är det att ställa rätt frågor vilka är de frågor 
man kommit fram till utifrån den teori man behandlat och de som kan ge svar på forsknings-
frågan. Utformningen på intervjufrågorna ska ej heller vara ledande utan dessa ska vara 
utformade på ett sådant sätt att objektivitet uppstår (Yin 1994). 
 
Reliabilitet, tillförlitlighet innebär att mätningarna är korrekt gjorda. Ett representativt urval 
av intervjuobjekt krävs för att inte resultatet ska påverkas av tillfälligheter. Undersökningen 
ska ge samma resultat om någon annan utför den, på samma objekt under samma betingelser, 
detta ger en hög reliabilitet. Den blir intersubjektivt testbart (Thurén 2000). 
 
Yin (1994), anger att reliabilitet uppnås när undersökningen kan upprepas av andra personer 
med samma resultat. 
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3 Teoretisk referensram 
Inledningsvis klargörs vad som avses med begreppen metod och metodologi, sedan beskrivs 
systemutvecklingens uppkomst följt av vattenfallsmodellen, Agile tänkandet och avslutningsvis 
en mer detaljerad beskrivning av Extrem Programmering förutom en mindre introduktion om 
vad olika Agile metoder och metodologier säger sig stå för.  
  
3.1 Metod, modell och metodologi begreppen 
 
Det råder en viss begreppsförvirring och då även bland författare av olika Agile papers och 
dokument där begreppen metod, modell, ramverk och metodologi blandas. Enligt Kutschera 
och Schäfer (2002), kan alla metodologier för Agile mjukvaruutveckling som introducerats 
under senaste åren kategoriseras som antingen metaprocessmetodologier eller specifika 
utvecklingsmetoder.  
 
Metaprocessmetodologier beskriver inte specifikt närmandet till systemutvecklingen utan 
fokuserar på generella procedurer för att stödja utvecklingsteamet att etablera ett projekt-
specifikt närmande till utvecklingen. Kutschera och Schäfer anger att Adaptive Software 
Development, Crystal family och Scrum tillhör denna kategori. 
 
Dynamic System Development Methods (DSDM), Extreme Programming (XP) och Feature 
Driven Development (FDD) beskriver beprövad utövning och ger konkreta råd åt utvecklings-
teamet hur man implementerar flexibel mjukvara och hör därmed till den andra kategorin – 
specifika utvecklingsmetoder enligt samma författare. 
 
Andersen anger termerna utvecklingsmodell, metod, teknik och verktyg där han definierar 
dessa som: 
 

”En utvecklingsmodell består av ett antal faser (eller steg och områden). En 
metod kan användas i en eller flera faser av modellen. En beskrivningsteknik 
kan användas i en eller flera faser av modellen. Ett verktyg kan stödja användn-
ingen av en eller flera metoder, och/eller en eller flera beskrivningstekniker”. 

 (Andersen 1994) 
 
Pressman definierar termen metod som: 
 

“Software engineering methods provide the technical ”how to’s” for building 
software. Methods encompass a broad array of tasks that include: requirements 
analysis, design, program construction, testing, and support. Software 
engineering methods rely on a set of basic principles that govern each area of 
the technology and include modelling activities and other descriptive 
techniques”. 
(Pressman 2000) 
 

Jim Highsmith (e-Talk Radio, 15 mars, 2001) reder ut begreppen light methods, lightweight 
methods med att ange att dessa begrepp som ofta används när det gäller att beskriva Agile 
metoder nu har övergått till att man använder begrepp som ”agile methods”, “agile processes” 
eller “agile methodologies.”  
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Utifrån dessa definitioner kan en tolkning göras av att traditionellt systemutvecklingstänkande 
och Agile tänkandet är metodologin medan vattenfallsmodellen är en modell och Extrem 
Programmering är en metod vilken anger hur man kan bedriva olika faser i en modell.  
 
I teoridelen kommer den definition och de begrepp som används av författarna som refererats 
till att användas för att möjliggöra att läsaren av denna uppsats ska kunna känna igen sig i den 
litteratur vi refererat till med risk för att ytterligare begreppsförvirring kan infinna sig. 
 
3.2 Uppkomsten av systemutveckling 
Här ges en beskrivning av hur systemutveckling av informationssystem uppstod vilket är 
starkt förknippat med den tekniska utvecklingen inom området.  
 

“The role of computer software has  undergone a significant change over a time 
span of little more then 50 years”. 

 (Pressman 2000) 
 
Systemutveckling är inget nytt fenomen i sig utan redan sumeriska kilskriftstavlorna från 
2500-talet f Kr. var inget annat än förteckningar över egendomar, erlagd skatt och annan 
administration. Man ville spara dessa uppgifter för senare bruk så det måste ha funnits rutiner 
för tavlornas användning och uppdatering – basala funktioner i ett informationssystem 
(Flensburg 2003). 
 
Utvecklingen av datorn började redan under 1600-talets mitt i form av mekaniska räkne-
maskiner där dåtidens matematiker spelade en stor roll. 1801 visades den första framgångsrika 
hålkortsanvändningen under en utställning i Paris, den automatiska vävstolen där man kan 
säga att närvaron eller frånvaron av ett hål på hålkortet motsvarar ”på” och ”av” eller i binär 
form – 1 och 0. Den första moderna fungerande datorn blev färdig 1941, Z3, en maskin av 
elektromagnetiska reläer där inmatningen skedde med hålremsor bestående av kasserad 35 
mm-film (Eriksson m fl 2000). 
 
Den första elektroniska datorn, ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) 
byggdes för den amerikanska arméns räkning och stod klar 1946 – första generationens 
datorer. För att ställa om ENIAC från en beräkningsuppgift till en annan skedde fysiska 
omkopplingar för hand och driftsäkerheten var låg. Dessa elektronrörsdatorer konstruerades 
vid universitet, högskolor eller speciella forskningsinstitutioner och användes främst till 
numeriska beräkningar. All programmering gjordes i maskinspråk genom omkopplingar av 
sladdar eller som senare via hålkort (ibid.).  
 
Andra generationens datorer var uppbyggda kring transistorer vilket medförde en mindre, 
snabbare, tillförlitligare dator med lägre effektförbrukning. 1956 byggdes den första helt 
transistoriserade datorn, TX-0. De transistoriserade datorerna tillverkades industriellt och 
användes för vetenskapliga tekniska beräkningar men också för rutinmässiga administrativa 
uppgifter. Programmen stansades in på hålkort och överlämnades till speciella dataoperatörer, 
programmeringsspråk var FORTRAN och assemblerspråk (Eriksson m fl 2000). Det var 
ekonomin i att storskaligt kunna processa administrativa uppgifter som attraherade och drog 
uppmärksamheten mot systemutveckling (Galliers, Somogyi 2001). 
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1964 byggdes den första datorn med IC-kretsar (Integrerade kretsar) men denna tredje 
generationens datorer arbetade fortfarande med satsvis inmatning9. Datorns kapacitet 
utökades, nya och förbättrade högnivåspråk infördes, operativsystem byggdes vilket tillät 
flera samtidigt arbetande program i datorns minne (multiprogrammering). Tidsdelade system 
utvecklades men då främst i universitetsmiljöer där flera användare via bildskärmsterminaler 
kunde vara i kontakt med datorn samtidigt - interaktiva system (Eriksson m fl 2000). 
 
Uppkomsten av mikroprocessorn 1970 möjliggjorde konstruktionen av persondatorer10 där 
den första lanserades 1975. Dessa persondatorer var fortfarande inte användarvänliga i dagens 
mening utan det var mest ingenjörer och tekniskt intresserade hobbyister som fann intresse av 
dessa. 1977 lanserades tre persondatorer utrustade med bildskärm och tangentbord samt viss 
programvara (bl a Basic-tolk) och attraherade därmed en bredare grupp datorintresserade, 
Apple II hade t o m en diskettstation (ibid.). 
 
1978 lanserades det första kalkylprogrammet, VisiCalc, till just Apple II och en helt ny 
industrigren, persondatorindustrin växte fram för att 1981 börja massinvadera världen. 
Microprocessorrevolutionen under 80- och 90 talet har väsentligt utökat användnings-
områdena för datorbaserade system (ibid). 
 
Få om ens några kommersiella applikationer fanns tillgängliga till första generationens datorer 
utan det var först under andra och tredje generationen när dataprocessandet tog fart som även 
en marknad för applikationer uppstod. Från att i stort sett endast försökt få datorsystemet att 
fungera tillfredsställande uppstod negativa sidoeffekter vilka gradvis bidrog till en förståelse 
för systemets påverkan på organisationen och dess anställda. Under 60-talet uppstod 
disciplinen Software Engineering och metoder för kravspecificering togs fram (Galliers, 
Somogyi 2001). 

 
Utifrån den tekniska utvecklingen har Galliers och Somogyi (2001), delat in system-
utvecklingen i olika tidsepoker där Kalermo och Rissanen (2002), utökat med den sista 
epoken: 
 

• Databehandling – under 50 – talet 
• Management service – mitten av 60-talet 
• Informationsbehandling – tidigt 80-tal 
• Business process integration – tidigt 90-tal 

 
Pressman (2000) anger en liknande uppdelning. 

 

 

 

                                                
9 Batch-system, man samlar ihop flera program som sedan körs i tur och ordning efter varandra. 
10 Persondatorer kallades mikrodatorer från början. 
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3.3 Vattenfallsmodellen11 
 
En linjär sekventiell modell där varje fas utmynnar i något som sedan byggs vidare på i nästa 
fas (Fig. 1. Sid 11). Brukar anges som att varje fas spiller över neråt till nästa och ingen 
återgång kan ske till tidigare faser. 
 
Andersen (1994), anger i sin bok Systemutveckling – principer, metoder och tekniker hur man 
utvecklar ett informationssystem. Som en pedagogisk metafor jämför han de olika stegen och 
faserna i vattenfallmodellen med hur man bygger ett hus.  
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       Figur 1. Vattenfallsmodellen 

 
Vattenfallsmodellens olika faser enligt Andersen (1994): 
 
Förändringsanalys 

o Bör göras innan systemutvecklingen sker för att utröna förändringsbehovet 
inom verksamheten. Utkomsten av denna fas är en förståelse av vad som är 
verksamhetens reella problem och vilken typ av åtgärder som bör vidtas för att 
lösa dessa, man formulerar en plan för det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Nulägesbeskrivningar är vanliga i denna fas. 

Analys 
o Systemeringens vad-orienterade (problemorienterade) områden - två problem- 

områden där problemområde ett är det första som behandlas under 
systemeringen och man diskuterar på vilket sätt informationssystemet kan 
underlätta aktiviteterna inom verksamheten, kräver beskrivningar som visar 
samspelet mellan informationssystemet och verksamheten. Under 
problemområde två utarbetas en mer detaljerad beskrivning av vad 
informationssystemet ska uträtta. Detta mynnar ut i en kravspecifikation12 
vilken är länken mellan analys – och utformningsfasen. 

                                                
11 Annat vanligt namn är livscykelmodellen 
12 Dvs. användarnas önskemål i fråga om det nya informationssystemet 
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Utformning 13 
o Systemeringens hur-orienterade (lösningsorienterade) områden - två 

problemområden (problemområde tre och fyra) där man först under 
problemområde tre bestämmer sig för vilken teknisk lösning man ska välja för 
att sedan detaljera denna tekniska lösning under problemområde fyra vilken 
grundar sig på den aktuella utrustningen och programvaran. 

Realisering  
o Problemområde fem där man bygger ett informationssystem i form av 

programmering men även manuella rutiner realiseras. Arbetet sker utifrån det 
material som tillkommit i utformningsfasen. 

Implementering 
o Problemområde sex innebär starten av det nya informationssystemet genom att 

det tas i drift och utvecklingsarbetet anses avslutat.  
Drift och Förvaltning  

o Problemområde sju där driftsfunktioner ska se till att den dagliga användn-
ingen  av informationssystemet sker på bästa sätt och en fortlöpande kontroll 
och uppföljning med löpande korrigeringar och större underhåll av systemet 
sker - förvaltning  

Avveckling 
o Arbetsuppgifterna vid en avveckling av systemet varierar beroende på 

anledningen till avvecklingen men syftet är att den informations som 
informationssystemet har innehållit inte ska hamna i orätta händer och att 
övergången till ett eventuellt nytt system ska ske så smärtfritt som möjligt. 

 
3.4 Agilerörelsen 
I detta kapitel redogörs för Agilerörelsen14 vilken uppstod som en motreaktion mot den 
traditionella systemutvecklingen vilken redogjordes för i kapitel 3.3 i form av vattenfalls-
modellen.  
 
Agilerörelsen menade att traditionell systemutveckling inte klarade av att följa en snabbt 
föränderlig och flexibel omgivning eftersom den var alltför processinriktad och byråkratisk. 
Något teoretiskt ramverk för Agilerörelsens tänkande har inte gått att hitta utan teorin kommer 
att baseras utifrån Agilemanifestet15 vilket beskriver och förklarar det Agila synsättet på 
systemutveckling. Agilemanifestet består av 12 olika principer baserat på fyra olika värden 
vilka vuxit fram ur bruket och utövandet av systemutveckling av de aktiva inom Agilerörelsen 
(Kalermo, Rissanen 2002, Agile alliance 2003 Agile Sweden 2003 mfl).  

 

3.4.1 Bakgrund till Agilerörelsen 
 
Agilerörelsen bildades under våren 2001 då 17 projektmetodutvecklare från olika Agile 
metoder/metodologier som Extrem Programmering (XP), Scrum och Crystal family samlades 
i en bergsstuga i USA för att diskutera sitt gemensamma intresse – projektmetoder. Eftersom 
dessa utvecklare tillhörde olika konkurrerande företag och därmed olika Agile 
metoder/metodologier ansåg de att det var lämpligare att hålla diskussionerna på en mer 
                                                
13 Konstruktion och Design är andra vanliga benämningar på denna fas 
14 Enligt Bonniers lexikon - Agile översätts från engelska till svenska som ”Snabb, Vig, Livlig” 
15 Enligt Bonniers lexikon – Manifest  av latin manifestus, handgriplig, ”Av regering, parti, konstriktning etc. 
utfärdat tillkännagivande eller program t.ex. Kommunistiska manifestet.” 
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abstrakt nivå än att utforma detaljerad projekttaktik (Agile Alliance 2003, Kalermo, Rissanen 
2002). Av dessa metoder/metodologier kommer metoden Extrem Programmering att 
beskrivas mer detaljerat i kapitel 3.6. 
 
Resultatet av dessa diskussioner ledde fram till bildandet av Agile Alliance som skulle verka 
för att sprida olika utvecklingsmetoder med samma grundfilosofi samt ett manifest 
innehållandes 12 principer som speglade denna filosofi. Hösten 2002 skapades Agile Sweden 
som en svensk förgrening med syfte att vidareutveckla och förädla Agile för svenskt bruk 
samt för att verka som ett svenskt kompetensutvecklingsforum (Agile Sweden 2003). 
Grunden i Agile enligt Agile Sweden tolkning är att prioritera och värdesätta människan och 
de produktiva förändringarna i projektet framför tekniken och regelverket.  
 
Agile Alliance beskriver sina intentioner som: 
 

“The Agile movement is not an anti-method, in fact, many of us want to restore 
credibility for the word method. We want to restore a balance. We embrace 
modelling but not in order to file some diagrams in a dusty corporate 
repository. We embrace documentation but not hundreds of pages of never-
maintained and rarely used tomes. We plan but recognize the limits of planning 
in a turbulent environment. Those who would brand proponents of XP or Scrum 
or any of the other Agile methods as “hackers” are ignorant of both the 
methods and the original definition of the term hacker.”  
(Agile Alliance 2002) 

 
På DSDM: s16 hemsida17 finns en figur som beskriver den mest markanta skillnaden mellan 
var fokus ligger i DSDM och då även hos andra Agile metoder/metodologier gentemot de 
traditionella (Fig. 2. Sid. 13). DSDM anger att traditionellt har fokus legat på att tillfredställa 
innehållet i kravdokument och anpassa till tidigare leveranser vilket medfört att tid och 
resurser kan variera under utvecklingen. I Agile tänkandet blir det tvärtemot genom att tid och 
resurser är fastställda och kraven som ska uppnås tillåts variera istället. 
 
 

 

 
                      

 

 

Figur 2. Skillnader i fokus mellan traditionellt - och Agile tänkandet 

 

3.4.2 De fyra värdena och de 12 principerna 
 
Agile har fyra olika värden vilka deras synesätt baseras på och som sägs vara vägledande för 
Agile anhängare (Agile Alliance 2003). 
                                                
16 Dynamic System Development Methods = DSDM 
17 www.dsdm.org 

Traditionell 

Funktionalitet 

Tid Resurser 

Tid 

Funktionalitet 
 

Resurser 
DSDM 

Fast 

Variabel 

http://www.dsdm.org


3 Teoretisk referensram 
 

14
 

 
De fyra värdena enligt Agile Alliance : 
 

• Individer och samarbete framför processer och verktyg 
• Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 
• Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar 
• Lyhördhet för förändringar framför att följa en plan 

 
Agile Alliance anger de 12 principerna som ett skalbart koncept där man inom vissa ramar 
kan lägga till eller modifiera principerna efter eget behov. Förutom dessa ej definierade ramar 
kan man fritt tolka och nyttja dessa principer. 
 
 De 12 principerna som definierar tänkandet enligt Agile Alliance (Agile Sweden 2003): 
 

1. Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och regelbunden 
leverans av värdefull programvara. 

Genom att vi så snabbt som möjligt levererar ett system med användbara 
funktioner ser kunden tidigt att investeringen är lönsam. Så snart som utvecklarna 
har ny funktionalitet som är värdefull för verksamheten klar driftsätts den. Vi 
försöker inte skapa mervärden som vi tror användarna vill ha – vi skjuter på icke-
kritisk funktionalitet till nästa version och levererar det styrgruppen vet är 
värdefullt just nu. 
 

2. Vi välkomnar förändringar i kraven även sent i utvecklingen. 
Dynamiska processer kan hantera förändring till kundens konkurrensfördel. Att 
vara dynamisk och inte se strikt till kravspecifikationen och på så sätt inse att 
förutsättningar både kan och definitivt kommer att ändras är ett fundament i vår 
filosofi. Lagar ändras, företag omorganiserar och fusionerar, chefer kommer och 
går – allt finns med i vår beredskapsplan och vi kan alltid snabbt ställa om vårt 
projekt så att det kan hantera de nya förutsättningarna. 
 

3. Vi levererar fungerande system ofta, med några veckor eller månaders 
mellanrum. 

Fokus ligger på att snarast färdigställa och driftsätta nya versioner av systemet. På 
så sätt kan man samla in värdefull återkoppling från användarna till teamet som får 
nya insikter om hur ett optimalt system ska fungera, och ökar chansen att det som 
levereras motsvarar de verkliga kraven från användarna. I stället för att försöka 
uppnå teoretiskt perfektion så ser vi till att saker fungerar praktiskt, här och nu. 
 

4. Verksamhetskunniga personer och utvecklare arbetar tillsammans dagligen 
genom hela projektet. 

Nära samarbete mellan personer i verksamheten (som är beställare och användare 
av systemet) och utvecklarna stimuleras. En tät dialog mellan projektdeltagarna 
skapas bäst genom att styrgrupper och användare ges tillträde till utvecklarnas 
projektrum och att dagliga besök uppmuntras. Slutanvändare och förvaltnings-
organisation involveras i projektet redan från början, och helst ska slutanvändare 
sitta och arbeta i samma rum som utvecklare. 
 

5. Vi bygger projektet på motiverade individer. 



3 Teoretisk referensram 
 

15
 

Vi ger projektmedlemmarna den miljö och det stöd de behöver och litar på att de 
klarar av sin uppgift. Teamet ska ges möjlighet att arbeta i projektet på heltid. 
Deltagarna som arbetar deltid skall endast involveras på expertis – eller 
mentorbasis. Vid rekrytering till projektet så ges coachen stor makt att avgöra 
vilka som ska ingå i teamet istället för att en central funktion tilldelar resurser. 
Genom att styrgruppen visar förtroende för coachen och som i sin tur visar 
förtroende för projektdeltagarna uppstår en plattform för kreativitet och 
ansvarskännande för projektet. 
 

6. Det bästa sättet att förmedla information till och inom ett team är genom samtal 
öga mot öga. 

Kontinuerlig och konstruktiv kritik skall ges dagligen mellan projektdeltagarna. 
Återkopplingen bygger på respekt för individen och framförs alltid från en person 
till en annan och aldrig inför andra. Coachen skall enbart använda mail och andra 
virtuella former för spridning av allmän information.  
 
Dokumentationen har ett värde, men den viktiga frågan ligger på ett abstrakt plan: 
Har teamets medlemmar den förståelse som krävs för att lyckas? 
Dokumentationen kan hjälpa till att ge den förståelsen, men ofta är andra former 
av kommunikation viktigare. Samtal öga mot öga är därför ofta att föredra 
eftersom det är den rikaste formen av kommunikation. 
 

7. Fungerande programvara är det primära måttet på framsteg. 
Vi mäter projektets framsteg fortlöpande och ofta. Detta görs automatiskt eller av 
externa granskare. Det som mäts är endast det fungerande systemet – och allt mäts 
efter väldefinierade principer. 
 
Dokument och modeller är för abstrakta för att slutanvändare och beställare skall 
kunna ge relevant återkoppling. För detta krävs fungerande programvara som kan 
användas och testas i verkliga situationer. 
 

8. Smidiga processer verkar för långsiktighet. 
Projektdeltagarna skall kunna upprätthålla ett konstant arbetstempo hur länge som 
helst utan att förlora fokus eller produktivitet.  
 

9. Kompromisslösa krav på hög teknisk kvalitet och god design ökar dynamiken. 
Den höga kvalitén upprätthålls och riskerna ”att måla in sig i ett hörn” minskar 
genom att fatta beslut om kritiska vägval så sent som möjligt. Eller att vara beredd 
att riva upp tidigare beslut ifall det gagnar projektet. 
 

10. Enkelhet – konsten att göra exakt rätt saker, varken mer eller mindre – är 
väsentlig. 

Vi försöker skala bort allt som är onödigt. Det är lättare att lägga till saker till en 
arbetsprocess som är för enkel, än att ta bort saker från en arbetsprocess som är för 
komplicerad. Enkel kod är lättare att förstå, vilket i sin tur leder till att den blir 
lättare att förädla. En enkel lösning är inte alltid den bästa – men den bästa 
lösningen är alltid den enkel! 
 

11. Den bästa kravformuleringen, arkitekturen och designen uppstår i 
självorganiserande team. 
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Vi ger projektteamet stor frihet att under givet budgetansvar rekrytera projekt-
deltagare baserat på kompetens och verksamhetskunskap. Vi organiserar oss själva 
inom teamet och lägger prestigelöst bort titlar och roller. 
 

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli effektivare, och 
anpassar sitt handlande därefter. 

Kontinuerligt diskuterar vi hur vi kan förbättra oss. Detta planeras in som en 
regelbunden aktivitet under fria former. På detta sätt ökar samhörigheten, 
motivationen och känslan att kunna påverka projektet i en positiv riktning. 
Coachen dokumenterar och tar vara på dessa erfarenheter för att förbättra det 
pågående projektet och för att kunna bidra till erfarenhetsutbyte med andra projekt. 
 

3.5 Olika Agile metoder 
Här beskrivs kortfattat några av de olika Agile metoder/metodologier som finns på 
marknaden för att efterföljas av en fördjupning inom Extrem Programmeringsmetoden. Även 
om denna uppsats behandlar Extrem Programmering och vattenfallsmodellen ur ett 
tidsperspektiv kan det anses vara av värde att nämna några av de andra Agila 
metoderna/metodologierna eftersom dessa tillhör en relativt ny syn på systemutveckling. 
 
En definition av vad som avses med begreppen modell, metod och metodologi och hur 
sakkunniga inom branschen klassificerar dessa olika Agile metoder/metodologier återfinns i 
kapitel 3.1. Dock har ett medvetet val gjort om att använda sig av den definition som återfinns 
i den litteratur som teorierna är hämtade från för att läsaren av denna uppsats ska kunna känna 
igen sig när han/hon läser den ursprungliga källan.  
 

3.5.1 ASD – Adaptive Software Development  
 
Jim Highsmith, skapare och förgrundsgestalt för ASD18 anger i en intervju gjord av Carol 
Dekkers (e-Talk Radio, 15 mars, 2001) att ett trendbyte har skett från tidigare fokusering på 
processer och verktyg mot en förståelse att vi är beroende av individer, deras skicklighet och 
färdigheter vilket mynnar ut i en grupp som ska samarbeta och lösa svåra problem. Han anger 
vidare att detta är särskilt viktigt idag med den stora teknikutveckling och alla nya affärs-
modeller som dyker upp vilket gör det svårare att kunna förutse åt vilket håll ett projekt lutar 
än det var tidigare. Därför anser han att planeringen i dag är mer tentativ19 än tidigare och 
därför måste vi lära oss att bli mer flexibla och ständigt anpassa oss efter förändringar under 
ett projekts livstid. 
 
Highsmith anger att alla olika Agile metoder fokuserar på olika tyngdpunkter och varje 
organisation måste själv se vilken metod som passar dem – ”there is no one-size-fits-all” utan 
varje metod måste skräddarsys efter just den egna organisationen och just det aktuella teamet. 
  
3.5.2 Crystal Family 
 
Alistair Cockburns metodmatris där man enligt honom själv väljer ut en metodvariant som 
passar projektet. 
 

                                                
18 http://www.adaptivesd.com/ 
19 Enligt skoldatanätet Tentativ – Försöks-, prov-, preliminär 

http://www.adaptivesd.com/
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Metoderna i Crystal Family är en ansträngning att försöka fånga det man lärt sig under 
projektgenomgångarna och av hur de senaste teoretiska arbetena om mänskligt tänkande och 
kommunikation påverkar mjukvaruutvecklings metoder, precision och noggrannhet. Man tar 
resultat från teoriböcker och ställer frågor som – ”Under dessa omständigheter, projekt- 
karaktäristika och team storlek, hur skulle en bra Agile metodologi se ut”?   
 
Varje Crystal metod tar hänsyn till olika projektkaraktäristika vilka alla kan samlas under 
principerna och värdena av att (Cockburn 1998):  
 

• Hålla mänskliga karaktäristika i fronten, både styrkor och svagheter hos människor 
• Få fungerande programvara levererat, ständigt, medan man låter människorna i 

projektet utvecklas och blomstra 
  
Han beskriver sin metod som en "big-M Methodology"20 för mjukvaruutveckling vilkens 
primära mål är objektorienterade mjukvaruprojekt men lika gärna passar för alla små och 
medelstora projekt enligt honom själv. Eftersom metoden inte begränsas till att gälla 
notationsformer, designtekniker och processteg utan inkluderar de värden som driver teamet 
framåt, projekt prioriteringar, arbetsroller, strukturen på teamet mm anser han att denna 
benämning är rätt (ibid). 
 

3.5.3 DSDM - Dynamic System Development Methods 
 
Påminner i sociala delen mycket om Extrem Programmering men saknar Extrem 
Programmeringens tekniska inslag. 
 
DSDM21 anger nio principer för framgångsrika projekt: 
 

• Aktiv användarinvolvering är ett måste. 
• Projektgruppen måste vara beslutsmässig. 
• Fokus skall vara på täta leveranser av produkter. 
• Affärsnytta är det huvudsakliga kriteriet för acceptans. 
• Iterativ och inkrementell utveckling är nödvändig för att uppnå en korrekt 

affärslösning. 
• Alla förändringar under utvecklingen skall vara vändbara. 
• Kraven är fastlagda på en övergripande nivå. 
• Testning är en integrerad del i livscykeln. 
• En samarbetsvillig och positiv attityd från alla inblandade är nödvändig. 

 
På DSDM.org (2003) kan man läsa att DSDM är mer av ett ramverk än en metod bestående 
av sju projektprocess faser: 
 

1. Pre-Project phase  
2. Feasibility Study 
3. Business Study 
4. Functional Model Iteration 
5. Design and Build Iteration 

                                                
20 Alistair Cockburn, 1998-2001 http://members.aol.com/humansandt/crystal/clear/ 
21 http://www.dsdm.org/ 

http://members.aol.com/humansandt/crystal/clear/
http://www.dsdm.org/
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6. Implementation in the working environment  
7. Post-Project phase 

 
Fas 1, 2 och 3 utförs sekventiellt och sätter grundreglerna för resten av utvecklingen och 
måste därför avslutas innan de övriga faserna tar vid vilka sker iterativt och inkrementellt. De 
tre efterkommande faserna överlappar varandra och sammanfaller på ett sätt som avgörs av 
det specifika projektet. När projektet levererat sin lösning på problemet, projektet är klart tar 
den sista fasen vid och teamet upplöses, underhåll och handhavande tar vid. 

 
DSDM.org anger att DSDM är oberoende och kan användas tillsammans med andra ramverk 
och utvecklingsmetoder som tex. Prince2, RUP eller Extrem Programmering. 
 

3.5.4 FDD - Feature-Driven Development  
Ett medvetet val har här gjorts att behålla den engelska texten för att undvika felaktig 
översättning. Ingen svensk litteratur har påträffats vilken kan vägleda en översättning till 
svenska språket. 
 
För att beskriva FDD22 används ett format, ett mönster kallat ETVX – Entry criteria, Tasks, 
Verification och eXit criteria: 
 

1. Specify clear and well defined entry criteria for the process (can't start without these 
precursors). 

2. Then list the tasks for that process with each task having a title, the project roles that 
participate in that task, whether that task is optional or required, and a task description 
(what am I to be doing?). 

3. Next, specify the means of verification for the process (when have I accomplished 
"good enough" functionality?). 

4. Finally, specify the exit criteria for the process. That is, how you know when you are 
complete and what the outputs (work products) are. 

 
Klart definierade process tasks tillåter effektivare framsteg. Utan dessa går varje utvecklare 
sin egen väg viket medför att alla arbetar hårdare än nödvändigt för att uppnå ett önskat 
resultat. 
 
FDD består av fem processer: 
 

1. Develop an overall model, using initial requirements/features, snap together with 
components, focusing on shape 

2. Build a detailed, prioritized features list 
3. Plan by feature23 24 
4. Design by feature, using components, focusing on sequences 
5. Build by feature 

                                                
22 http://www.togethersoft.com/services/tutorials/jmcu/chapter6.pdf 
23 Enligt Object International, Inc. 1999 - A feature is a client-valued function that can be implemented in two   
weeks or less   
24 Enligt Bonniers lexikon features - drag, särdrag, kännemärke, kännetecken, karakteristiskt drag (del, 
egenskap, sak) 
 

http://www.togethersoft.com/services/tutorials/jmcu/chapter6.pdf
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ETVX ingår och itereras i och under alla de fem processerna. 
FDD påminner mycket om Extrem Programmering men lägger större vikt på tidig kravspec-
ifikation vilket medför mer dokumentation än med Extrem Programmering, modellering ingår 
i initialskedet. 

3.5.5 SCRUM  
 
En iterativ, inkrementell process för produktutveckling eller vilken annan uppgift som helst 
som ska lösas. Varje iteration är en tjurrusning med kaos i hälarna men mellan iterationerna 
återfinner man en viss ordning. Varje iteration slutar med en levererbar produkt25. 
 
Nyckelprinciperna i Scrum: s utvecklingsprocess26:  
 

• Små samarbetande team som maximerar kommunikation, minimerar overhead och 
maximerar delandet av tacit informell kunskap 

• Anpassningsbarhet till teknisk eller marknadsförändringar (användare/kunder) för att 
försäkra att bästa möjliga produkt produceras 

• Frekvent ”builds” eller konstruktion av exekveringsbarhet vilken kan inspekteras, 
anpassas, testas, dokumenteras och byggas vidare på 

• Uppdelning av arbete och teamuppgifter i rena delar med låg koppling eller paket 
• Konstant testning eller dokumentation av en produkt – som den är byggd 
• Förmåga att förklara en produkt för klar när det behövs (för att konkurrenten just 

levererade, för att företager behöver kontanter, för att användaren/kunden behöver 
funktionaliteten, för att det var då vi lovade att…..) 

 
3.6 Extrem Programmering (XP) 
 
Beck (2000) anger att Extrem Programmering är en lättvikts metodologi för små och 
medelstora team som utvecklar mjukvara utifrån oklara och snabbt förändrande krav. Ordet 
Extrem förklarar han med att Extrem Programmering tar sunda och förnuftiga principer och 
praxis till extrema nivåer vilket enligt honom innebär att det vi gör bra ska vi göra hela tiden – 
om testningen är bra ska alla testa hela tiden (unit testing), om korta iterationer är bra ska vi 
ha så korta iterationer som möjligt (the Planning Game) osv. 

 
    Figur 3 Extrem Programmeringsprocessen27 

                                                
25 http://www.controlchaos.com/ 
26 http://www.controlchaos.com/ap.htm 
27 Bilden hämtad från:  http://www.extremeprogramming.org/map/loops.html 

http://www.controlchaos.com/
http://www.controlchaos.com/ap.htm
http://www.extremeprogramming.org/map/loops.html
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Figur 3 (Sid. 19), visar en schematisk bild över Extrem Programmeringsprocessen. Ytterligare 
förtydligande och fördjupande bilder kan ses i bilaga B. 
 

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

 (Jeffries, Anderson, Hendrickson  2001) 
 

3.6.1 Extrem Programmeringens fyra värden28  
 

• Communication/Kommunikation 
o Problem inom projekt kan ofta spåras till dålig kommunikation bland de 

involverade inom projektet. Någon glömmer att berätta något för någon eller 
missförstånd uppstår genom att det är människor inblandade, fel frågor ställs 
till kunden och därigenom har man inte grepp om vad kunden vill ha utfört 
osv. Många av Extrem Programmeringens 12 praxis är omöjliga att genomföra 
utan kommunikation utan dessa praxis bygger istället på detta, människan sätts 
i centrum och rollen coach ser till att dessa praxis efterföljs. 

 
• Simplicity/Enkelhet 

o Att kunna utforma programvaran på enklaste sätt har sina problem i att 
programmerare gärna vill spetsa till det och visa sina färdigheter. Detta är dock 
en förutsättning för att kunna utforma den kostnadskurva som Extrem 
Programmering strävar efter (Fig. 4. Sid. 21). Enkelhet och kommunikation 
hör samman på det sätt att desto mer kommunikation som sker desto klarare 
ser programmerarna vad som behöver göras och ännu viktigare – vad som inte 
ska göras. Desto enklare system desto mindre kommunikation behövs för att 
förstå systemet. Optimalt är att när man kan förenkla systemet så pass mycket 
att endast ett fåtal programmerare behövs. 

 
• Feedback/Återkoppling 

o Optimism är en programmerares yrkesfara, feedback är botemedlet. Genom 
unit testing, task estimation, korta release cycles och acceptance test får 
utvecklingsteamet och kunden snabb feedback och kan därigenom införa 
realiserbara förändringar när det anses behövas. 

 
• Courage/Mod 

o Att kasta bort den kod man arbetat med hela dagen och börja om på nytt, att 
åtgärda arkitekturiska fel så att hälften av den kodmassa man redan har slutar 
fungera osv. innebär att man har mod. Utan de tre övriga värdena fungerande 
är detta värde uppfyllt endast ren och skär hacking, men genom att kombinera 
mod med kommunikation, enkelhet och konkret feedback blir mod ett extremt 
viktigt värde. 

 

                                                
28 Beck 2000 
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3.6.2 Kostnadskurvan 
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   Figur 4 Kostnadskurva för förändringar under projektets gång 

 
Extrem Programmering säger sig förändra den kostnadskurva (Fig. 4. Sid. 21), som anger att 
desto längre ett projekt har framskridit desto större är kostnaderna vid förändring på grund av 
förändrade krav. Vid traditionell systemutveckling stiger denna kurva exponentiellt med stora 
kostnader när systemet är implementerat medan Extrem Programmering anger att kostnaden 
vid förändringar ligger i stort sett konstant även om systemet nått lång i sin utveckling (Beck 
2000, Martinsson 2003),  
 

3.6.3 Extrem Programmeringens 12 praxis29 
 

“We won’t always have everything under control, but we can avoid foolishness 
with a few simple rules and tools”. 
(Auer, Miller 2002) 

 
Extrem Programmering bygger på 12 olika praxis vilka alla måste uträttas för att projektet ska 
tas upp till den extrema nivå som är tanken bakom Extrem Programmering men de 12 praxis 
kan utövas var och en för sig men då utan att kunna uppnå Extrem Programmeringens fulla 
potential (Beck 2000. m fl) . 
 
1 The Planning game - Rak, enkel planering  
Den mest innovativa av Extrem Programmeringens praxis gentemot traditionell 
systemutveckling, möjliggör för Extrem Programmeringsprojekt att fortgående och snabbt 
kunna förändra fokus. 
 
För att kunna handha ett projekt introducerar Extrem Programmering fyra olika kontroll-
variabler vilka anger ramarna för projektet. 
                                                
29 Beck 2000. m fl 

Kostnad 

Tid 
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Mätbara kontrollvariabler (Beck  2000. Beck, Fowler  2000, Martinsson 2002. m 
fl.): 
 

• Cost/Kostnad 
o Den totala mängden pengar som ska spenderas på projektet. För 

mycket eller för lite pengar kan orsaka problem i projektet. 
Mängden av denna variabel avgör antalet programmerare eller 
vilken slags utvecklingsmiljö som ska användas under projektet. 
Det bör tilläggas att en ökning av antalet programmerare inte 
medför en linjär ökning av projektets produktivitet. Beck anger 
denna variabel som den mest begränsande eftersom han anser att 
det inte går att spendera sig fram till kvalité, scope eller korta 
releasecykler.  

 
• Time/Tid 

o De olika deadlines för projektet och hur mycket tid som avsätts för 
varje release. Undervariabeln Hastighet bör även föras in här – 
Kvot mellan total arbetstid och arbetstid som gjort nytta för 
produkten. 

 
•  Quality/Kvalité  – både teknik och kundtillfredsställelse (intern och extern 

kvalité) 
o En variabel som är svår att konkretisera i form av projektmål. Man 

kan göra kortsiktiga vinster genom att tumma på kvalitén men blir 
sedan lidande i form av mänskliga, tekniska och affärsmässiga 
kostnader. Det är även denna variabel som i regel får stå tillbaka för 
de andra tre variablerna och därigenom kan man visualisera 
kvalitetsvariabeln vid projektets slut som ett resultat av hur de 
andra variablerna har handhafts under projektets gång.  

 
• Scope/Omfång 

o Vilka funktioner ska implementeras i projektet och vilka ska 
uteslutas. Desto färre funktioner, desto lättare att leverera kvalité 
snabbare och billigare. 

 
Det är viktigt att se hur dessa fyra variabler interagerar och genom att förändra en av dessa 
kommer de andra tre att automatiskt påverkas. Kunden anger värdet på tre av dessa variabler 
och utvecklingsteamet får det resterande värdet på den fjärde variabeln. Tanken är att synlig- 
göra detta för alla inblandade och därigenom en förståelse för helheten implementerad hos 
alla inblandade. 
 
User Stories är det sätt som Extrem Programmering använder sig av för att definiera en 
kravspecifikation - kommunikationsmediet mellan programmerare och kund. Varje user story 
är en kort beskrivning ur användarens synvinkel av det beteende som förväntas av systemet 
och är helt och hållet det sätt på vilket Extrem Programmering specificerar systemet (Jeffries, 
Anderson, Hendrickson. 2000), - Extrem Programmeringens analysdel vilken pågår under 
hela projektets livslängd och därmed följer Extrem Programmeringens värde Simplicity 
genom att vara enkla och kortfattade.  
  



3 Teoretisk referensram 
 

23
 

User stories skrivs ner med ett fåtal meningar på ett blankt kort30 (Story Card), och bedöms  
efter hur lång tid de tar att implementera, testa och verifiera för att slutligen prioriteras och 
schemaläggas i projektplanen av kunden.  
 
För tillgänglighet och enkelhets skull utgörs dessa kort av indexkort samt storleken på de 
nedskrivna user stories ska inte vara större än att ett antal av dessa hinns med i varje iteration. 
Varje iteration bör vara mellan en till fyra veckor, börjar med ett iteration planning meeting 
och avlutas alltid med något levererbart. Programmerarna bryter ner valda user stories till 
mindre engineering tasks för vilka de har personligt ansvar. 
 
The Planning game består av tre cykliska iterativa faser (Beck 2000): 
 

• Exploration – Hitta vilka nya funktioner som systemet ska utföra 
• Commitment – Bestäm vilken delmängd av de ställda kraven som ska implementeras 

nästa gång 
• Steer  – Styr utvecklingen utifrån hur verkligheten påverkar planen 

 
2 Small Releases - Tidiga täta produktreleaser 
Varje iteration avslutas med en release som ska vara så liten som möjligt, innehållandes 
största möjliga affärsvärde. En funktionell och körbar version av mjukvaran vilken ger 
omedelbar feedback både till kunden och för teamet som utifrån detta kan göra ytterligare 
bedömningar och kravförändringar. 
 
3 Metaphor - Metaforen är affärsidén för det vi skall bygga 
Metaforen i Extrem Programmering representerar vad i traditionell utveckling kallas för 
arkitektur och medför enklare kommunikation och mer genomtänkt bearbetning. Beskriver 
systemet på ett mindre tekniskt sätt för icke-programmerare men ger ändå programmerare ett 
nytt och insiktsfullt sätt att se på systemet. Definierar namn och ord för tekniska entiteter 
vilka konsekvent ska härstamma från metaforen, är i många fall abstrakt och en svåranvänd 
notationsform (Martinsson 2002). 
 
4 Simple Design - Enklast möjliga design 
Den rätta designen för mjukvaran under vilken period som helst är den som: 

1. Kör alla tester 
2. Har ingen duplicerad logik 
3. Framställer varje intention viktig för programmeraren 
4. Har minsta möjliga klasser och metoder 

 
Tar man bort alla design element utan att bryta mot regel ett, två och tre har man också den 
enklast möjliga designen. 
 
5 Testing - Skriv testkod först av allt, testa ständigt 
Programmerare skriver unit test till all producerad kod, helt automatiserade test vilka körs 
kontinuerligt och testar produktionskodens funktionalitet. Testen skrivs innan metoderna är 
implementerade och detta med test driven och test first programming skiljer mot traditionellt 
utvecklingstänkande. 
 

                                                
30 Detaljerad beskrivning av detta kan läsas i Extreme Programming Installed  (Jeffries, Anderson, Hendrickson 
2000) 
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Kunden skriver acceptance tests vilka säkerställer för programmeraren att kundens user story 
verkligen har implementerats, kan vara automatiserade men inte nödvändigtvis.  
 
6 Refactoring - Ständig förbättring av koden 
Programmerare omstrukturerar koden utan att ändra beteendet hos denna för att ta bort 
dupliceringar, förbättra kommunikation, förenkla eller lägga till flexibilitet. Design och 
redesign sker ständigt och har effekten att koden bryts ner i flera mindre objekt och metoder 
vilket dessutom förhindrar risken att två programmeringspar arbetar med samma klass eller 
metod samtidigt.  
 
Det finns ett starkt band mellan refactoring och unit testing, testningen ger programmerarna 
mod att refactorera eftersom i den händelse att funktionaliteten förändras på grund av 
ändringar i designen kommer unit testet omedelbart att visa detta (Martinsson 2002). 
 
7 Pair programming - All kod skrivs i par 
Den mest påtagliga och synbara praxisen i Extrem Programmering som anger att två par ögon 
och två hjärnor är bättre än en. Genom att man sitter i par och kodar vinner man såväl i 
kunskapsdelning som i kommunikation och enkelhet. Optimalt för projektet är när paren inom 
projektet byter partner efter ca två timmar men högst en halv dag.  
 
Den ena partnern, drivern, skriver medan den andra, partnern, fokuserar mer strategiskt på 
koden och utför konstant kontroll av kodmassan. År det någon som vill ha hjälp med sin kod 
måste den som tillfrågas bidra med detta. 
 
8 Collective ownership – Alla äger koden 
Ingen i utvecklingsteamet är mer eller mindre ansvarig för någon speciell bit av källkod utan 
ansvaret vilar kollektivt på alla i teamet. Vem som helst kan vid sin integration gå in och 
förbättra redan skrivna kodmassor, för att förenklar eller för att få ett fungerande system. 
Detta anges få programmerarna att dra åt samma håll vad gäller enkelhet och kodstruktur, 
främjar sammanhållningen och teamandan.  
 
9 Continuous Integration - Bygg hela tiden 
Ingen kod ska befinna sig ointegrerad för mer än ett par timmar. Mitt i lokalen där Extrem 
Programmeringsteamet arbetar ska det finnas en integrationsmaskin där hela systemet 
integreras flera gånger om dagen.  
 
10 40-hour Week - Ingen övertid, Sustainable Pace 
Tanken är att teammedlemmarna ska arbeta den tid de kan vara produktiva. Glada, icke 
utbrända och motiverade medarbetare presterar bättre och har man kört fast klarnar det efter 
en natts god sömn. Skulle det mot förmodan krävas övertid får detta inte ske mer än under en 
vecka.  

 
11 On-site Customer - Kunden på plats, är med i teamet 
Kunden ska vara närvarande eller åtminstone tillgänglig för programmerarna hela tiden 
eftersom de user stories som upprättats behöver ständig tvåvägskommunikation och det bästa 
sättet att kommunicera är ansikte mot ansikte. Med kunden närvarande blir denne dessutom 
medveten om sina egna krav och behov samt konsekvenserna av dessa. 
 
12 Coding Standards - Kodningsregler för frihet 
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Extrem Programmering anger inte någon särskild kodningsstandard men det ska inte gå att se 
skillnad på vem som skrivit koden, den ska vara utformad på samma sätt rakt igenom. 
Standarden ska vara allmänt accepterad inom teamet och ska förespråka kommunikation och 
enkelhet samt förebygga duplicering. 
 

3.6.4 Roller inom Extrem Programmering 
 
Varje Extrem Programmeringsteam består av en sammansättning individer vilka tar plats 
inom olika roller (Beck 2000): 
 

• Programmer/Programmerare 
o Hjärtat i Extrem Programmering. Förutom de vanliga arbetsuppgifter man 

återfinner inom traditionell utveckling ska denna roll först och främst värdera 
kommunikation med andra människor, enkelhet, kunna dela med sig och inte 
vara rädd för att vara rädd. 

 
• Customer/Kund 

o Programmeraren vet hur man programmerar men kunden vet vad som ska 
programmeras. Måste lära sig skriva user stories, ta beslut, skriva acceptance 
tests, via mod, kunna närvara helst hela tiden samt klara av att påverka ett 
projekt utan att kunna styra detta.  

 
• Tester/Testare 

o Inte en separat individ utan denna roll innehas till största del av programm-
erarna vilka ska köra sina unit tests och hjälpa kunden utforma acceptance 
tests. Arbetet med testning utförs konsekvent och ständigt, inte som en separat 
företeelse i slutet av projektet vilken ska försöka knäcka koden utan tanken är 
att testerna ska förbättra koden. 

 
• Tracker/Spårare, Spanare 

o Teamets samvete som håller ett öga på helheten och ser till att feedbacken nått 
fram. Kontrollerar att tidsplanerna hållits och meddelar hur teamet ligger till 
gentemot planeringen.  

 
• Coach/Handledare 

o Ansvarig för utvecklingsprocessen i stort och ska guida teamet mot rätt mål 
utan att ta kommandot från det kollektivt ansvariga teamet. Optimalt är när 
coachen arbetar indirekt. Desto mognare ett Extrem Programmeringsteam blir 
desto mindre blir coachens roll, distribuerad kontroll och accepterat ansvar. 

 
• Consultant/Konsult 

o En extern kunskapskälla och ingen verklig teammedlem vilken förväntas 
medverka under endast korta tidsperioder och då i form av att ge kunskap och 
utbildning åt teammedlemmarna. Även om den tillkallade konsulten skapar 
något ska teamet kräva att denna förklarar vad som skett så att programm-
erarna sedan kan återskapa konsultens lösning men då på sitt eget sätt. Teamet 
ska sträva efter att själva lösa sina problem och ingen utifrån ska dyka upp, 
implementera en lösning vilken igen annan förstår och sedan försvinna ut ur 
projektet. 
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3.6.5. När kan man använda sig av Extrem Programmering? 
 
Extrem Programmering anges vara passande för små och medelstora projekt. Kent Beck 
skriver i sin bok Extreme Programming explained – Embrace Change att Extrem 
Programmeringens begränsningar inte är helt klarlagda men av egen erfarenhet kan han säga 
när man inte ska använda sig av Extrem Programmering. 
 
Extrem Programmering passar inte när (Beck 2000): 

• Företagets affärskultur innebär central styrning med liten möjlighet för flexibilitet.  
• Kunden kräver en omfattande och komplett specifikation initialt. Extrem Programm-

ering kan fortfarande gå att utöva men det blir svårt 
• Företagets kultur innebär att de anställda förväntas arbeta långa pass för att visa sin 

lojalitet mot företaget 
• Mycket duktiga programmerare har ibland svårt att anpassa sig till den nära 

kommunikation och fortgående utveckling som Extrem Programmering står för 
• Antalet programmerare är för stort, med 100 programmerare är det omöjligt 
• Skalbarhet inte är möjligt integrationsmässigt 
• Man använder sig av teknologi som har en exponentiell kostnadskurva 
• Man befinner sig i miljöer där det tar lång tid att få feedback 
• Man har tillgång till felaktig fysisk miljö 

   
Beck anger att antalet programmerare inte anger storleken på projektet. Som förklarande 
metafor skriver han – nio kvinnor kan inte leverera ett barn på en månad. Har man ett stort 
projekt råder han att man ska prova Extrem Programmering med ett mindre team för att se hur 
snabbt man kan utveckla med Extrem Programmering som metod 
 
I ett inlägg i en diskussionsgrupp på Yahoo skriver Lowell Lindstrom: 

 
“As a definition of large scale, we have seen teams approaching 60-70 people 
that don't require significant adaptation of the XP practices. Those are 
organizations whose culture reinforces the XP values as opposed to 
challenging them. In organizations whose cultures don't align with XP's 
values, large scale might be as small as 20 or less”. 
(Lindstrom. Object Mentor, Inc. 1-800-338-671631) 
 

3.7 Gemensamma aktiviteter och definition 
 
De två skolorna, traditionell systemutveckling och Agile tänkande, konkretiserat i form av 
vattenfallmodellen och Extrem Programmering, skiljer sig väsentligt åt i sin utformning och 
de faser man genomgår under utvecklingsprocessen. En identifiering av olika aktiviteter vilka 
bägge skolorna ägnar sig åt under utvecklingens gång har dock skett och utifrån dessa 
aktiviteter undersöks vilka tidsbesparande faktorer som finns i Extrem Programmering 
jämfört med vattenfallsmodellen. 
 
 
 
 
                                                
31 http://groups.yahoo.com/group/extremeprogramming/message/72000 
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De identifierade gemensamma aktiviteter är: 
 

• Analys  
o Med aktiviteten analys avses hur systemutvecklarna får grepp om vad det är de 

ska bygga, vilka krav som ställs på systemet, användarnas krav m m. 
• Dokumentation 

o Med aktiviteten dokumentation avses hur systemutvecklarna sparar 
information om systemet och utvecklingsprocessen. 

• Realisering/kodning 
o Med denna aktivitet avses hur systemutvecklarna rent praktiskt bygger 

systemet, skriver kod. 
• Testning 

o Med denna aktivitet avses hur systemutvecklarna kontrollerar att systemet 
uppfyller de ställda kraven och beter sig på det sätt man förväntat sig.   

 
Under rubriken sammanställning av resultatet (Kap. 4.2), redovisas den tidsåtgång dessa 
aktiviteter kräver i Extrem Programmering jämfört med vattenfallsmodellen utifrån det 
resultat den empiriska studien ger. Den krävda tidsåtgången beror på olika faktorer vilka 
framkommer under analysen i kapitel 5 och slutsatser av detta dras i kapitel 6. 
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4 Empiri och Resultat  
I detta kapitel ges en kort överblick över de respondenter som intervjuats och valet av dessa. 
Avslutningsvis redovisas en sammanställning av det resultat som intervjuerna gett i form av 
en tabell utifrån de gemensamma aktiviteterna – Analys, dokumentation, realisering/kodning 
och testning samt en sammanfattning av intervjuerna i textformat. 
 
4.1 Respondenterna och val av dessa 
 
Eftersom det redan finns tillräckligt mycket dokumenterat kring tidsåtgång när det gäller 
vattenfallsmodellen var det lämpligt att inrikta sig mot personer vilka hade en inblick i och 
erfarenhet av Extrem programmering i verkligheten. Att dessa dessutom hade erfarenhet av 
traditionell systemutveckling var givet eftersom Agile tänkandet är relativt nytt inom 
systemutvecklingen och de flesta projekt ur ett historiskt perspektiv har använt sig av 
traditionell systemutveckling innan de ingått i Extrem Programmeringsprojekt.  
 
Efter den första intervjun stod det klart att de flesta tidigare fullständiga Extrem Programm-
eringsprojekt bedrivits i form av pilotprojekt32 .  Detta begränsade tillgången på respondenter 
vilka hade insikt i hur Extrem Programmering som metod fullständigt används. Under 
sökandet av lämpliga respondenter hade dock kontakter tagits med ett antal personer vilka 
arbetade i s.k. traditionella projekt där utvecklingsmetoden utgjordes av RUP och där vissa av 
Extrem Programmeringens praxis utövades inom ramen för det traditionella projektet. 
 
Även de respondenter vilka utövar delar av Extrem Programmering, vissa av de 12 praxis 
ansågs kunna ge information och svar på de frågor som ställdes. Detta beslut togs på grund av 
att det fanns en vilja av att i verkligheten undersöka de faktorer som förkortar utvecklings-
processen tidsmässigt vid användandet av Extrem Programmering.  
 
Detta beslut togs enligt hypotesen att Extrem Programmering ger en snabbare utvecklings-
process och därigenom är ett alternativ till traditionell systemutveckling i form av vattenfalls-
modellen. Genom att intervjua respondenter vilka representerade den majoritet som använder 
Extrem Programmering, även ifall detta innebar att inte alla av Extrem Programmeringens 12 
praxis utövades – ansågs utgöra en avspegling verkligheten. 
 
Att undersöka om dessa faktorer återfanns i vissa av Extrem Programmeringens praxis eller 
om de enbart fanns i Extrem Programmering som helhet samt möjligheten att kunna studera 
dessa faktorer ute i verkligheten och inte enbart i en för Extrem Programmering speciellt 
utformad miljö följer vårt syfte. 
 
Respondent nummer ett var Erik Lund, enmansföretagare, konsult och föreläsare om Agile 
metoder och Extrem Programmering med flerårig vana från både traditionell system-
utveckling och Extrem Programmeringsprojekt. Tidigare i sin karriär har han varit involverad 
i projekt som fullständig projektmedlem men på senare tid har hans delaktighet i Extrem 
Programmeringsprojekt bestått av att coacha och föreläsa om Agile tänkandet och Extrem 
Programmering.  
 
Respondent nummer två var Jesper Hoffstedt, Kentor, som har arbetat i branschen under de 
senaste fyra åren efter det att han tog examen i data och systemvetenskap. Det företag han 

                                                
32 Enligt Bonniers lexikon Pilotprojekt – ett förberedande och vägledande projekt  
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arbetar åt driver inte Extrem Programmeringsprojekt enligt Becks anda utan deras 
utvecklingsmetod är RUP. Projektmedlemmarna däremot bedriver ett antal av Extrem 
Programmeringens praxis – parprogrammering, unit testning och continues integration. 
Företaget ser en vinst i att komplettera RUP med dessa praxis vilket sker med företagets goda 
minne även om inga speciella resurser tillsätts för att detta ska kunna ske. 
 
Respondent nummer tre var Jonas Martinsson, Erisma, som under oktober 2002 skrev ett 
examensarbete om Extrem Programmering - Maturing Extreme Programming Through the 
CMM vid Lunds Universitet. Han arbetar efter sin examen vid Erisma men har sedan tidigare 
erfarenhet av ett par Extrem Programmeringsprojekt där det ena startades med Extrem 
Programmering och det andra var ett pilotprojekt där Extrem Programmeringsdelen var den 
väsentliga och en del av ett större projekt. 
 
4.2 Sammanställning av Resultatet  
Här redogörs för resultatet av intervjuerna sammanställda i tabellform (Tab. 1. Sid. 30). 
Sammanställningen redovisas utifrån de gemensamma aktiviteter som identifierats såväl i 
Extrem Programmering som i vattenfallsmodellen – Analys, Dokumentation 
Realisering/kodning och Testning (Kap. 3.7).  
 
En sammanfattning ges dessutom i textform av vad som framkom under intervjuerna. Denna 
sammanfattning innehåller även andra aspekter vilka framkom under dessa intervjuer förutom 
de aspekter som har med tiden att göra. I analys- och slutsats kapitlena berörs dessa icke 
tidsrelaterade aspekter och därför de bör även redovisas här. 
 
Resultatet redovisas kvalitativt vilket ligger i linje med den kvalitativa fallstudie vi bedrivit, 
en kvantitativ resultatredovisning kräver fysisk närvaro och tidtagning under ett helt projekt 
vilket inte ingår i denna form av studie eller ens är intressant för undersökningen. Syftet är att 
få förståelse för om, vad och varför det finns tidsmässiga skillnader mellan samma typ av 
aktiviteter i Extrem Programmering och vattenfallsmodellen, inte att få veta exakt hur lång tid 
dessa tar.  
 
Enligt den överenskommelse vi har med våra respondenter kommer inte intervjuerna i sin 
helhet att bifogas utan endast en sammanfattning av dessa ges (Kap. 4.2.2). Det intervju-
underlag som använt bifogas i bilaga A. Intervjuerna i helhet finns att tillgå såväl på 
kassettband som i elektroniska dokument. 
 

4.2.1 Undersökta aktiviteter vid datainsamlingen 
 
Det som har undersökts är vilka faktorer som påverkar utvecklingsprocessen tidsmässig. För 
att kunna göra en jämförelse mellan vattenfallsmodellen och Extrem Programmering har 
gemensamma aktiviteter identifierats (Kap. 3.7).  
 
Resultat visar endast en kvalitativ tidsjämförelse mellan vattenfallsmodellen och Extrem 
Programmering avseende de identifierade aktiviteterna – Tar stor del av projekttiden i 
anspråk, tar mindre av projekttiden i anspråk o s v. Detta ligger i linje med forskningsansatsen 
(Kap. 2.1), och syftet med denna uppsats (Kap. 1.4). 
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Aktivitet Vattenfallsmodellen Extrem Programmering 
Analys Tar stor delen av projekttiden i 

anspråk. 
 

Tar liten del av projekttiden i anspråk.  

Dokumentation Tar största delen av projekttiden 
i anspråk. 
 

Tar minsta delen av projekttiden i 
anspråk. 

Realisering/ 
kodning 

Tar liten del av projekttiden i 
anspråk. 
 

Tar största delen av projekttiden i 
anspråk.  

Testning Tar liten del av projekttiden i 
anspråk. 

Tar nästan lika stor del av projekttiden 
som kodningen. 

Tabell 1. Resultatsammanställning av intervjuerna 

 

4.2.2 Sammanfattning av intervjuerna 
 
Samtliga respondenter ställde sig tveksamma inför en jämförelse mellan traditionell system-
utveckling i form av vattenfallsmodellen mot Extrem Programmering. Den ena respondenten 
sa rakt ut att en sådan jämförelse inte kan göras eftersom det handlar om totalt olika sätt att 
utveckla system. Med Extrem Programmering ”tager man vad man haver och gör det bästa 
av detta”. 
 
Som svar på frågan i fall det går fortare att utveckla system med Extrem Programmering som 
metod än med traditionell systemutveckling gavs svaret: 
 
… ..förkortar tidsmässigt…du gör ingen tidsvinst om du….Man ska inte förvänta sig att det 
ska gå fortare, man ska förvänta sig att det ska bli bättre. Det är nummer ett. Jag hade 
förhoppningar att det skulle gå fortare jag också det ska jag villigt erkänna och det beror 
egentligen på vad det är man mäter för tar man med åtgärdstider och efter att du har fått 
grejorna i test, systemtest och vad du kanske får åtgärda i traditionellt projekt så har du en 
tidsvinst och en kvalitetsvinst där men folk jobbar inte med någon slags turbo i kalendertid 
för att det är Agile. 

Många av de projekt där Extrem Programmering som metod utövats till 100 % har varit i 
form av pilotprojekt där förutsättningarna varit tillrättalagda för Extrem Programmering. 
Många företag har bundit sig till licenser för andra utvecklingsmetoder och verktyg och 
känner därmed en oro att helt plötsligt byta utvecklingsmetod. Människor är rädda för 
förändringar men sätter man in Extrem Programmering inom ramen för ett pilotprojekt 
skrämmer detta mindre.  

Många utvecklare har sedan länge arbetat på ett sådant sätt som Extrem Programmeringens 
praxis påbjuder men inte tidigare haft ett namn på sitt arbetssätt. Det är vanligt att vissa av 
Extrem Programmeringens praxis utövas inom ramen för andra metoder, särskilt som 
komplement till RUP.  
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Vi frågade om man med tanke på kostnadskurvan (Fig. 4. Sid. 21), måste använda sig av 
objektorienterade programspråk och designmönster för att uppnå Extrem Programmeringens 
mål. Svaret vi fick – ”Hur återanvände man kod innan Extrem Programmering fanns?”. 

Respondenten fortsatte med att ange att Extrem Programmering inte innebär att ett 
objektorienterat programspråk behöver användas och tog exemplet Windows som enligt 
honom är ett objektorienterat system som utvecklats med ett icke objektorienterat 
programspråk – C. En annan av respondenterna som har färre år inom yrket sa att ett 
objektorienterat programspråk var en förutsättning för att Extrem Programmering ska fungera 
och ge den fördel som sägs komma av att använda metoden. 

Analys var ingen aktivitet som tog tid annat än för att komma igång och för att vet hur man 
låg till gentemot planeringen och användarens ständigt förändrade kravbild. De projekt där 
Extrem Programmering använts till 100 % hade dock bestått av som mest 15 stycken 
programmerare. 

Extrem Programmering undviker aktiviteter som dokumentation men det framkom att kunden 
kan få detta ifall han vill det men ska då vara medveten om den extra kostnad i form av tid 
och då pengar som följer på detta val. En enkel och strukturerad källkod med tillhörande 
dokumentation ansågs räcka som dokumentation förutom de user stories och de kort som fylls 
i under processens gång men kastades efter att de uppfyllt sitt syfte. Dokumentationen ansågs 
vara ett hjälpmedel för programmerarna att veta vad kunden vill ha och det överlägsna sättet 
att få reda på detta var genom verbal kommunikation.  

Alla respondenter angav att programmeringen var huvudsysslan inom Extrem Programmering 
och parprogrammering var en av de olika praxis vilka utövades inom ramen för andra 
utvecklingsmetoder, unit testing och continues integration var andra. Dessa tre praxis var 
starkt sammankopplade vilket innebar att kod skriven med parprogrammering kunde ta 
längre tid än vad samma funktionalitet skriven med traditionell programmeringsteknik skulle 
ta att utforma.  

Kvalitén på slutprodukten ansågs dock bli förbättrad och förenklad samt att en positiv 
kunskapsdelning skedde. Parprogrammering i allmänhet och Extrem Programmering i 
synnerhet bygger mycket på personkemi vilket medför att Extrem Programmering inte ”är för 
alla”. Det framkom att personer vilka nyss avslutat sin universitetsutbildning hade lättare för 
att ta till sig parprogrammering än de som redan suttit ensam på sitt rum och kodat under ett 
antal år. Respondenten som angav detta ansåg att detta berodde på att man under sin 
utbildning blivit van att arbeta i grupp. 

Testningen sades vara integrerad med själva programmeringen och testfall skrevs innan själva 
källkoden utformades. Detta sades medföra en utförligare testning vilket resulterades i en 
bättre slutprodukt om än detta tog längre tid jämför med traditionella testaktiviteter. 

Kontinuerliga integrationer där programmerarparets nyskrivna källkod sattes samman med 
den övriga källkoden sades bidra till den förlängda tiden själva programmeringen tog men 
när den sista kodsekvensen hade integrerats var också systemet klart och ingen tid gick åt till 
systemtest i samband med implementeringen på det sätt som sker vid traditionell utveckling 
eftersom detta redan skett kontinuerligt varje dag under hela processens gång. 

Vid frågan om hur man gör ifall man upptäcker att någon av medlemmarna inte passar in i 
teamet gavs svaret att – ”Hur gör man i vanliga projekt när inte alla passar ihop?”.  
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Vid frågan om respondenterna skulle välja att arbeta med Extrem Programmeringsprojekt 
eller traditionella projekt svarade alla entydigt att de skulle välja Extrem Programmerings-
projekt. Bristen på fullständiga Extrem Programmeringsprojekt medförde att de i andra hand 
skulle välja en utvecklingsmetod med vissa av Extrem Programmeringens 12 praxis 
integrerade. 
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5 Analys 
Under denna rubrik analyseras resultatet. Inledningsvis återfinns en sammanställande tabell 
där de tidspåverkande faktorerna återges. Sedan följer rubriker vilka är satta utifrån de 
gemensamma aktiviteter som identifierats i såväl Extrem Programmering som 
vattenfallsmodellen. Under dessa rubriker görs en analys som mer fördjupat klargör vad och 
varför det skiljer sig åt tidsmässigt vid genomförandet av samma aktivitet under 
utvecklingsmetoderna vattenfallsmodellen och Extrem Programmering – de tidspåverkande 
faktorerna. Avslutningsvis görs en allmän analys. 
 
Definition av faktorer som påverkar tidsåtgången i de olika aktiviteterna: 
 
Resultatet av datainsamlingen redovisades sammanställt i tabell 1 (Sid. 30). De olika 
aktiviteterna skiljde sig tidsmässigt åt beroende på om de utfördes i vattenfallsmodellen eller i 
Extrem Programmering. Denna skillnad i tidsåtgång beror på olika faktorer - På vilket sätt 
man utför dessa aktiviteter, det arbetssätt och den arbetsgång som skiljer sig åt i 
vattenfallsmodellen jämfört med Extrem Programmering. 
 
 
5.1 Tidspåverkande faktorer 
Under denna rubrik redovisas de tidspåverkande faktorer som framkommit efter analysen av 
resultatet mot teorin. 
 
 Tidspåverkande faktorer i 
Aktivitet Vattenfallsmodellen Extrem Programmering 
Analys Sker initialt och grundläggande. 

När analysen väl är gjord ligger 
denna fast och hela den resterande 
utvecklingsprocessen bygger på 
denna aktivitet. Görs vanligen av 
andra personer än de som sedan 
skriver koden och implementerar 
eller testar systemet. 
 
En bild av verkligheten görs där 
den första analysfasen går ut på att 
se ifall lösningen är ett datoriserat 
informationssystem eller inte. Ser 
man att detta löser problemet 
fortsätter man att analysera och 
dokumentera i pappersform med 
hjälp av olika notationsformer som 
sedan översätts i kommande faser 
till den fasens specifika 
notationsform. 
 

Sker kontinuerligt genom User 
stories och den feedback som 
varje iteration ger. Snabbt 
föränderlig och anpassningsbar. 
Görs med användaren eller 
representant av denna ständigt 
närvarande och med samma 
individer som sedan skriver 
koden, implementerar och 
testar systemet.  
 
Analysen går ut på att 
användaren ska förstå vad han 
vill ha och vad som redan 
gjorts. Medvetandegöra både 
användare och köpare om 
vilket problem som ska lösas, 
vilka krav systemet ska 
uppfylla.  
 

Dokumentation Grundlig och diger dokumentation. 
Varje individ och fas genererar en 
stor mängd dokumentation vilken 

Så lite dokumentation som 
möjligt ska ske eftersom detta 
anses innebära onödigt arbete 
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sparas till eftervärlden. Output från 
föregående fas är input i nästa.  
 
Flertalet beskrivningstekniker 
passande för aktuell fas dokum-
entation finns.  
 

och kan dra uppmärksamheten 
från det som är viktigt – bygga 
det system som användaren 
behöver och vill ha.  
 
Källkoden anses utgöra den 
viktigaste och mest 
uttömmande dokumentationen 
kompletterat med så lite 
förklarningar som möjligt. 
 

Realisering/Kodning Är de tidigare faserna 
genomgångna på rätt sätt är det i 
stort sett endast att transformera 
föregående fas dokumentation till 
källkod. Detta görs i regel av andra 
individer än de som deltagit under 
föregående faser. Liten frihet för 
programmeraren eftersom 
funktionaliteten redan lagts fast 
utifrån analys och krav-
specifikation. 
 
Programmerarna arbetar i regel 
ensam om än inget uttalat arbetssätt 
kan återfinnas i vattenfalls-
modellen. 
 

Viktigaste aktiviteten vilken 
genomförs genom parprogram-
mering. Enkelhet, ansvar och 
kommunikation är ledorden. 
Programmeraren ska själv ange 
vad han ska göra och inom 
vilken tid, ansvaret vilar på 
honom och kollektivt i teamet. 
Alla förutsätts gå in och ändra 
på samt förenkla redan skriven 
kod vid integration även om 
någon annan skrivit den 
aktuella koden. 
 
 

Testning Ingen fas i vattenfallsmodellen och 
tas i stort sett inte upp av Andersen 
(2000). Fristående aktivitet vilken i 
regel utförs av speciella testare 
vilka har till uppgift att hitta fel i 
koden. 
 
Får projektet ont om tid är det i 
regel denna aktivitet som stressas 
fram. Testningen kan utmynna i att 
lång tid av arbete rivs upp för att 
åtgärda fel eller så lappas det och 
lagas för att kunna få ett levererbart 
system. 

Testfall ska skrivas innan 
själva källkoden. Utförs 
ständigt och kontinuerligt av 
programmerarparen. 
Acceptance test skrivs av 
kunden med hjälp av 
programmeraren.  
 
Integrationstestning sker flera 
gånger per dag. Testningen 
anges ske för att förbättra 
systemet inte för att hitta fel i 
koden. Alla har kollektivt 
ansvar för integrations-
testningen. Blir det fel när man 
integrerar sin del ska man 
också åtgärda detta även om 
problemet uppstår i någon 
annans skrivna kod. 

Tabell 2 Tidspåverkande faktorer 
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5.2.2 Tidspåverkande faktorer under analysaktiviteten 
 
Analysaktiviteten i Extrem Programmering existerar endast i den mån att teamet ska vet vad 
som krävs av systemet och fortast möjligt kunna leverera något som ger dem feedback om de 
är på rätt väg.  User stories (Kap. 3.6.3) är vad man skulle kunna säga är jämförbart med 
vattenfallmodellens analysaktivitet (Kap. 3.3), men ändå inte. Extrem Programmering 
processen byggs upp av små korta iterationer med en levererbar produkt i slutet av varje 
iteration där en analys sker kontinuerligt. Upptäcker användaren att det blivande systemet inte 
uppfyller de krav han ställt eller att han kommit underfund med nya krav ställer 
teammedlemmarna snabbt om och strävar mot att uppfylla de nya kraven.  
 
Den viktigaste aktiviteten i traditionell systemutveckling är analysdelen eftersom det är efter 
den som resten av planeringen byggs upp (Kap. 3.3). Man ska göra en bild av verkligheten, en 
modell som resten av processen utgår från. Blir det felaktigheter i analysen är risken stor att 
detta inte upptäcks förrän systemet är klart att implementeras och systemtestas. När man ska 
försöka åtgärda dessa felaktigheter blir det antingen en typ av lappning eller att man måste 
backa bakåt i processen för att kunna spåra var det har blivit fel med påföljd att redan gjort 
arbete rivs upp. Påföljden av detta kan bli att flera månaders arbete varit förgäves. 
 
Initialt vid traditionell systemutvecklig sker en analys där behovet av lösning fastställs, man 
vill veta vilket problem som ska lösas. När väl behovet av ett datoriserat informationssystem 
fastlagts tar en analys ur det perspektivet vid.  Ett stort antal olika beskrivningstekniker finns 
att tillgå för detta men det handlar om att med papper och penna kunna fånga verkligheten och 
de behov som finns och därmed lösningen på ett problem. Kunden finns med under analysen i 
den mån att utvecklarna ska kunna fånga denna bild och de behov som endast kunden är 
medveten om. När utvecklarna tror sig ha fått veta det de behöver drar de sig tillbaka för att 
arbeta på något som sedan presenteras för kunden.  
 
Hela Extrem Programmering bygger på att man ska förenkla och kasta bort redan gjort arbete 
men hela metoden är anpassad för detta eftersom det är samma individer som finns med under 
hela utvecklingsprojektet och inga överlämningar av output från de olika faserna finns som i 
vattenfallsmodellen. Här är det i regel olika individer som arbetar under olika faser och då 
utgår från den output som tidigare fas levererat. Den klara fasindelningen i vattenfalls-
modellen där systemerare utför de första faserna (Fig.1. Sid. 11), programmerare tar han om 
kodningen och testare testar talar för detta medan det i Extrem Programmering handlar om ett 
team som finns med från början till slut (Fig. 3. Sid. 19).  
 
I Extrem Programmering är det mest optimala när kunden är närvarande hela tiden (Kap. 
3.6.3), och genom detta sker en snabb feedback till programmerarna på om det verkligen är de 
ställda kraven som implementeras samt kunden själv blir medveten om vad det egentligen är 
han vill ha utvecklat. Med kunden ständigt närvarande hos Extrem Programmeringsteamet 
möjliggörs optimal kommunikation och undvikande av missförstånd som kan uppstå vid 
handhavandet av skrivna och ritade dokument som sedan ska tolkas.  
 

5.2.3 Tidspåverkande faktorer under dokumentationsaktiviteten 
 
Dokumentation är ett centralt mål i traditionell systemutveckling genom att varje fas ska 
mynna ut i dokument vilka sedan byggs vidare på i nästa fas (Kap. 3.3), medan Extrem 
Programmering anser detta som i stort sett onödigt och ingen av Extrem Programmeringens 
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12 praxis tar upp nyttan med att dokumentera (Kap. 3.6.3). Man kan hellre uttyda att Extrem 
Programmering ser dokumentationen som en icke produktiv handling vilken inte leder 
processen framåt utan endast belastar kunden med onödigt stora kostnader. Risken med alltför 
mycket dokumentation innebär enligt Beck (2000), att utvecklarna fastnar i dokumentations-
fällan där all tid går åt till att producera och uppdatera redan skrivna dokument vilket tar 
fokus från det man egentligen ska utveckla.  
 
Extrem Programmering säger dock inte att man inte ska dokumentera utan att man endast ska 
undvika onödig dokumentation (Auer, Miller 2002). Vilken typ av dokumentation och hur 
mycket det behövs av denna överlämnas till de inblandade i projektet att bedöma.  
 
Dokumentation vilken ska stå som input i nästa skede anses inte vara ett rätt sätt att 
kommunicera på utan Extrem Programmering uttalar verbal kommunikation och källkoden 
som det mest överlägsna sättet att förmedla vad man ska göra, vad man gjort och på vilket 
sätt.  
 
Traditionell systemutveckling betonar vikten av dokumentation och mycket av den produktiva 
tiden läggs på denna aktivitet i vattenfallsmodellen (Kap. 3.3). Varje fas har sitt eget 
notationsspråk som sedan måste transformeras och tolkas i nästkommande fas för att kunna 
byggas vidare på.  När man vid behov behöver backa och förändra sina dokument kan det bli 
svårigheter ifall dessa är gjorda av olika individer som sedan kanske försvunnit ut ur projektet 
eller risken finns att dokumentationskedjan blir inkonsistent genom att dessa förändringar 
bakåt i kedja inte sker. Därmed kan det bli svårigheter att spåra uppkomna fel bakåt i 
processen.  
 
Tanken är dock att en fullständig dokumentation även ska fungera som kunskapslagring 
vilken sedan vem som helst ska kunna ta del av och därigenom gör det inget ifall enstaka 
individer försvinner ut ur projektet, deras dokument finns ändå kvar så att alla vet vad och hur 
saker och ting skett. 
 

5.2.4 Tidspåverkande faktorer under realisering/kodningsaktiviteten 
 
Kodskrivandet i form av praxisen parprogrammering (Kap. 3.6.3), är det centrala i Extrem 
Programmering, hela processen bygger på att man genom programmering bygger ett system 
där användaren genom snabb feedback utifrån kontinuerlig testning och integration samt täta 
releaser ser vad som sker med systemet.  
 
Kodskrivandet innefattar därmed också aktiviteterna testning, integration och dokumentation 
likväl som skrivandet av källkod. Programmerarna arbetar i par om två där det optimala är att 
man inte binder sig vid en och samma partner utan en rotation bland teammedlemmarna ska 
ske. Därmed sker ett optimalt utbyte av kunskap och kommunikation där alla lär av varandra 
och vet vad alla gör. I Extrem Programmering har alla kollektivt ansvar och ägarskap över 
källkoden vilket innebär att man inte ska kunna skylla på någon annan ifall något blir fel när 
man integrerar sin nytillverkade kod med det befintliga systemet. Uppstår detta ska man ändra 
i källkoden tills den enklaste fungerande källkoden finns integrerad som uppfyller 
användarens krav och behov.  
 
Realiseringen och då kodskrivandet i vattenfallsmodellen (Kap. 3.3), sker utifrån dokument 
och modeller från tidigare faser och programmeraren ska i stort sett endast överföra redan 
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utformade funktionalitet till källkod. Fast inget står att läsa om hur denna kodning praktiskt 
ska gå till väga tycks det vara en vedertagen standard att programmerarna arbetar en och en.  
 
I projekt där enbart vissa av Extrem Programmeringens praxis används tenderar själva 
utvecklingsmetoden att vara RUP och parprogrammering, unit testing och continues 
integration de praxis som bäst lämpar sig inom ramen för detta.   
 

5.2.5 Tidspåverkande faktorer under testningsaktiviteten 
 
Traditionell systemutveckling har testning som en separat aktivitet vilken utförs av testare och 
i regel inte av samma individ som utformat källkoden. Andersen skriver inget alls om testning 
i sin bok Systemutveckling – principer, metoder och tekniker vilken vi hade som kurslitteratur 
när vi skulle lära oss vad systemutveckling var. Pressman (2000), tar dock upp olika typer av 
testning och betonar vikten av detta. Olika testmetoder nämns som passar för olika behov men 
alla dessa tycks anges som fristående aktiviteter vilka går ut på att hitta fel. 
 
Testning är en av Extrem Programmeringens 12 praxis (Kap. 3.6.3). Innan ens källkoden är 
nerskriven ska först testkod utformas vilket medför att man får en enklare och effektivare 
källkod som integreras kontinuerligt, detta flera gånger per dag. Man har ingen stor happening 
där hela systemet sätts ihop och testkörs utan man ser flera gånger dagligen det totala 
systemets uppförande. Acceptance tester skrivs av kunden med hjälp av programmerarna 
vilka ska hjälpa kunden att förstå sina egna behov och det system som utvecklas. 
 
Extrem Programmeringens värde Simplicity (Kap. 3.6.1), och praxisen Simple Design (Kap. 
3.6.3), anges borga för en mer felfri kod vilken torde säkerställa testningens möjligheter att 
kunna fånga fler felaktigheter i kodmassan än vad som skulle vara möjligt i en mer komplex 
och svår strukturerad kodmassa.  
 
I vattenfallsmodellen sker en slutgiltig systemintegration där alla olika koddelar sätts ihop till 
ett levererbart system. Varje koddel har testats var för sig och nu är det dags för ett slutgiltigt 
systemtestförfarande där det vanligtvis påträffas oanade felaktigheter som inte var del för sig 
visat tidigare. Det är endast mot slutet av projektet som man får en inblick i hur det totala 
systemet uppför sig. 
 

5.2.6 Allmän analys 
 
I en linjär sekventiell modell som vattenfallsmodellen (Fig. 1. Sid. 11), går det relativt bra att 
urskilja olika aktiviteter och faser. Med en metod som Extrem Programmering (Fig. 4. Sid. 
21. Bilaga B) integreras olika aktiviteter under andra samlingsnamn än de faser man 
återfinner inom traditionell systemutveckling.  
 
The Planning game (Kap. 3.6.3), innefattar förutom analysaktiviteter även styrning och 
projektplanering vilket inte återfinns i vattenfallsmodellen. Vattenfallsmodellen behandlar 
själva utvecklingsprocessen och de faser man behöver för att kunna lösa ett problem och 
lämnar själva projektstyrningen utanför om än detta tas upp av Andersen (2000). Detta tyder 
på att även denna typ av planering finns och är viktig men själva utvecklingsmodellen tar inte 
hänsyn till detta. 
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Extrem Programmering har ett totalt annorlunda ingångsätt där figur 2 (Sid. 13), ger en visuell 
bild av detta. Tanken är att kunden och även utvecklarna ska bli medvetna om vad som är 
möjligt att prestera inom givna resursramar och ifall kunden vill ha ytterligare funktionalitet 
eller annat vet han redan att kostnaderna kommer att skjuta i höjden. Traditionell system-
utveckling startar initialt med fastställning av krav på systemet och givetvis en projekt-
planering finns men synliggör inte detta på lika sätt som Extrem Programmeringens synesätt 
hur funktionalitet, kostnader och tid samverkar.  
 
Detta ingår i alla fall inte i vattenfallsmodellen men klart och tydligt i Extrem 
Programmering. 
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6 Slutsatser 
Här besvaras den forskningsfråga som ställdes i kapitel 1 genom att dra slutsatser utifrån den 
analys som gjordes i kapitel 5 och den teori som behandlats i kapitel 3. En sammanställning 
av slutsatserna visas för att efterföljas av rubriker satta utifrån de gemensamma aktiviteterna 
och de tidspåverkande faktorerna som framkom under analysen. Allmänna slutsatser 
efterföljs av egna reflektioner där vi anger våra egna tankar och funderingar om denna 
uppsats. 
 
De respondenter vi intervjuat har uppfyllt de ställda kriterierna (Kap. 2.4), men vi vill ändå 
understryka att dessa respondenter tillhör den kategori av yrkeskunniga vilka känner stor 
positivism inför Extrem Programmering och då kanske präglas av detta vilket medfört att 
fullständig objektivitet inte finns. 
 
Likaså vill vi framhålla att den teori vi angett och den analys som gjorts klart och tydligt visar 
att traditionell systemutveckling i form av vattenfallsmodellen talar om vad som ska göras 
och Agile tänkandet i form av Extrem Programmering talar om hur detta ska ske. En 
jämförelse mellan dessa två metoder kan därmed ha vissa brister eftersom det då ur 
vetenskaplig synvinkel inte handlar om två likvärdiga jämförelseobjekt.  
 
Med ovanstående i tanke kan vi inte säga att vi kan dra några definitivt slutgiltiga 
vetenskapliga slutsatser men vi kan se tendenser och dra slutsatser utifrån detta och har 
därmed uppfyllt kraven för validitet och reliabilitet för denna uppsats (Kap. 2.6. Kap. 7.2). 
 
 
Vi har i vår uppsats arbetat utifrån syftet: 
 

Genom att identifiera de faktorer som väsentligt skiljer Extrem Programmering 
och vattenfallsmodellen åt kan slutsatser dras av vad det är som påverkar och 
påskyndar systemutvecklingen vid användandet av Extrem Programmering. 

 
Vi har velat svara på frågan: 
 

Vilka faktorer påverkar och förkortar utvecklingsprocessen tidsmässigt vid 
användandet av Extrem Programmering gentemot vattenfallsmodellen? 

 
Gemensamma aktiviteter har identifierats i såväl i Extrem Programmering som i vattenfalls-
modellen (Kap. 3.7). Dessa aktiviteter tar olika lång tid i anspråk (Tab. 1. Sid. 30), beroende 
på olika faktorer (Tab. 2. Sid. 33-34).  
 
Slutsatsen som kan dras av studien tyder på att dessa aktiviteter får olika mycket fokus och 
tidsåtgång i Extrem Programmering jämfört med vattenfallsmodellen men i det stora hela 
påverkas inte utvecklingsprocessen tidsmässigt i sin helhet. Vissa aktiviteter tar längre tid i 
Extrem Programmering är i vattenfallsmodellen och tvärt om beroende på det aktuella 
projektet.  
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6.1 Sammanställning slutsatser 
 

• Vattenfallsmodellen anger vad man ska göra och Extrem Programmering hur detta ska 
ske – en jämförelse har gjorts mellan en modell och en metod. 

• Utvecklingsprocessen i helhet går inte fortare bara för att man använder sig av Extrem 
Programmering. Detta är mycket beroende på vad man ska göra, av vem det görs och 
var det görs.  

• I en sekventiell process vilken bygger på analysdelen tar denna också längre tid än vad 
som synes vid en process där analysen i stort sett består av story cards och feedback 
utifrån tidigare iteration. 

• I en sekventiell process där varje fas genererar output till nästa fas och den fasen 
uträttas av andra individer än den tidigare kommer också att behöva mer 
dokumentation än en process där alla närvarande är med hela tiden och kan prata med 
varandra.  

• För att dokumentationen ska kunna minimeras, verbal kommunikation kunna ske, 
minimal analys införas och därmed ta mindre tid att utföra måste projektet vara så pass 
litet och hanterbart att verbal kommunikation är möjligt och att samma individer finns 
med under hela projektet. 

• Programmera i par kan man även med vattenfallsmodellen, detta handlar mer om 
organisatoriska och personliga val. 

• RUP och vissa av Exterm Programmeringens praxis går bra att kombinera. 
• Om man tvingas skriva testfall innan själva testkoden skrivs garanterar man också att 

testningen blir genomförd. 
• En optimal utvecklingsprocess är den processen som använder sig av den mest 

lämpliga modellen, metoden och teknikerna för uppgiften. Glad och nöjda med-
arbetare producerar mer och med högre kvalité oavsett vilken metod som används. 
Förankring hos projektmedlemmarna är viktigt oavsett metodval. 

 

6.1.1 Tidspåverkande faktorer under analysaktiviteten 
 
I vattenfallsmodellen sker initialt en diger och djup analys där de slutgiltiga kraven på 
systemet ska stå klart för utvecklarna så att de redan på ett tidigt skede vet vad det är de ska 
utveckla. Detta ska ske endast en gång under en linjär och sekventiell utvecklingsprocess men 
verkligheten säger något annat. Även de som arbetar utifrån vattenfallsmodellen kommer 
troligen att måsta inta ett smärre iterativt förhållningssätt eftersom det troligen under 
projektets gång framkommer ytterligare information och medvetenhet som kommer att 
påverka det slutgiltiga systemet.  
 
Antingen går man tillbaka och uppdaterar de tidigare faserna eller så kör man på med 
resulterande missvisande dokumentation eftersom det kostar alltför mycket att börja om vid 
analysfasen. Avvägningen däremellan sker antagligen olika beroende på projekt och vilka 
individer som arbetar med detta. Vi har svårt att se hur man i stora projekt kallar tillbaka de 
personer som utfört analysen bara för att man vid implementeringen upptäcker att något 
missats redan från början med tanke på de stora kostnader utveckling av datoriserade 
informationssystem innebär. 
 
Ett förhållningssätt där man stegvis analyserar, förändrar och bygger på systemet alltefter vad 
kunden anser bygger mycket på att man inte låser fast sig vid flera månaders analyserande och 
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dokumentation utan det gäller att på ett snabbt och flexibelt sätt kunna förkasta och förändra 
det man tidigare utarbetat. Att man i Extrem Programmering kan göra på detta sätt anser vi 
beror på inriktningen mot små och medelstora projekt där man kan hålla en tät och verbal 
kommunikation under hela projektets gång. Detta samt att det är samma individer närvarande 
under hela projektets gång.   
 

6.1.2 Tidspåverkande faktorer under dokumentationsaktiviteten 
 
Att dokumentera bara för dokumenterandes skull inser nog alla är slöseri med tid men vi 
liksom flera andra ser också vikten av dokumentation i någon form. De som utvecklar 
systemet måste kunna veta och se vad det egentligen är de ska göra och kunna förmedla detta 
såväl inom teamet som föra en dialog med kunden. Likaväl kan det ligga något i att man efter 
ett antal år ska kunna göra uppdateringar och förändringar i ett befintligt system vilket innebär 
att man måste kunna förstå hur systemet är uppbyggt. 
 
Kanske det ligger något i ett samband mellan systemets storlek och kravet på mängden av 
dokumentation? Är det ett mindre system där man klart och tydligt kan bygga sig fram till ett 
system som fyller kundens behov och detta kan ske snabbt och med en inte så stor kostnad gör 
det inte lika mycket ifall man några år senare kastar detta system och börja om på nytt.  
 
Vilket närmesätt som passar sig bäst styrs av projektets storlek, organisation och de individer 
som är involverade i projektet. Vi kan dock säga att hyllmeter av dokumentation som tagit 
flera månader att utforma, som är inkonsistent och som ingen kommer att läsa är något som 
alla borde ifrågasätta. Lagom är bäst. 
 
Produktiviteten hos utvecklarna borde inte mätas i antal hyllmeter dokumentation utan hos 
funktionaliteten i det färdigutvecklade systemet. 
 

6.1.3 Tidspåverkande faktorer under realisering/kodningsaktiviteten 
 
Att undersöka parprogrammering skulle kunna utgöra en hel doktorsavhandling vilket gör en 
tidsjämförelse mellan kodningsaktiviteten i Extrem Programmering och vattenfallsmodellen 
svår. Inget säger att man inte kan programmera i par även vid användandet av vattenfalls-
modellen utan detta handla mer om projektstruktur, normer och värderingar. När vi säger att 
det tar längre tid att programmera i Extrem Programmering stämmer detta men ändå inte 
eftersom parprogrammering fyller fler funktioner än att enbart skriva källkod. Förutom detta 
bedriver man testning, integration och viktigast av allt – Kunskapsdelning.  
 
När man programmerar i par krävs det helt andra kompetenser än vad som behövs när man 
sitter ensam och kodar på sin kammare. Givetvis måste en programmerare alltid kunna 
programmera, lösa ett problem men på vilket sätt man gör detta varierar. 
 
Det har på något sätt smugit sig in en status i att kunna skriva så pass avancerad kod att ingen 
annan vet vad man gjort vilket inte kan anses vara till gagn för något projekt. Myten om C-
programmerare har nog fler än vi hört talas om och hur dagens 4GL-språk inte anses vara 
riktig programmering. Är det så att syftet med programmering är att utveckla funktionella och 
prisvärda system som uppfyller kundens krav och behov borde det enklaste sättet att göra 
detta på också innebära det bästa för alla parter. 
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Vi kan se att parprogrammering inte passar sig för alla utan endast för de individer som är 
beredda på att lära ut sin kunskap till andra och de som inte har något emot att andra ändrar i 
den egenproducerade koden – detta klarar inte alla individer av. Med detta i tanke kan vi nog 
säga att parprogrammering passar de individer som är positivt inställda till detta och inte för 
de som håller sin egen programmeringsstatus framför teamets. 
 
Om man börjar med ett team som inte är samspelt och det sker ett ständigt utbyte av individer 
under projektets gång kommer det att ta betydligt längre tid att skriva kod i Extrem 
Programmering än vad det någonsin kan göra med vattenfallsmodellen. Har man däremot 
engagerade och positiva programmerare blir det i slutändan en tidsvinst eftersom man vid 
projektets slut redan testat och integrerat samt att alla inblandade har ökat sin kompetensnivå 
likväl som kunden har fått kontinuerlig inblick i det blivande systemet.  
 

6.1.4 Tidspåverkande faktorer under testningsaktiviteten 
 
Under vår studietid har vi fått veta lära oss att det är omöjligt att testa allt i ett system. Hur 
ambitiös man än är vad det gäller testningen finns det alltid oanade faktorer som påverkar det 
färdiga och implementerade systemet. Detta borde gälla Extrem Programmering likväl som 
vattenfallsmodellen men vi ser en skillnad i närmandet till testning. I vattenfallsmodellen sker 
testningen som en fristående aktivitet, inte som en del av programutvecklingen där man tänker 
i form av test innan man skriver källkoden. 
 
Hur detta påverkar kvalitén hos den färdiga produkten är utanför ramen för denna uppsats 
men det skulle vara intressant för alla inom branschen att kunna få detta utrett. Tidsmässigt 
kan vi se att tillvägagångssättet med att först skriva tester tar längre tid än vad en separat 
testningsaktivitet skulle ta. Detta kan bero på att man vid detta tillvägagångssätt inte kan 
hoppa över eller ge avkall på testningsförfarandet vilket kan ske vid vattenfallmodellen 
särskilt om projektet lider av tidsbrist. För att kunna leverera inom någorlunda utsatt tid är det 
antagligen tiden för testning som förkortas eftersom den inte synligt producerar något. 
Fungerar systemet som man vill är det lätt att sluta söka efter möjliga fel särskilt som man 
kanske drabbas av stora ekonomiska kostnader ifall man ändå fortsätter med testningen. 
 
Vi har inga bevis eller något som talar för om just parprogrammering medför att fler fel hittas 
jämför med traditionellt testförfarande. Även om det är två par ögon som utför testningen 
samt att den integrerade funktionaliteten genomgår systemtest flera gånger per dag är det svårt 
att dra slutsatser om alla fel upptäcks, vilket skulle vara intressant att undersöka fortsättnings-
vis.  
 
Sannolikheten att fel upptäcks borde dock vara större när man har tillåtelse eller till och med 
uppmanas lägga ner tid på att utveckla testfall, när man strävar efter enkelhet och när en 
ständig systemtest sker än vad som är fallet vid en slutgiltig big bang där hela systemet sätts 
ihop.  
 

6.1.5 Allmänna slutsatser 
 
Vattenfallsmodellen är en modell där man använder sig av olika metoder under de olika 
faserna. Extrem Programmering däremot är en metod med detaljerad beskrivning av 
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det tillvägagångssätt som ska användas. Vattenfallsmodellen anger vad man ska göra 
medan Extrem Programmering anger hur man gör detta. 
 
Försöker man att använda Extrem Programmering som metod i vattenfallsmodellen får man 
dock stora problem eftersom ett strikt linjärt tankesätt är svårt att kombinera med ett 
inkrementellt och iterativt. Vad som dock passar sig bättre är en kombination av RUP och 
Extrem Programmering vilket också vår empiriska undersökning gav bevis om. Vissa av 
Extrem Programmeringens praxis kunde utan ytterligare resurstillskott införas under RUP 
vilket tyder på att dessa båda kompletterar varandra på ett positivt sätt.  
 
Vad som går fortare och varför när man jämför Extrem Programmering mot traditionell 
systemutveckling i form av vattenfallsmodellen är mycket beroende på hur, var och när.  
 
Man kan även ifrågasätta ifall just tiden är den avgörande faktorn som medför ifall projekt 
misslyckas eller inte? Att projekt inte håller tiden beror kanske inte på hur lång tid dessa olika 
aktiviteter tar utan mer på hur effektiva och passande arbetsgången under dessa aktiviteter är. 
Vid vattenfallsmodellen tar det väldigt lång tid och medför stora kostnader ifall man upp-
täcker något fatalt fel som uppstod vid analysfasen men som först visade sig vid system-
införandet. Detta hade inte kunnat undvikas även om analysaktiviteterna hade påskyndats utan 
det beror mer på den linjära och sekventiella utformningen. 
 
Om man däremot bedriver Extrem Programmering i full skala i ett projekt som innefattar flera 
hundra individer kommer man att få problem med den direkta kommunikationen och tanken 
bakom Extrem Programmering. Det är omöjligt att få denna totala kollektiva ansvarsdelning 
och samhörighet med så många personer inblandande. 
 
Vi kan endast hålla med Beck när han anger vad Extrem Programmering passar till och vad 
det inte passar till (Kap. 3.6.5). Optimalt är när man använder sig av en för situationen 
passande utvecklingsmetod, utvecklingsmodell eller vad man nu än vill kalla det. 
 
6.2 Egna reflektioner 
 
Det har varit intressant att kunna studera en så pass viktig ingrediens i vår IT-baserade vardag 
som vi anser att själva utvecklingsprocessen är. Vi är fullständigt övertygade om att kvalitén 
på det färdiga systemet beror till stor del på den utvecklingsprocess som legat till grund för 
skapandet av detta samt på hur de involverade personerna använt sig av denna process. Vad 
spelar det för roll vilket recept man anger ifall kocken pytsar i något helt annat, resultatet blir 
då också något helt annat.  
 
Med detta vill vi säga att om en utvecklingsprocess anger vettiga och bra ramverk måste man 
också följa dessa för att kunna nå de mål man sägs uppnå genom att använda sig av denna 
process. Vi kan bara undra över hur många som egentligen läser alla de hyllmeter av 
dokumentation som kan återfinnas hos våra systemutvecklare, inte många vad vi tror. Kan det 
inte vara så att många redan omedvetet utför en del av Agile tänkande fast inte på det extrema 
sätt som Agile metoderna förespråkar? 
 
När något kommer som en motreaktion mot något annat brukar alltid pendeln slå över åt totalt 
motsatt håll för att senare stanna någonstans mittemellan när det gått en tid. Att det gamla 
processtänkandet inte passar i alla lägen är helt klart och vi kan då tycka att många av de 
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Agila tankarna helt klart har en plats att fylla om än kanske inte markanden ännu är redo för 
Extrem Programmering till 100 %.  
 
En strävan mot att människan ska sättas i centrum kan skönjas under senaste tid, inte minst 
genom alla de användbarhetsprinciper och HCI (Human Computer Interaction) förespråkare 
som ständigt ökar. Är det då helt fel att inta ett människovänligt perspektiv på själva system-
utvecklingsprocessen? Vi tycker inte det. En slutprodukt anpassad för användaren borde hitta 
sitt mål betydligt lättare om de individer vilka utvecklar produkten bemöts och får arbeta på 
ett sätt som passar människan. Kommunikation borde vara något centralt i alla lägen och det 
finns otaliga undersökningar som talar för att verbal kommunikation, ansikte mot ansikte är 
bättre än skrivna dokument.  
 
Däremot kan vi tycka att Extrem Programmering som metod har sina begränsningar eftersom 
den strävar mot en ideal miljö vilket inte existerar utan Extrem Programmering till 100 % 
kräver speciellt utformade miljöer och individer som är positiva till Extrem Programmering. 
De projekt som hittills har bedrivits med full Extrem Programmering har utgjort av 
pilotprojekt.  
 
Extrem Programmering säger sig vara en lättviktsmetodologi, vi vill kalla det för en metod för 
små eller medelstora projekt. En undran uppstår dock över hur ett tillvägagångssätt som 
Extrem Programmering innebär skulle påverka de stora projekten vilka står för den största 
delen av alla misslyckade projekt.  
 
Man kan nog prata om två läger likt det man hittar när det gäller Windows kontra Linux, 
vilket vi tycker är synd. Risken är stor att man väljer bort det positiva från den andra sidan 
istället för att ta det bästa av bägge sidor. 
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7 Metoddiskussion 
 
7.1 Arbetsprocess och val av metod 
 
Vår studie påbörjades med litteraturstudier inom det ämne vi redan tidigt bestämt att vi ville 
undersöka för att om möjligt identifiera vårt problemområde och därmed hela ansatsen med 
vår uppsats. Under denna tid av inläsning har vi gradvis insett våra begränsningar rent 
praktiskt och har slutligen kommit fram till en för oss möjlig forskningsfråga att kunna få svar 
på.  
 
Som ett resultat av detta har finslipandet av vår forskningsfråga, problemställning och vårt 
syfte pågått rätt sent i processen. Parallellt med detta har det pågått en inlärning av 
vetenskaplig metodik vilket innan denna uppsats var ett okänt område för oss.  
 
På ett tidigt stadium undersökte vi var vi kunde hitta lämpliga respondenter och eftersom 
kontakt togs med tre olika personer vilka passade in i urvalsgruppen och alla samtyckte till 
intervju skedde intervjuer med alla tre. Den första intervjun var open-ended där respondenten 
fick prata fritt och vi försökte komma med följdfrågor. Denna intervju gav oss ytterligare 
tankar och funderingar vilket medförde att teoriavsnittet kompletterades. 
 
Analys- och tolkningsarbetet av intervjuerna som tog vid återspeglade teoribakgrunden i 
uppsatsen. Avslutningsvis drogs slutsatser vilka sammanställdes i uppsatsen. 
 
7.2 Validitet och reliabilitet 
 
Vi har i vår undersökning använt oss av en vedertagen metod, vilket beskrivs i uppsatsens 
kapitel 2. I den bifogade bilagan A återfinns de frågorna vi ställde till respondenterna vid våra 
intervjuer av fokuserad karaktär. Vi menar att undersökningen skulle ha gett samma resultat 
om någon annan utfört den, på samma objekt under samma betingelser, och därför anser vi att 
reliabiliteten är hög. 
 
Vad som kan ha påverkat vår studie är de metodval vi gjort, men vi tror inte att exempelvis en 
kvantitativ undersökning med hjälp av t e x tidmätningar hade förbättrat undersökningen och 
gett bättre data att analysera. En studie på plats med tidmätningar av de olika aktiviteterna 
som datainsamlingsmetod kunde däremot ha gett oss ett direkt svar på vad som går fortare 
eller inte, men risken är då att vi skulle ha missat de kvalitativa spontana svar som 
respondenterna gett vid våra djupintervjuer.  
 
En blandning av både telefonintervjuer och en mailintervju kan både ha förbättrat data-
insamlingen som försämrat denna. Vi anser dock att desto fler insamlingskanaler som möjligt 
borde stärka validiteten särskilt som samma intervjuunderlag (Bilaga A), användes i alla 
intervjuer. 
 
De aktiviteter vi har jämfört kan inte endast ses ur ett tidsperspektiv eftersom de återfinns med 
varierande mängd i olika projekt, olika situationer och med olika inblandade individer. Vi kan 
därför säga att den kvalitativa jämförelse vi gör ger validitet i denna uppsats. 
 
Inom området systemutveckling finns det relativt mycket litteratur att välja mellan. Vi 
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har valt att referera till kända författare inom området, som exempelvis Andersen, Pressman, 
Beck samt de olika metodernas webbsidor där relevant och riktig information bör ha funnits. 
 
Vid utformning av frågeställningar och analys av resultat har vi använt oss av den teori vi 
funnit inom ämnet som bland annat grundar sig på tidigare nämnda författare. 
Faktorer som kan ha påverkat de utformade frågorna och därmed respondenternas svar, är om 
vår översättning och tolkning av den engelska litteraturen utförts korrekt. Vi tror dock att vi 
kan påstå att validiteten är hög i och med det faktum att den svenska litteraturen i så stor 
utsträckning överensstämmer med den engelska. 
 
De antaganden vi gjort i inledningskapitlet har vi försökt stödja på teorier, och vi anser 
därigenom att de bör vara giltiga. 
 
Svårigheten att hitta pågående Extrem Programmeringsprojekt och då även lämpliga 
respondenter kan ha medfört att vi inte lyckats hitta de mest opartiska respondenterna men vi 
anser att de vi intervjuat uppnår de ställda kriterier vi hade på våra respondenter – de ska ha 
varit med om och har inblick i systemutveckling såväl med traditionell utveckling som 
Extrem Programmering. 
 
Under kapitel 6 drar vi slutsatsen att våra respondenter kan ha varit subjektiva i sina 
uttalanden och att vi därför inte kan dra några slutsatser men eftersom alla respondenter 
uttrycka samma åsikt kan vi dra slutsatsen att det tyder på……… 
 
Mot denna bakgrund anser vi att vår undersökning har god reliabilitet och validitet. 
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Bilaga A - Intervjuunderlag  
 
Dessa frågeställningar ställdes vid de fokuserade intervjuerna men utrymme gavs åt 
respondenterna att kunna utöka med vad de ansåg vara intressant. 
 
Generellt 
v     Hur många Extrem Programmeirngsprojekt har du varit delaktig i?  
v     Hur länge pågick dessa projekt? 
v     Vilken har varit din roll i dessa projekt och har du haft denna roll under hela tiden? 

  
Personer 
v     Hur många individer har deltagit i dessa projekt? 
v     Har det varit samma personer involverade i dessa projekt eller har det varit nya 

personer varje gång? 
v     Hur många individer var involverade i projektets start och hur många i slutfasen? 
v     Har dessa funnits med under hela projektet eller han manskapet bytts ut delvis eller 

helt? 
v     Hur har detta utbyte skett och vad har varit grunden till utbytet? 
v     Hur har personer vilka tillkommit under projektets gång slutsats in i teamet? 
v     Kommer du att efter dessa projekt medverka i traditionell systemutveckling och hur 

tror du att de andra teammedlemmarna skulle göra? 
 

Projektet 
v     Har dessa projekt varit startade med Extrem Programmering eller har Extrem 

Programmering infört som någon slags räddningsplanka? 
v     Hur ”stora” har dessa projekt varit och vilken typ av applikationer har det handlat om? 
v     Har dessa projekt tagits i drift eller har de skrotats? 
v     Hur har man gått till väga när man bedömt resursbehovet för projektet? 
v     Har dessa projekt blivit tilldelat bra mängd med resurser vid projektstart eller har 

dessa resurser behövt utökas under projektets gång? 
v     I dessa projekt – hur många av extrem Programmeringens praxis har utförts? 
v     Om inte alla – varför och vilka har använts eller inte använts? 
v     Om parprogrammering utförts har alla jobbat tillsammans eller har det uppstått vissa 

grupperingar? 
v     Hur många individer uppskattar du skulle ha varit involverade ifall detta projekt skett 

med traditionell systemutveckling? 
v     Hur stor del av utvecklingstiden har gått åt till att refactorera? 
v     Har teamet någon gång behövt börja om från början? 
v     Hur mycket dokumentation har skett under projektet och hur mycket av denna finns 

sparad? 
v     Vilken helhetsbild hade teamet av sitt uppdrag från starten och hur var helhetsbilden 

vid projektets slut? 
v     Hur stor handlingsfrihet har teamet haft under projektet? 
v     Har projekten uppfyllt de fastställda kraven och varit leveransklart som planerat? 
v     Kan du ge en beskrivning av hur dessa projekt utförts och hur de utlöpte? 
v     Vilka svårigheter har du stött på under projektets gång? 
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Business 
v     I vilken utsträckning har kunden varit med under projektets gång? 
v     Har ledningen/business/köparen varit positivt inställda till att använda Extrem 

Programmering innan projektet drogs igång eller har de blivit så under projektets 
gång? 

v     Har köparen tillhandahållit passande miljö för teamet och i så fall vilken miljö? 
v     Kunde köparen identifiera sina krav direkt eller har dessa förändrats under projektets 

gång? 
v     Hur mycket tid skulle du säga har gått åt till att lära köparen sin roll som business  
 och i vilken utsträckning har detta lyckats? 
v     Hur mycket och vilken typ av ”avlämnande” dokumentation har köparen velat ha? 
v     Har köparen varit nöjd med denna dokumentation? 
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Bilaga B – Extrem Programmeringsprocessen  
schematiskt33 
 
 
 
 

 
 

 
 
            Figur 5 Varje iteration schematiskt 

 
 
 
 
 

 
 
 
             Figur 6 Extrem Programmeringens kontinuerliga analys, planering och test 

 

                                                
33  Bilderna hämtade från:  http://www.extremeprogramming.org/map/loops.html 

http://www.extremeprogramming.org/map/loops.html
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         Figur 7 Kollektivt ägd kod och ansvar 

 
 

 
 
 
            Figur 8 Planering och feedback cykler 


