
 

 

 

Agila metoder – 

en kartläggning av teori och praktik 

 

Anna Georgsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 augusti 2010 

Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp 

Handledare: Jürgen Börstler 

Examinator: Jonny Pettersson 

 

 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP 

901 87 UMEÅ 



 

 

  



 

 

Sammanfattning 

På senare år har agila metoder för mjukvaruutveckling ökat i popularitet över hela världen. 

Idag finns ett antal olika agila metoder och de är alla baserade på det agila manifestet. Detta 

formulerades 2001 som en reaktion på de traditionella metoderna som användes inom 

mjukvaruutveckling. 

Målet med detta arbete är att kartlägga några av de agila metoderna som används idag samt att 

se hur de används i praktiken. Rapporten består av två delar: en litteraturstudie samt en 

intervjustudie med människor som arbetar med mjukvaruutveckling. Först definieras 

begreppet agila metoder och ett antal sådana metoder beskrivs. Sedan analyseras intervjuerna 

med speciellt fokus på kommunikation, samarbete, förväntningar och resultat. Slutligen 

jämförs teori och praktik och resultaten analyseras. 

Endast tre olika agila metoder används av företagen, och Scrum var den vanligaste. 

Respondenterna hade alla anpassat den agila metoden till deras behov och de verkade alla 

mycket nöjda med detta sätt att arbeta. Deras förväntningar på det agila arbetssättet var i stort 

sätt uppfyllda. De betonade att dokumentation fortfarande är nödvändig, men att den görs 

annorlunda idag. Kommunikation, både inom teamet och med kunden, är också mycket 

viktig. 

  



 

 

  



 

 

Agile Methods- A Survey of Theory and Practice 

Abstract 

In recent years, agile software development methods have become increasingly popular 

throughout the world. Today there are a number of different agile methods and they all rest on 

the Agile Manifesto that was formulated in 2001 as a reaction to the traditional software 

processes. 

The aim of this thesis is to make a survey of some of the agile methods used today and to see 

how they are being used in practice. It consists of two parts: a literature study and an 

interview study with people working in the software business. First, a definition of agile 

methods is proposed and a number of different agile methods are described. Second, the 

interviews are being analysed with special focus on communication, collaboration, 

expectations and results. Third, the theory and practice are compared and the results are being 

analysed. 

Only three of the agile methods were used by the companies, and Scrum was the most 

common one. The respondents had all adopted the agile methods to their needs and they all 

seemed very pleased with this way of working. Their expectations on the agile methods were 

mainly satisfied. They stressed that documentation is still needed but is now done differently. 

Communication, both within the team and with the customer is also very important. 
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1 Inledning 
Allt fler konsument- och industriprodukter innehåller mjukvara och mjukvaruutveckling är 

numer en enormt stor industri. Enbart i Sverige satsas årligen 60 miljarder kronor på 

mjukvaruutveckling (Zirn, 2010). Mjukvaruutvecklingsprojekt har ofta förknippats med 

förseningar och fördyringar, men i mitten av 1990-talet började en rörelse växa fram som en 

reaktion på den typ av projektmodell som ofta användes inom mjukvaruutveckling. Eftersom 

tekniken förändras och kunderna ställer nya krav måste även modellerna som används vid 

mjukvaruutveckling utvecklas hela tiden (Truex, Baskerville, & Klein, 1999). De modeller 

som traditionellt använts ansågs vara byråkratiska, hårt styrda och krävde en omfattande 

dokumentation. Man förespråkade istället exempelvis utveckling i självorganiserande team, 

ett nära samarbete med kunden och en flexibilitet som inte fanns i det ”gamla” sättet att 

arbeta. År 2001 samlades 17 inom området framstående personer och formulerade vad som 

kom att kallas det agila manifestet (Beck, o.a., 2001). Det agila manifestet är en bra 

utgångspunkt om man vill förstå de agila metoderna och det innehåller fyra punkter:  

Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

Anpassning till förändring framför att följa en plan 

 

Detta innebär inte att de tar avstånd från det som står till höger, de bara värdesätter det som 

står till vänster mer.  

Agila metoder är ett samlingsnamn för ett antal metoder som används vid 

mjukvaruutveckling. De har alla egna egenskaper och egna gemenskaper, men de har alla 

gemensamt att de fokuserar på människan, teamet och resultatet. De strävar efter att minimera 

själva metoderna och maximera samarbetet (Highsmith J. , 2000). De innehåller alla principer 

(eng: principles), universella regler, och praxisar (eng: practices), mer handfast vägledning, 

för hur man ska arbeta i projektet (Senge, 2006). Då mjukvaruutveckling är en bransch som 

spänner över ett så stort område måste man dock ta hänsyn till kontexten när man ska tillämpa 

praxisar (Poppendieck & Poppendieck, 2003).  

Enligt en undersökning som Version One genomförde under 2009 (VersionOne, 2009-2010) 

är Scrum den vanligaste agila metoden och 50 % av de tillfrågade uppgav att de använde sig 

av den metoden. De fyra vanligaste anledningarna till att de anammat ett agilt arbetssätt var, 

enligt samma undersökning, att de ville minska tiden det tog att få ut produkten på 

marknaden, Time to Market, öka möjligheten att hantera ändrade krav, öka produktiviteten 

samt att höja kvalitén på mjukvaran. 64 % av respondenterna svarade att de genomförde 

projekten på kortare tid. Den vanligaste anledningen till att ett agilt projekt misslyckades var 

enligt samma undersökning att företagen saknade erfarenhet från agila projekt. Värt att notera 

är att 23 % uppgav att de inte hade varit med om att ett agilt projekt misslyckats.  

Enligt en annan undersökning (Ambler, 2008-2009) som genomfördes under februari 2008 

uppgav 60 % att produktiviteten är mycket högre än tidigare. 80 % säger att kvalitén har ökat 
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och 78 % säger sig ha nöjdare kunder. 37 % av respondenterna uppger att kostnaderna för 

systemutveckling har minskat. 

Många undersökningar visar att de agila metoderna ökar i popularitet. Detta sätt att arbeta har 

blivit väldigt populärt och har spridit sig över världen. Det kan vara svårt för företagen att 

ignorera den agila trenden, men samtidigt innebära en utmaning att börja arbeta agilt eftersom 

de agila metoderna och de traditionella metoderna till viss del bygger på motsatta koncept 

(Nerur, Mahapatra, & Mangalaraj, 2005). 
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2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka om det finns skillnader mellan teori och praktik vad gäller 

användandet av agila metoder samt kort kartlägga vad man bör tänka på om man vill införa ett 

agilt arbetssätt.  

3 Metod 
Metoderna som använts i detta arbete är litteraturstudie och intervjustudie med representanter 

för fem företag, utvalda för att de på något sätt arbetar med agila metoder. 

Initialt genomfördes en litteraturstudie där syftet dels var att definiera begreppet agilt samt att 

kartlägga och beskriva ett antal av de metoder som finns idag och som räknas som agila. 

Syftet var också att ta reda på hur företagen som jobbar agilt gör. Detta gjordes genom att 

söka och läsa böcker samt artiklar i ämnet. Denna litteraturstudie utgjorde sedan underlag för 

att konstruera intervjufrågor. Materialet sammanställdes och presenteras i avsnittet 

Litteraturstudie.  

Därefter förbereddes intervjuer med personer vid de fem företag som skulle berätta om deras 

syn på agila metoder. Intervju som metod valdes för att studien omfattade relativt få 

respondenter och det då är viktigt att kunna ställa följdfrågor och göra klargöranden 

(Oppenheim, 1992). Intervju anses vara det bästa sättet att samla data vid kvalitativa studier 

som denna (Yin, 2003). 

För att strukturera intervjuns förlopp skapades en intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Den skickades sedan ut till de personer som skulle intervjuas tre dagar innan intervjun skulle 

äga rum för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig. Intervjuguiden innehöll frågor 

indelade i tre områden: Före införandet av agila metoder, Under det agila projektets gång och 

Efter införandet av agila metoder. Syftet med frågorna i ”Före”-området var att fånga upp de 

förväntningar som eventuellt funnits innan arbetet med att införa ett agilt arbetssätt sattes 

igång samt att ta reda på hur de förberett sig för detta arbetssätt. Frågorna i ”Under”-området 

fokuserade på hur de arbetade under projektets gång. ”Efter”-frågorna skulle fånga upp vad de 

ansåg om resultatet av att arbeta agilt och om de var nöjda med att arbeta på detta sätt.  

Intervjufrågorna var öppna så att respondenterna skulle ges möjlighet att berätta om hur de 

arbetade. Vid alla intervjuerna ställdes samma frågor och varje intervju var beräknad till en 

halvtimme. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan för att det på ett enkelt sätt 

skulle gå att gå tillbaka och lyssna på vad som sagts. Därefter kodades de transkriberade 

intervjuerna för att materialet skulle vara sökbart. Genom att själv transkribera och koda 

intervjuerna ges också en möjlighet att lära känna det egna materialet och detta kan sedan 

underlätta analysprocessen (Dalen, 2007). Därefter analyserades resultatet för att slutligen 

diskuteras. Frågorna återfinns i Bilaga 2 Frågeguide, sammanfattningar av de transkriberade 

intervjuerna i avsnitt Sammanfattning av intervjuer samt analysen i avsnitt Analys. 

De intervjuade fick också i uppgift att innan intervjun rangordna de tolv principerna (Beck, 

o.a., 2001) som ligger bakom det agila manifestet utifrån hur de på sitt företag prioriterar 

dessa principer. Syftet med detta var att få ett kompletterande kvantitativt material till det 
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kvalitativa intervjumaterialet. De intervjuade personerna ombads även att i en mening 

formulera vad de tycker är viktigast att tänka på innan man börjar arbeta agilt.  
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4 Metoder för mjukvaruutveckling 
Ordet agil är en försvenskning av engelskans agile och betyder snabb eller rörlig (Petti, 1993). 

Agil utveckling är en paraplyterm som omfattar ett antal metoder som har sitt ursprung i 

missnöje med de traditionella metoderna som till exempel Rational Unified Process, RUP. 

Agil utveckling är alltså ingen egen metod utan ett samlingsnamn för ett antal olika metoder 

(Schuh, 2005). 

Gemensamt för dessa metoder är bland annat att mjukvaran produceras i korta iterationer och 

att de fokuserar på människan och teamet. Detta är inte något nytt, många av dessa metoder 

har utvecklats under en längre tid och bygger på många års ackumulerad erfarenhet. En annan 

egenskap hos de agila metoderna är att de lägger större fokus på människan och teamet under 

utvecklingsarbetet än vad traditionella metoder gör. Tyvärr kallas ibland en metod för agil för 

att upphovsmakaren vill att den ska vara agil. De agila metoderna är mycket bra på att hantera 

förändringar. Detta är väldigt användbart inom mjukvaruutveckling när alla krav inte är kända 

från början (Tsui & Karam, 2007). 

Poppendieck (2003) hävdar att det finns två förutsättningar som måste gälla för att en ny idé 

ska få fäste i en organisation. För det första måste det finnas bevis för att idén fungerar i 

praktiken och för det andra måste de människor som funderar på att införa förändringen förstå 

varför det fungerar. Enligt Cockburn (2010) blir inte ett utvecklingsteam agilt bara för att de 

börjar använda sig av ett antal praxisar utan agil utveckling är ett ”mindset”, ett sätt att tänka. 

För att vara agilt måste företaget våga lita på sina projektmedlemmar, uppmuntra 

kommunikation och samarbete, värdera förmågan att anpassa sig till förändring samt aldrig 

glömma att målet med projektet är att leverera fungerande, användbar programvara till 

kunden.  

Även om ett projekt inte är agilt så kan det dra nytta av att använda sig av agila principer och 

praxisar (Schuh, 2005). Viktigt är då att hela teamet är överens om att de ska använda sig av 

denna princip. Kanske kommer teamet efter ett tag att se att det blev lyckat och därefter börja 

använda sig av ytterligare en princip.  

Enligt Griffiths (2003) finner man sällan orsaken till att agila projekt misslyckats i den valda 

agila metoden utan ofta beror det på brister i kommunikationen. Oavsett vilken metod som 

väljs är den enkla biten att välja vilken metod som ska användas. Det som tar merparten av 

resurserna är istället att uppmuntra användandet av metoden, att övertyga skeptikerna och att 

hela tiden lyfta fram fördelarna.  
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4.1 Agil vs traditionell metod 
Det agila manifestet är en bra utgångspunkt om man vill förstå de agila metoderna (Beck, o.a., 

2001). I ett agilt projekt uppmuntras kommunikation och samarbete mellan medlemmarna i ett 

team. De agila metoderna hjälper också till att skapa bättre vanor, såsom att kontinuerligt testa 

koden under utvecklingen. En viktig skillnad är också att i vattenfallsmodellen lämnas 

vanligtvis utvärderingen till slutet av projektet (Stone et al, 2005) medan man i de agila 

arbetssätten kontinuerligt utvärderar. 

Tabellen nedan visar den typ av miljö som enligt Schuh (2005) bör eftersträvas i agila projekt 

samt de viktigaste skillnaderna mellan agila och traditionella metoder: 

Projektmiljö Projektets arbetssätt 
Kategori Variabel Agil Traditionell 

Utvecklingsteamet Kommunikationssätt Regelbundet 

samarbete 

Bara när det är 

nödvändigt 

Lokalisering Tillsammans Distribuerade 

Storlek Upp till 50 personer Mer än 50 personer 

Kontinuerligt lärande Uppmuntras Avråds 

Projektmanagement Managementkultur Ansvarig Befaller och 

kontrollerar 

Teamdeltagande Obligatoriskt Uppmuntras ej 

Planering Kontinuerlig Från början 

Återkopplingsmekanismer Ett flertal Saknas 

Kunden Inblandning Under hela projektet Under analysfasen 

Tillgänglighet Lättillgänglig Svår att nå 

Processer och verktyg Input från teamet Teamet har sista ordet Teamet får veta vad 

som ska göras 

Mängd Bara det som behövs Mer än det som 

behövs 

Anpassningsbarhet Kan ändras Ändras inte 

Kontraktet Krav och datum Flexibelt Fixt 

Kostnad Tid och material Fixt 

Tabell 1 Jämförelse mellan traditionella och agila mjukvaruutvecklingsmetoder. Fritt översatt från Schuh 

(2005) 

Det finns en mängd metoder som kan samlas under paraplytermen agila metoder. Enligt Shuh 

(2005) finns det sju etablerade metoder som kallas agila: Extreme programming, Scrum, 

Feature-driven Development, Crystal-metoderna, Adaptive Software Development, Dynamic 

Systems Development Method och Lean Software Development.  

Abrahamsson (2002) räknar Extreme programming, Scrum, Crystal-metoderna, Feature-

driven development, The Rational Unified Process, Dynamic Systems Development Method, 

Adaptive Software Development men även Open Source Software development till de agila 

metoderna.  

Conboy och Fitzgerald (2010) anser att Extreme programming, Scrum, Dynamic Systems 

Development Method, Crystal, Agile Modeling, Agile Project Management, Feature-Driven 

Design och Lean Software Development alla tillhör den agila familjen.  Den här studien 

kommer att begränsas till att beskriva metoderna Extreme Programming (XP), Scrum, 
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Crystal, Adaptive Software Development (ASD), Lean Software Development (LSD) och 

Dynamic Systems Development Method (DSDM). Metoderna XP, Scrum och LSD är vanliga 

idag. ASD, Crystal och DSDM är agila metoder som kanske inte används i lika stor 

utsträckning idag men är intressanta ur ett historiskt perspektiv.  

De agila metoderna skiljer sig en del åt men har även mycket gemensamt. Enligt Schuh 

(2005) har de bland annat följande saker gemensamt: 

Det agila teamet har som mål att färdigställa funktionalitet, inte bara bocka av saker som ska 

göras från en lista. Att funktionaliteten fungerar är viktigare än dokumentation. Viktigt är att 

skapa en miljö som tillåter förändring. Det agila teamet försöker hela tiden att jobba med 

förändring istället för att motverka den. Timeboxing är ett verktyg för att bestämma hur 

mycket som ska göras under en bestämd tidsperiod, exempelvis under en iteration. Det 

används för att försäkra sig om att de prioriterade arbetsuppgifterna utförs först, inte för att 

teamet ska arbeta hårdare. Teamet samlar kontinuerligt in feedback för att den ska komma till 

nytta under projektets gång och teamet måste var beredda på att ändra planeringen som ett 

resultat av denna återkoppling.  

När ett projekt är avslutat så bör man enligt Koch (2004) utvärdera sitt arbete genom att 

besvara frågor av typen: 

 Vad har gått speciellt bra under projektet? Vad kan vi ta med oss till nästa 

gång? 

 Vad har inte fungerat? Hur kan vi undvika det nästa gång? 

 Vilka risker uppkom? Hur kunde vi varit bättre förberedda? 

 Vad gjorde det här projektet roligt? 

 Vad gjorde det här projektet jobbigt? Hur kan vi göra kommande projekt mer 

attraktiva att jobba i? 

Att detta bör göras anser Koch (2004) är ett välkänt faktum, men görs ändå alltför sällan. 
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I de följande avsnitten beskrivs först en traditionell metod, RUP, därefter ett antal agila 

metoder. 

4.2 Rational Unified Process (RUP) 
Rational Unified Process, eller RUP som den kallas, är ett exempel på en traditionell metod 

som används vid mjukvaruutveckling. Det är en ”generell process för programutveckling som 

är ursprungen ur det objektorienterade programmeringsparadigmet” (Lunell, 2003). Den här 

utvecklingsmodellen är en kommersiell produkt som utvecklas och marknadsförs av Rational 

Software (Kruchten, 2000). Det är ett ramverk för en process som kan (och bör) anpassas 

utifrån de organisationer och de team som använder den (Kruchten, 2000). I RUP betonas att 

det är viktigt att tidigt bygga en stabil arkitektur. Man använder sig av användningsfall, use 

cases under hela kravhanteringsprocessen. Dessa användningsfall ligger också till grund för 

analys, design och test samt för planeringen av projektet. RUP är en iterativ modell, det vill 

säga kravhantering – analys – design – programmering – test görs flera gånger (Tonnquist, 

2008). 

Strukturen på RUP är tvådimensionell och beskriver dels projektet över tiden (den 

horisontella axeln), dels de olika utvecklingsområdena, de så kallade disciplinerna (den 

vertikala axeln). 

 

Figur 1 Aktivitet i de olika faserna i RUP1. 

Ett RUP-projekt delas in i fyra faser, den horisontella axeln i figuren:  

 Förberedelse (Inception) 

 Etablering (Elaboration) 

 Konstruktion (Construction) 

 Överlämning (Transition) 

                                                 
1
 Bild från http://en.wikipedia.org/wiki/File:Development-iterative.gif (20100617) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Development-iterative.gif
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Varje fas genomförs i ett antal iterationer. Antalet iterationer är inte förutbestämt utan avgörs 

av projektets behov.  

I den första fasen, Förberedelse, ska alla intressenter komma överens om syftet med projektet 

och vad som ska utvecklas. Idéer för arkitekturen prövas och här planeras också projektet.  

I den andra fasen, Etablering, preciseras och detaljeras kraven. Ofta tas en exekverbar 

prototyp fram för att testa arkitekturen. Här analyseras och elimineras även riskerna och 

utvecklingsmiljön etableras. Enligt Lunell (2003) är detta den mest kritiska av de fyra faserna. 

Felaktiga beslut som tas här kan få stora konsekvenser för projektet eftersom det nu övergår 

från att vara ett småskaligt till ett fullstort projekt. 

Den tredje fasen. Konstruktion, omfattar det stora arbetet med att utveckla nya komponenter 

samt att komplettera de redan befintliga.  

Under fjärde och sista fasen, Överlämning, går produkten från att vara en ”slutförd 

implementation” till en ”levererbar produkt” (Lunell, 2003). Här sker arbetet ofta parallellt 

med två olika syften. Dels kvalitetssäkras, testas och justeras implementationen och dels 

utbildas användarna och systemet fogas ihop med exempelvis ett redan befintlig system. 

Var och en av de fyra faserna avslutas med beslutspunkt, en så kallad större milstolpe, där 

man tar beslut om projektet ska drivas vidare eller ej. Antalet beslutspunkter i RUP är relativt 

få och anledningen till detta är att utvecklarna av RUP anser att dessa utvärderingar är tid- och 

resurskrävande. 

Den vertikala axeln visar arbetsuppgifterna, uppdelade i ett antal discipliner. I RUP finns det 

nio discipliner och de första sex omfattar de tekniska disciplinerna. De tre sista kallas för de 

stödjande disciplinerna. 

Själva konstruktionen av produkten sker i de sex tekniska disciplinerna: 

 Verksamhetsmodellering 

  Krav 

 Analys och design 

 Implementation 

 Test 

 Driftsättning 

Syftet med de tre stödjande disciplinerna är att ”bygga upp den infrastruktur” som behövs för 

projektet. Här ingår: 

 Projektledning 

 Konfigurations- och ändringshantering 

 Utvecklingsmiljö 

 

I RUP finns också tre nyckelbegrepp, eller modelleringselement: 
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 Roller: beskriver vem som gör något. Här definieras vilka kunskaper och kompetenser 

som behövs. En roll är inte kopplat till en person utan är en kombination av kunskap, 

kompetens och ansvar. En roll beskriver vem som gör något och kan till exempel 

utgöras av ett helt team. Det finns ett trettiotal definierade roller i RUP, fördelade på 

de fem grupperna analytiker, utvecklare, testare, ledare/administratörer och övriga 

roller. 

 En aktivitet är en mängd arbete som tilldelas en roll och sedan ger ett resultat som är 

av värde för projektet. Aktiviteter kan vara av olika storlek men kännetecknande är att 

”den har ett tydligt syfte och att den producerar ett för projektet meningsfullt resultat” 

(Lunell, 2003). En aktivitet utförs alltid av en roll och till varje aktivitet finns ett antal 

artefakter som ska vara till hjälp för genomförandet, till exempel Begrepp, 

Arbetsriktlinje och Verktygsguide. 

 Artefakter omfattar alla dokument, modeller, källkodsfiler, testskript och övriga 

resultat som produceras av projektmedlemmarna under projektets gång. Dessa 

artefakter kan användas för att visa hur produkten växer fram. I RUP finns det över 

100 artefakter (Smith, 2004). 

Tre viktiga egenskaper hos RUP är att den är användningsfallsdriven, featurebaserad och 

riskfokuserande. Ett användningsfall definieras enligt RUP som ”en samling 

användningsfallsinstanser, där varje instans utgörs av en följd av åtgärder som utförs av ett 

system och som leder till ett påtagligt värde för en viss aktör”. Användningsfallen kommer in 

redan i den första fasen i processen och finns med under hela processen som referenspunkt, 

ända tills den sista fasen är slut. En feature är en funktion ”som utgör en säljbar enhet” 

(Lunell, 2003). Ett antal användningsfall kan grupperas till en feature för att till exempel 

kunna erbjuda kunden en ny tjänst. Eftersom denna nya tjänst ska vara komplett krävs det att 

man tänker på helheten. Detta kan då ligga till grund för kravarbetet då man vill få kraven så 

tydliga och kompletta som möjligt, men även prioritera dem. Även vid testning kan 

featurebegreppet hjälpa till genom att testfallen kopplas till en feature. När testfallen går 

igenom verifieras på så sätt en aspekt av en feature. I varje projekt finns det risker, det vill 

säga okända faktorer. Vid riskfokuserande utveckling försöker man tidigt hitta riskerna och 

prioritera dem för att sedan kunna eliminera, eller åtminstone reducera, de största hoten först. 

Längden på en iteration i RUP är mellan två veckor och sex månader. Antalet iterationer inom 

ett projekt är tre till nio stycken. (Smith, 2004).  

RUP är en generell process. Konsekvensen blir att den är mycket rik på information. Viktigt 

är då att man inför varje projekt väljer ut och använder de delar som är relevanta för just det 

projektet (Lunell, 2003). 
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4.3 Extreme programming (XP) 
En av de mest populära agila metoderna är Extreme Programming (Fitzgerald, Hartnett, & 

Conboy, 2006) (Schuh, 2005), vanligtvis förkortad XP. Det var en av de första agila 

metoderna och användes först av Kent Beck 1996 då han var projektledare för C3 (Beck K. , 

2005). Metoden växte fram som en reaktion på de problem som hela tiden uppstod under de 

långa utvecklingsperioderna vid traditionella projekt (Beck K. , 1999). Det är en samling av 

tillämpningar från redan befintliga metoder. Till skillnad mot andra agila metoder som till 

exempel Scrum där fokus ligger på hur man planerar och organiserar ett projekt, handlar XP 

om hur man arbetar med själva programmeringen (Softhouse Consulting).  

XP bygger på fyra grundvärderingar: kommunikation, enkelhet, återkoppling och mod. 

Tanken med dessa värderingar är att de ska vägleda teamet i de handlingar och beslut de fattar 

(Schuh, 2005). 

Det finns ett antal tillämpningar i XP. Antalet kan variera, och enligt Schuh (2005) är det en 

indikation på att det är en sund och relevant metod som hela tiden utvecklas. Beck (1999) tar 

upp följande principer: 

 Planeringsspelet: kunden och utvecklarna jobbar nära tillsammans för att bestämma 

vilken funktionalitet som ska finnas med i nästa leverans. 

 Små leveranser: Nya releaser sker ofta, kanske varje dag men, minst varje månad. 

  Metaforer: Systemet definieras med hjälp av en eller flera metaforer. 

  Enkel design: Hela tiden eftersträvas den enklast möjliga lösningen, till exempel så få 

klasser och metoder som möjligt. Onödig/dublettkod rensas bort så fort den upptäcks. 

 Testning: Mjukvaruutvecklingen är testdriven. Enhetstester skrivs kontinuerligt. 

Kunden skriver funktionstester och samtliga tester måste alltid passera som godkända. 

 Omstrukturering av kod (refactoring): Systemets design växer fram genom att 

komplexiteten av den befintliga koden hela tiden hålls nere. (FUNDERA!) 

 Parprogrammering: All kod skrivs av två personer som sitter tillsammans vid ett 

tangentbord. 

 Gemensamt ägande av koden: Vem som helst kan gå in och ändra i koden om det 

leder till en förbättring. 

 Kontinuerlig integration: Ny kod integreras med systemet så fort den är klar. På detta 

vis byggs systemet flera gånger dagligen. Alla tester körs och måste vara godkända för 

att koden ska accepteras.  

 40-timmars vecka: En arbetsvecka ska inte vara mer än 40 timmar och övertid ska inte 

förekomma två veckor i rad. Om det gör det är det ett problem som måste tas itu med. 

 Kund på plats: Kunden måste vara tillgänglig för teamet hela tiden. 

 Kodstandard: Kodstandard ska finnas och följas. Kommunikation genom koden ska 

uppmuntras. 

 Kontorslandskap: Teamet ska jobba tillsammans i ett stort rum. Parprogrammerarna 

sitter tillsammans i mitten. 

 Teamets regler: Varje team har sina egna regler men de kan när som helst tillsammans 

komma överens om att dessa regler ska ändras. 
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Dessa principer är inte alltid enkla att följa. Det kan till exempel vara svårt att ha en 

representant för kunden på plats under hela projektets gång (Tsui & Karam, 2007). 

Längden på en iteration i XP är vanligtvis två veckor (Smith, 2004). Alla typer av aktiviteter 

utförs under en iteration och i slutet av varje iteration levererar teamet en testad, 

produktionsklar version (Schuh, 2005).  

I XP betonas vikten av att ha ett fungerande team sammansatt av olika människor. Rollerna är 

inte så fasta utan var och en gör sitt bästa för att bidra till teamets framgång. Följande sju 

roller kan dock identifieras enligt Beck (2005) : 

 Utvecklaren: Skriver tester och håller koden så enkel som möjligt. Det är viktigt att se 

till att kommunikationen med andra utvecklare och teammedlemmar fungerar bra. 

 Kunden: Skriver ”stories” och funktionstesterna prioriterar kraven och avgör när dessa 

är uppfyllda. 

 Testaren: Hjälper kunden att skriva funktionstesterna och kör sedan dessa regelbundet. 

 Tracker: Ger teamet feedback. Samlar information om testresultat, tidsuppskattning 

mm. 

 Coach: Är ansvarig för processen som helhet. Har erfarenhet av och förståelse för XP 

så att han eller hon kan hjälpa de andra teammedlemmarna att arbeta ”extremt”. 

 Consultant: En medlem utifrån som har den tekniska kunskap som krävs. Hjälper till 

med problemlösning. 

 Big boss: Fattar besluten. Kommunicerar med teamet för att avgöra hur situationen ser 

ut och för att kunna identifiera eventuella svårigheter eller brister i processen. 

Enligt Smith (2004) så finns det omkring 30 ”artefakter” i XP, även fast förespråkarna hävdar 

att det ska vara en lättviktsmetod. De nämns inte när man talar om XP men om man läser 

mellan raderna så kan dessa så kallade artefakter identifieras. Enligt (Smith, 2004) är det 

slöseri med projekttid att inte specificera vilka artefakter som behövs som man gör i 

exempelvis RUP. En anledning att XP inte behöver lika många artefakter som RUP, enligt 

(Smith, 2004) är att XP inte har samma användningsområden som RUP. 
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4.4 Scrum 
Scrum är tillsammans med XP den mest kända agila metoden (Softhouse Consulting).och den 

har tagits fram i syfte att hantera systemutvecklingsprocessen (Abrahamsson, Salo, 

Ronkainen, & Warsta, 2002). Själva termen scrum kommer från rugby och används där för att 

beskriva det moment när båda lagens forwards står tillsammans i en klunga, bollen sätts i spel 

och de försöker spela bollen till det egna laget (Hornby, 1994). Första gången termen scrum 

användes var 1986 i en artikel av Takeuchi och Nonaka (Schwaber & Beedle, 2002) då de 

beskrev en flexibel, självorganiserande produktutvecklingsprocess.  

Fokus i Scrum ligger på hur medlemmarna i ett team ska fungera för att kunna vara flexibla 

när de ska producera ett system i en föränderlig miljö (Abrahamsson, Salo, Ronkainen, & 

Warsta, 2002) 

Huvudtanken i Scrum är att systemutveckling innehåller en mängd faktorer som med stor 

sannolikhet kommer att förändras under utvecklingsarbetet. Exempel på sådana faktorer är 

krav, tidsramar, resurser och teknologi. Detta medför en stor osäkerhet och kräver en hög 

flexibilitet av utvecklingsprocessen för att kunna genomföra arbetet (Abrahamsson, Salo, 

Ronkainen, & Warsta, 2002) 

 

Figur 2 Processchema för Scrum2 . 

Scrum består av tre faser: pre-game fasen, utvecklingsfasen och post-game fasen. Under pre-

game fasen skapas en product backlog som innehåller alla hittills kända krav. Dessa krav 

rangordnas och därefter görs en tidsuppskattning av hur lång tid de tar att implementera. Detta 

görs iterativt vilket innebär att när mer information är känd kan en mer detaljerad 

uppskattning göras (Abrahamsson, Salo, Ronkainen, & Warsta, 2002). 

 Product backlog uppdateras hela tiden med nya prioriteringar och nya krav som behöver 

utvecklas (Schwaber & Beedle, 2002). I den här fasen sätts också teamet samman, det 

                                                 
2
 Bild från http://en.wikipedia.org/wiki/File:Scrum_process.svg (20100621) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Scrum_process.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Scrum_process.svg
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bestäms vilka verktyg som ska användas och om det behövs någon eventuell utbildning. Här 

görs också en högnivådesign baserat på de kända kraven i product backlog (Abrahamsson, 

Salo, Ronkainen, & Warsta, 2002) 

Nästa fas, utvecklingsfasen, är den verkligt agila fasen. Här förväntar man sig det oväntade 

och istället för att bara tänka på detta vid projektstarten försöker man här hela tiden 

kontrollera det för att kunna vara flexibel och hantera de förändringar som uppkommer. Här 

utvecklas systemet under ett antal sprintar.  

En sprint är en tidsperiod på mellan en vecka och en månad (Vanligtvis 30 dagar, 

erfarenheten visar att det är lämplig med ca 1000 timmar (Softhouse Consulting)) där 

systemets funktionalitet utvecklas och förbättras, och den innehåller kravinsamling, analys, 

design, utveckling och leverans. Arkitekturen och designen växer fram under dessa sprintar 

(Abrahamsson, Salo, Ronkainen, & Warsta, 2002) 

Den tredje och sista fasen, post-game fasen påbörjas när systemet är klart för leverans. Inga 

nya funktionaliteter kan nu läggas till, nu påbörjas istället arbetet med att integrera systemet, 

att utföra systemtester samt dokumentation (Abrahamsson, Salo, Ronkainen, & Warsta, 2002) 

Scrum innehåller fem olika roller: Scrummästare (Scrum Master), Produktägare (Product 

Owner), Scrumteamet (Scrum Team), Kunden (Customer) och Ledningen (Management).  

 Scrummästaren är ansvarig för att projektet fortlöper som det ska och att det 

genomförs i enlighet med Scrums praxisar, värderingar och regler. Scrummästaren ska 

också fungera som ett slags dörrvakt/lagledare som ska se till att teamet kan arbeta 

ostört med deras uppgifter (Abrahamsson, Salo, Ronkainen, & Warsta, 2002). 

Scrummästaren har mer en roll av en coach istället för en traditionell projektledare och 

den främsta uppgiften är att se till att teamet kan jobba så bra och ostört som möjligt 

med sina uppgifter.  

 Produktägaren väljs ut gemensamt av scrummästaren, kunden och ledningen och är 

ansvarig för projektet. Produktägarens uppgift är att sköta om product backlog listan 

och har sista ordet när det gäller beslut rörande denna lista (Abrahamsson, Salo, 

Ronkainen, & Warsta, 2002) 

 Ett optimalt Scrumteam består av sju personer, plus minus två (Schwaber & Beedle, 

2002). Mindre team än så kan fungera med produktiviteten reduceras. I team med fler 

än åtta personer reduceras också produktiviteten och det rekommenderas att man delar 

upp teamen i flera team (Schwaber & Beedle, 2002). Scrumteamet saknar en formell 

gruppchef och de organiserar själva arbetet med att uppnå målen med varje sprint. De 

är också inblandade i arbetet med att skapa en sprint backlog, utgångspunkten för 

varje sprint och de uppskattar även hur lång tid varje uppgift behöver (Abrahamsson, 

Salo, Ronkainen, & Warsta, 2002). Det är därför viktigt att det i teamet finns personer 

med olika kompetens så att de tillsammans kan arbeta för att nå sprintmålet (Schwaber 

& Beedle, 2002).  

 Kunden deltar i uppgifter relaterade till product backlog, den levande att-göra-listan. 
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 Ledningen fattar slutgiltiga beslut. De deltar också i arbetet med att sätta mål och att 

specificera krav.  

För att kunna hantera det kaos som kan följa med oförutsägbarhet har även Scrum ett antal 

praxisar, men till skillnad från exempelvis XP fokuserar Scrum på hur man planerar och 

organiserar ett projekt. (Softhouse Consulting). Product backlog är en levande att-göra lista 

och här finns allt som hittills är känt och behövs för slutprodukten. Listan uppdateras 

kontinuerligt av såväl scrumteamet och kunden som management och kundsupport, men 

produktägaren är ansvarig för att den är uppdaterad och att uppgifterna är rätt prioriterade.  

Listan innehåller allt från funktionalitet och buggfixar till uppgraderingar av teknologi 

(Abrahamsson, Salo, Ronkainen, & Warsta, 2002). 

Teamet organiserar som sagt själva arbetet med hjälp av sprint planning meetings, sprint 

backlog och daily scrums. Ett sprint planning meeting består av två delar och under den första 

deltar kunden, användare, ledningen, produktägaren och scrumteamet. Syftet är att bestämma 

vilket mål, det vill säga vilken funktionalitet som ska uppnås under den kommande sprinten. 

Under den andra delen deltar endast scrummästaren och scrumteamet och de fokuserar då på 

hur produkten ska implementeras under sprinten. En sprintbacklog är utgångspunkten för 

varje ny sprint och den innehåller en lista med ”items” som ska implementeras under den 

kommande sprinten. Till skillnad från product backlog förändras inte sprint backlog under en 

sprint utan den hålls konstant. När alla ”items” är färdiga sker en ny leverans.  

Varje dag hålls daily scrums, ett kort möte på 15 minuter oavsett antalet deltagare (Schwaber, 

2004), där syftet är att ta reda på hur projektet framskrider. Vid ett sådant möte deltar 

scrummästaren och hela scrumteamet. Medlemmarna i scrumteamet redogör för följande tre 

saker (Schwaber, 2004): 

 vad de gjort sedan förra mötet,  

 vad de planerar att göra innan nästa möte och  

 om det eventuellt finns några hinder.  

Inget annat tillåts diskuteras under ett daily scrum och det är scrummästarens uppgift att leda 

mötet. 

I slutet av varje sprint äger ett sprint review meeting rum och där presenteras resultatet av 

denna sprint för ledningen, kunden, användarna och produktägaren. Här kan det hända att nya 

”items” för backlog dyker upp och läggs till.  

Ett av målen med Scrum är att få teamet att tillsammans arbeta för att leverera en bra produkt. 

Skriftliga dokument som talar om för teamet vad de ska göra kan enligt Cohn (2010) leda till 

att istället för att teammedlemmarna känner sig ansvariga för att produkten ska bli så bra som 

möjligt känner de sig ansvariga för att uppfylla det som står i dokumentet. Cohn förespråkar 

istället att man använder sig av diskussioner. Han poängterar dock att det är nödvändigt med 

skriftlig dokumentation, men den ska användas där den passar. Vidare hävdar han att det agila 
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manifestet har blivit misstolkat vad gäller dokumentation, men målet är att hitta en balans 

mellan dokumentation och diskussion. 

Scrum går att tillämpa i både små och stora projekt genom så kallade scrum-of-scrums. 

Eftersom Scrum och XP fokuserar på olika delar vid systemutveckling går det bra att 

kombinera dessa två.  
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4.5 The Crystal Methodologies 
Crystal är ett samlingsnamn för ett antal metoder som utvecklades av Alistair Cockburn 1992. 

De fick namnet Crystal år 1997, innan det agila manifestet skapades. (Cockburn, 2009). 

Cockburn ansåg att det inte gick att använda samma metod för alla projekt utan skapade 

därför en ”familj” av metoder. (Tsui & Karam, 2007). De olika metoderna har fått namn efter 

färger och passar för projekt av olika storlek och med olika grad av ”criticality”. Målet bakom 

Crystal-metoderna är att leverera användbar, fungerande mjukvara. De har alla gemensamt att 

de fokuserar på teamet och på kommunikationen mellan teammedlemmarna. Det finns ett 

antal regler, egenskaper och värderingar som är gemensamma för alla Crystalmetoder. Man 

måste till exempel använda sig av inkrementell utveckling i projektet. Längden på en sådan 

cykel är vanligtvis en till tre månader. Det betonas att det är viktigt med kommunikation och 

samarbete mellan teammedlemmarna. Det är möjligt att kombinera Crystalmetoderna med 

andra utvecklingsmetoder som till exempel Scrum och XP.  Det är också nödvändigt att 

regelbundet, före, under och efter projektet, reflektera över vad som gjorts och vad som kan 

göras bättre. (Cockburn, 2002) 

Projekten klassificeras utifrån tre faktorer. Den första är storleken på projektet och den mäts i 

antalet utvecklare som arbetar med projektet. Den andra är hur kritiskt projektet är, det vill 

säga vilka förluster skulle ett tekniskt fel orsaka. Här finns det fyra olika nivåer: ”life”, 

”essential money”, ”discretionary money” och ”comfort”. Den tredje faktorn är projektets 

prioritet, det vill säga vilken tidspress projektet har.  

Det är endast två metoder som använts i praktiken i skarpt läge och det är Crystal Clear och 

Crystal Orange. 

Crystal Clear lämpar sig för något som Cockburn (2002)kallar för D6 projekt, det vill säga 

små projekt som inte är speciellt kritiska. Alla teammedlemmarna sitter tillsammans i samma 

rum för att underlätta kommunikationen. Metoden kräver dokumentation, men det är dock 

inte specificerat vilken. Den kräver också en whiteboardtavla som ersätter designdokument 

och mötesprotokoll (Abrahamsson, Salo, Ronkainen, & Warsta, 2002). Det finns fyra olika 

roller: sponsor, senior designer-programmer, designer-programmer och användare (Cockburn, 

2002).  

Enligt (Cockburn, 2002) är Crystal Clear en väldigt tolerant metod som faktiskt fungerar. 

Detta beror, enligt honom, på att teamet sitter tillsammans i samma rum och har en väl 

fungerande kommunikation. Leveranserna sker regelbundet och den använder sig av 

information från riktiga användare. Schuh (2005) säger att Crystal Clear kan vara en lämplig 

metod för team som tycker att XP är för strikt och att Scrum ger för lite vägledning vad gäller 

programmering. 

Crystal Orange är lämplig för vad Cockburn (2002) kallar E40 projekt vilket innebär att 

metoden går att använda för kritiska men inte för livskritiska projekt med upp till 40 personer 

som jobbar under ett till två år. Här finns förutom de roller som ingick i Crystal Clear även en 

project manager, sponsor business expert, architect, design mentor, testare och en UI-
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designer. Personerna som arbetar med projektet delas in i olika team som fokuserar på till 

exempel systemplanering, projektplanering och arkitektur. 
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4.6 Adaptive Software Development (ASD) 
Adaptive Software Development (ASD) är en agil metod vars fokus ligger på ”project 

management level”. Precis som i andra agila metoder anser man att ”command and control” är 

ett hinder för att dela information och fatta snabba beslut. Projektledarens roll är istället att 

skapa en miljö där samarbete uppmuntras, hjälpa till att identifiera projektmålen, undanröja 

eventuella hinder för teamet och sedan låta teamet göra jobbet (Highsmith J. A., 2000). Till 

skillnad från andra agila metoder som exempelvis Scrum och XP görs planeringen av 

kommande iterationer i ett tidigt stadie i projektet (Schuh, 2005). 

ASD består av tre faser som sträcker sig över fyra till åtta veckor, därefter upprepas de. Den 

första fasen, spekulation/speculate, är det som i traditionella projekt kallas planering. Detta 

innebär inte att planering inte ska göras utan man har här valt att använda ett annat ord för att 

understryka att osäkerheten inte behöver vara en svaghet och att en avvikelse från planen inte 

betyder att man misslyckats. I den här första fasen ingår fem steg. I det första steget samlas 

information om projektet in, exempelvis om målet, projektets storlek och vilka risker som 

finns med projektet. I det andra steget bestäms längden på projektet. I det tredje steget 

bestäms hur många iterationer som ska göras i projektet och längden på dem. I det fjärde 

steget identifieras målet med varje iteration och i det femte steget bestäms vilken 

funktionalitet som ska göras under varje iteration. (Schuh, 2005) 

I den andra fasen, collaborate/samarbete, skrivs koden. Varje cykel måste leverera något som 

är användbart för kunden. I ASD finns inga regler som talar om hur man ska arbeta utan det 

går ut på att skapa en miljö som uppmuntrar samarbete i så stor utsträckning som möjligt. Det 

kan till exempel vara genom parprogrammering eller gemensamt ägande av kod, men alla sätt 

som främjar samarbete är tillåtna.  

I ASD betonas vikten av mänsklig feedback mer än i den typiska agila metoden. Det innebär 

bland annat att den tredje fasen, learn/lärande, avslutas varje iteration med en ”review” där 

teamet samlar in feedback från kunden och från utvecklarna. De tittar också på kvalitén på det 

som levererats och projektets totala status. (Schuh, 2005).  

ASD kan vara ett bra komplement till en mer strukturerad agil metod som till exempel XP 

(Schuh, 2005).  

I likhet med Crystal-metoderna är ASD tolerant när det gäller variationer. Varje team får fatta 

beslut vilka artefakter som ska tas fram och vilka praxisar som ska följas. För att dessa 

metoder ska fungera krävs det att de som arbetar måste känna ett gemensamt ansvar samt 

känna stolthet över sitt arbete. (Cockburn, 2002) 
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4.7 Dynamic Systems Development (DSDM) 
Dynamic Systems Development, DSDM, är en av de äldre agila metoderna och utvecklades 

1994. (Griffiths, 2003) Målet var att skapa en metod som skulle fungera oberoende av vilka 

verktyg man använde sig av. För att säkerställa att metoden förstås och används på ett korrekt 

sätt finns det en utbildning och en examinationsprocess som företagen måste genomgå. 

(Stapleton, 1997) 

I likhet med andra agila metoder förespråkar även DSDM samarbete mellan projektgruppen 

och kunden. Tidsintervall, så kallade timeboxes, används för att kontrollera att fokuset ligger 

på affärsvärdet. Viktigt är också att testa produkten kontinuerligt för att garantera kvalitet, 

pålitlighet och maintainability. Ett system byggs på så sätt på kort tid och såväl teamet som 

användare deltar. DSDM består av nio principer som utgör basen för allt som sker. De fyra 

första principerna utgör grunden på vilken DSDM vilar och de övriga fem rör metodens 

struktur. Dessa nio principer kompletterar varandra och utgör en sammanhållen mängd och 

ska därför användas alla tillsammans på projektet. (Stapleton, 1997): 

1. Aktiv användarinvolvering är ett måste. 

2. Projektgruppen måste vara beslutsmässig. 

3. Fokus ska vara på täta leveranser av produkter. 

4. Affärsnytta är det huvudsakliga kriteriet för acceptans. 

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

affärslösning. 

6. Alla förändringar under utvecklingen skall vara vändbara. 

7. Kraven är fastlagda på en övergripande nivå. 

8. Testning är en integrerad del i livscykeln. 

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

Det finns tydliga likheter mellan dessa nio principer och det agila manifestet. Detta beror på 

att principerna i DSDM var utgångspunkt för principerna i det agila manifestet. (Schuh, 2005) 

Ett DSDM team består av två till sex personer och ett projekt kan bestå av flera team. Att 

minimiantalet är två personer beror på att det måste finnas åtminstone en användare och en 

utvecklare i varje team. Den övre gränsen på sex personer har satts genom praktisk erfarenhet. 

(Abrahamsson, Salo, Ronkainen, & Warsta, 2002) 

 DSDM definierar 15 roller för användare och utvecklare. Några av de viktigaste enligt 

(Stapleton, 1997) är 

 Developers/senior developers - utvecklare 

 Technical coordinator – är ansvarig för projektets tekniska kvalitet 

 Ambassador user – den viktigaste användarrollen som har till uppgift att tillföra 

användarnas kunskap till projektet. 

 Adviser user – ytterligare en användare som representerar en viktig, specifik kunskap 

till projektet 

 Visionary – har ursprungsidén till projektet. Visionärens uppgift är att säkerställa att 

viktiga krav hittas tidigt och att projektet rör sig i rätt riktning.  
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 Executive sponsor – en person från användarorganisationen som har det finansiella 

ansvaret samt den största makten vid beslutsfattande.  

Ett DSDM projekt består av fem faser: feasibility study, business study, functional model 

iteration, design and build iteration och implementation. De två första faserna görs bara en 

gång medan de resterande tre itereras.  

Under fasen feasibility study som pågår under några veckor avgörs om DSDM ska användas 

eller inte för projektet. Här undersöks också möjligheterna att klara av projektet och vilka 

risker som det innebär. Här förbereds även en feasibility report, en utvecklingsplan samt 

ibland en enkel prototyp. Nyckelordet här är ”sufficient”, tillräckligt, eftersom DSDMs 

filosofi är att endast göra tillräckligt mycket.  (Stapleton, 1997) 

Under fasen business study analyseras viktiga egenskaper för business och teknologi. Här 

identifieras viktiga användargrupper så att de kan göras delaktiga på ett tidigt stadium. 

Ytterligare två produkter skapas också här: en första skiss av systemarkitekturen och en 

prototypplan. (Stapleton, 1997) 

Den första iterativa fasen är the functional model iteration. Här planeras innehållet och vilken 

ansats som ska antas. Här skrivs kod och prototyper byggs och analyseras för att användas 

som ett led i att hela tiden förbättra produkten. Testning är en viktig del i denna fas, i 

synnerhet funktionstestning, och den sker kontinuerligt. (Stapleton, 1997) 

Fasen design and build iteration är iterativ och här byggs den största delen av systemet. 

Slutprodukten i denna fas är en funktionell prototyp som uppfyller ett på förhand antal 

uppsatta krav. Prototypen bedöms av användarna och ytterligare arbete utförs baserat på 

användarnas kommentarer. Även här är testning en viktig aktivitet men här fokuseras på icke-

funktionella tester. Båda dessa iterativa faser består av fyra återkommande aktiviteter 

(Stapleton, 1997): 

1. Identifiera vad som ska göras. 

2. Kom överens om hur det ska göras. 

3. Gör det. 

4. Testa att det gjorts på rätt sätt. 

Den sista fasen implementation innebär att systemet överförs till den aktuella 

produktionsmiljön. Användarna utbildas på systemet som slutligen lämnas över till dem. Här 

skapas två dokument: en användarmanual och ett Project Review Document som 

sammanfattar hur projektet avlöpt. Beroende på resultatet i denna rapport kan även den här 

fasen vara iterativ. (Stapleton, 1997) 

Den fundamentala idén bakom DSDM är att fastställa hur mycket tid och resurser som finns 

att tillgå och sedan justera mängden funktionalitet som går att åstadkomma inom dessa ramar. 

(Abrahamsson, Salo, Ronkainen, & Warsta, 2002) 

DSDM jobbar med tidsintervall, så kallade timeboxes. Längden på en timebox bestäms i 

förväg och kan vara mellan några dagar till några veckor. (Abrahamsson, Salo, Ronkainen, & 
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Warsta, 2002)  Målet med varje timebox är att producera någonting, till exempel en 

analysmodell eller en del av front-end. Hur det görs bestäms av medlemmarna i teamet. 

(Stapleton, 1997) 

Något som ofta tillämpas av företag som använder sig av DSDM är MoSCoW-regeln: 

Must have (Måste ha): Krav som är fundamentala för systemet. 

Should have (Borde ha): Krav som är viktiga men som kan uteslutas vid tidsnöd. 

Systemet är användbart även utan dem. 

Could have (Kan ha): Krav som relativt enkelt kan utelämnas under utvecklingen. 

Want to have but will not have time this round (Vill ha men kommer inte att ha tid den 

här gången: Krav som kan vänta till senare under utvecklingsfasen. 

(o:na har ingen mening, de är ditplacerade för att göra en bra acronym.) 

Det finns ingen önskelista utan alla dessa krav behövs för systemet. De är dock ett stöd när 

beslut ska fattas om vad som ska göras under en timebox. (Stapleton, 1997)  

 Det bestäms också på förhand vilka resultat som ska uppnås under denna timeboxDSDM 

fungerar mycket bra att användas tillsammans med XP: (Griffiths, 2003) 

Till skillnad från andra agila metoder så förespråkar DSDM endast en release under projektet. 

(Thomas, 2008) 

En anledning till att DSDM är mer effektiv än den traditionella vattenfallsmetoden är att 

endast de funktioner som behövs utvecklas. En annan anledning är att problem och 

missförstånd fångas upp och rättas till tidigt. Det här leder i sin tur till att kod som är 

utvecklad enligt DSDM är lättare att underhålla. (Stapleton, 1997) 

En stor nackdel med DSDM är att en organisation måste vara medlem i DSDM konsortiet för 

att få använda denna metod. Detta kan betyda att små projekt avstår från att använda sig av 

den här metoden. (Schuh, 2005) 
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4.8 Lean Software Development (LSD) 
Lean Software Development (LSD) har sitt ursprung i tillverkningsindustrin, närmare bestämt 

i den japanska bilindustrin. Efter andra världskrigets slut var den japanska ekonomin dålig 

och för att folk skulle ha råd att köpa bilar var de tvungna att hålla ett lågt pris. Det billigaste 

sättet att tillverka dem var genom massproduktion, men den japanska marknaden var inte 

tillräckligt stor. Hos Toyota växte då ett helt nytt sätt att se på tillverkning, logistik och 

produktutveckling fram där själva kärnan var att minimera slöseri. Modellen har sedan spridit 

sig från den japanska bilindustrin till övriga världen och många andra branscher. Modellen 

har till exempel anpassats till att passa mjukvaruutveckling. (Poppendieck & Poppendieck, 

2003)  

Metoden handlar om ”vilka övergripande principer som ska gälla för hela 

utvecklingsorganisationen.” (Softhouse Consulting) och de sju principerna är: 

Eliminate waste – minimera slöseri 

Amplify learning ta tillvara medarbetarnas kunskap 

Decide as late as possible – fatta beslut så sent som möjligt 

Deliver as fast as possible – leverera så snabbt som möjligt 

Empower the team –  Stärk teamet 

Build integrity in – bygg in integritet 

See the whole – se helheten 

Slöseri är enligt LSD allt som inte tillför värde till produkten, sett från kundens perspektiv. 

Det finns sju olika sorters slöseri inom mjukvaruutveckling: 

1. Delvis utfört arbete 

2. Extra processer/arbete 

3. Extra features/ extra funktioner 

4. Task switching byte av arbetsuppgifter/kontext 

5. Waiting - väntan 

6. Motion - rörelse 

7. Defects/defekter 

Arbete som bara utförts till en viss del kan vara i vägen för annat arbete som måste utföras. 

Delvis utfört arbete ställer också till problem eftersom ingen vet om delsystemet fungerar eller 

inte och ingen kan med säkerhet säga det innan delsystemet är testat tillsammans med resten 

av systemet. Det medför också stora finansiella risker eftersom ofullständiga system det 

binder upp resurser och ingen vet om de någonsin kommer att ge utdelning. 

Dokumentation är exempel på något som inte nödvändigtvis tillför värde till produkten sett 

från kundens perspektiv. Vissa typer av projekt kräver dock någon typ av 

pappersdokumentation och då är rekommendationen att hålla den till ett minimum samt att 
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använda sig av ett format som går snabbt och enkelt att skapa. Dokumentation som tillför 

värde kan till exempel vara användarfall som sedan används vid kodning och testning.  

Att som utvecklare lägga till extra funktioner i koden för att de kanske behövs anses vara 

allvarligt slöseri. All kod som skrivs måste alltid testas och sedan underhållas under hela 

produktens livstid. Varje extra rad kod ökar dessutom komplexiteten och risken för att fel ska 

uppstå.  

Om en anställd är medlem av två olika team samtidigt så ökar antalet gånger de blir avbrutna. 

Varje gång de blir avbrutna eller byter arbetsuppgift tar det lite tid innan de satt sig ner och 

fokuserat på uppgiften igen. Tiden som det tar är slöseri. Det snabbaste sättet att genomföra 

två projekt är att ta ett i taget.  

En av de stora källorna till slöseri inom mjukvaruutveckling är väntan. Det uppstår ofta 

förseningar i olika delar av ett projekt, exempelvis i projektstarten, vid bemanningen och i 

testningen. Dessa förseningar drabbar även kunden som inte får se produkten så snabbt som 

de kanske skulle kunna.  

Det rekommenderas ofta att utvecklingsteam ska sitta tillsammans i ett och samma rum. En 

anledning till detta är att när de behöver svar på en fråga tar det tid att gå iväg och leta reda på 

en kollega som kan hjälpa till. Att utveckla mjukvara kräver stor koncentration och att behöva 

gå iväg för att få en fråga besvarad stör koncentrationen. Artefakter såsom 

kravspecifikationer, designdokument och kod rör också på sig mellan olika teammedlemmar. 

Detta är också en källa till slöseri.  

Defekter, både stora och små, kan också orsaka slöseri. För att minimera detta slöseri är det 

viktigt att hitta dem så snabbt som möjligt. Genom att kontinuerligt testa och integrera så ökar 

man chanserna att hitta dessa defekter.  

I en intervju med Mary och Tom Poppendieck (Bria, 2010) säger de att kring 2007-2008 

märktes en ökad popularitet i LSD. Många hade hört talas om och använt agila metoder och 

kanske fått ut något av dem. De började då fundera på hur de kunde gå vidare och ett sätt, 

enligt Poppendiecks, är att använda sig av LSD. 
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4.9 Sammanfattning av de agila metoderna 
Metod Huvudpunkter Utmärkande drag Identifierade brister 

XP Kunden driver 

utvecklingen, små 

team, dagliga ”builds” 

Refaktoring – systemets 

design förändras hela tiden 

för att förbättra prestandan 

och möjligheten att anpassa 

sig till förändring. 

Beskriver i detalj hur 

programmerarna ska arbeta 

och på utvecklingspraxisar 

(Schuh, 2005). 

Många praxisar 

beskriver hur arbetet 

ska bedrivas på 

individ/teamnivå men 

den övergripande 

synen och praxisar för 

projektstyrning 

saknas. 

Scrum Självständig, små 

självorganiserande 

utvecklingsteam, 

releaser var 30:e dag 

Paradigmskifte från det 

”definierade och 

upprepningsbara” till den nya 

produktutvecklingssynen. 

Fokuserar på projektledning 

och kommunikation (Schuh, 

2005) 

Beskriver noga hur 

man arbetar med 30-

dagars releaser, men 

inga detaljer om 

exempelvis 

integrations- och 

acceptanstest. 

Crystal En grupp av metoder 

med samma 

underliggande värden 

och principer för olika 

typer av projekt. 

Tekniker, roller och 

verktyg varierar. 

Principer för metod design. 

Möjligt att välja den bäst 

lämpade metoden för 

projektet med avseende på 

projektets storlek och hur 

kritiskt det är. 

Förespråkar en anpassad 

metod för varje projekt 

(Schuh, 2005). 

Bara två av de fyra 

metoderna finns i 

praktiken. 

ASD Adaptiv kultur, 

samarbete 

uppmuntras, 

Utvecklingen är 

uppdragsdriven, 

komponentbaserad 

och iterativ. 

Organisationer ses som 

adaptiva system. 

Fokuserar på projektledning 

och kommunikation (Schuh, 

2005). 

Handlar mer om 

koncept och 

företagskultur än 

mjukvaruutveckling. 

DSDM Använder timeboxing, 

ett konsortium styr 

metodutvecklingen 

Den första riktigt agila 

mjukvaruutvecklingsmetoden. 

Använder sig av 

prototyputveckling och flera 

olika roller för användaren. 

Endast medlemmar av 

konsortiet har tillgång 

till information om hur 

metoden faktiskt ska 

användas. 

LSD En verktygslåda med 

principer och idéer 

som kan användas av 

projektledare och 

team för att utforma 

och implementera 

praxisar för deras 

organisation 

(Poppendieck & 

Poppendieck, 2003). 

Fokuserar på att minimera 

slöseri 

Skiljer sig från de 

andra metoderna då 

den är på en annan 

nivå. Innehåller inga 

detaljer om hur 

utvecklingsarbetet ska 

bedrivas. 

(Poppendieck & 

Poppendieck, 2003). 

Tabell 2 Sammanfattning av beskrivna metoder baserad på Abrahamsson et al (2002). 



26 

 

5 Sammanfattning av intervjuer och enkäter 
I syfte att undersöka hur och varför företagen infört agila arbetssätt samt hur de arbetar agilt 

genomfördes en intervjustudie med ett antal personer med varierande kompetenser och roller 

vid olika företag.  För att få en bred bild av det agila arbetssättet har ingen speciell 

yrkeskompetens, till exempel testare, valts ut. Ingen speciell del av de agila processerna, till 

exempel kravinsamling, har heller legat i fokus utan i stället har vikten legat på före-efter 

införandet av agila arbetssätt samt den aktuella agila metoden som används vid respektive 

företag. 

I detta avsnitt följer en sammanfattning av intervjuerna med de fem företagsrepresentanterna. 

I avsnittet Intervjuer sammanfattas själva intervjuerna. Respondenterna fick också rangordna 

tolv principer från de agila manifestet. Detta beskrivs i avsnittet Rangordning av principer. De 

fick även ge en rekommendation om vad man särskilt skulle tänka på innan man införde ett 

agilt arbetssätt i en organisation och detta återfinns i avsnittet Rekommendation. 

5.1 Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes under april och maj 2010. Samtliga fem intervjuade är verksamma 

vid olika företag inom IT-branschen. Varje intervju tog cirka 30 minuter. Frågeguiden som 

användes finns i Bilaga 2 Frågeguide och hade skickats till respondenterna i god tid innan 

intervjun. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. Det transkriberade 

intervjumaterialet omfattar 43 sidor och detta material kodades sedan i 15 kategorier. 

5.2 Respondenter 
Tabellen nedan visar de fem respondenterna, vilken typ av företag de arbetar på samt vad de 

arbetar som. 

Respondent  Företag Arbetar som 

R1 Medelstort IT-

tjänsteföretag 

Arkitekt 

R2 Medelstort 

programvarubolag 

Projektledare/utvecklare 

R3 Mindre 

systemutvecklings- och 

resursbemanningsföretag 

Utvecklare 

R4 Stort internationellt IT-

tjänsteföretag 

Projektledare 

R5 Stort internationellt 

konsultbolag / IT-

tjänsteföretag 

Projektledare/konsult/utvecklare 

Tabell 3 De olika respondenterna i intervjustudien 

5.3 Sammanfattning 
Här följer en tematisk sammanfattning utgående från kodningen av de fem intervjuerna. 

5.3.1 Anledningar till att agila arbetssätt används 

Anledningarna till att företagen använder sig av agila metoder varierar. På ett företag kommer 

initiativet från ledningen. R3 säger att det är ”modernt. Ett nytt företag, lite nya tekniker”.  R1 

svarar att de ”haft vilda västern litegrann” men efter att ha lyssnat på en föreläsning av Dan 
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North kände han att ”shit, det är ju så här jag vill jobba”. R5 har liknande erfarenheter. Under 

jobbet som projektledare upplevde han att han hade ”dålig överblick över vad alla höll på 

med” och behövde ett bättre sätt att styra projektet.  Han läste på lite på egen hand och tyckte 

att det han läste borde fungera. R2 säger att de länge arbetat agilt. De sökte ett arbetssätt som 

passade dem och fann Extreme Programming. Men allt eftersom tiden gick kände de att det 

inte passade dem längre. De läste på lite och blev sedan kontaktade av ett utbildningsföretag 

som kom och höll i en introduktion till Scrum. R4 säger att en av anledningarna till att de 

jobbar agilt är helt enkelt att deras kund kräver det. 

5.3.2 Förväntningar 

Deras förväntningar innan de började arbeta agilt varierar också litegrann. R1 säger att den 

största förhoppningen var att ”det skulle vara roligare att jobba och att det skulle vara lättare 

att jobba och få jobba mer koncentrerat”. Från företagets sida var förväntningarna att ”det 

skulle gå fort, bli hög kvalitet och bli bra.” R2 förväntade sig lite tydlighet, ”nu vet vi att vi 

gör det här, vi har en prioriterad lista så nu jobbar vi enligt det här” . Att arbetssättet skulle 

leda till ”förändrade attityder hos folk” var något R4 hade förväntat sig i viss utsträckning. R5 

förväntade sig att ”få bättre koll på vad som var på gång” men också att få teamet att jobba 

bättre tillsammans. R3 säger sig inte ha haft några förväntningar då han aldrig arbetat på 

något annat sätt.  

Hur det agila arbetssättet har introducerats på företagen varierar också lite. I de flesta fallen 

har individerna själva, eller tillsammans i exempelvis bokcirkelform, läst böcker och artiklar i 

ämnet. Endast ett företag hade haft en utomstående person som kommit och hållit en 

introduktion till, i det här fallet, Scrum. R4 säger att det inte har varit någon ”massiv 

breddutbildning” utan mycket har skett genom ”on the job training”, eller genom ”learning by 

doing” som R3 uttrycker det. 

5.3.3 Dokumentation 

R1 hade tidigare jobbat med RUP och tänkte ”att ha mer dokumentation då ska det lösa 

problemet”. Då var det ”Worddokument som skulle versionshanteras och varenda gång 

någonting skulle byta version så skulle det tas ett möte för att klubba den, alltså 

versionsbytet”. Idag arbetar de mycket med Wiki . De försöker också ha ”dokument som 

faktiskt exekverar vilket gör att det går liksom inte ur tiden”, till exempel ”testfall och krav 

som kompilerar” 

R2 säger att de inte är ” så dokumentationsinriktade, på gott och ont”. Nu dokumenteras 

sprintpunkterna där de beskriver vad som gjorts. Alla i teamet tar ansvar för att dokumentera 

sina punkter, ”man försöker vara helhetsansvarig för de där punkterna”. När kunden får en ny 

version får någon person ta på sig att uppdatera manualerna och ”det är ju också ett sätt att 

dokumentera det hela”. 

R3 menar att det är en grundförutsättning ”att man dokumenterar kod med kommentarer i alla 

fall”. Annars är ”mycket efter kundens önskemål vad de har för krav på dokumentation”. 

R4 reflekterar över att man i agila manifestet säger ungefär ”fungerande kod hellre än 

fungerande dokumentation” och fortsätter ” Men man vill ju fortfarande ha dokumentation, 
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det behöver man.” De hade tidigare en ”dokumentstruktur, det skulle finnas olika typer utav 

beskrivningar på olika nivåer och kors och tvärs.” Idag tänker man efter och säger att ” den 

absolut viktigaste dokumentationen den finns i koden”.  

En insikt som R1 kommit till är ”Att värdera, skriv inte dokumentation i onödan, skriv den 

om den verkligen behövs men se till att folk kan kommunicera på ett enkelt sätt.” Många av 

de dokument som kommer från RUP är inte ”helt värdelösa” men, säger R1, man måste 

fundera på om det är något man verkligen behöver. R4 säger att de idag söker ”effektivare, 

bättre metoder att, att dokumentera”. R5 säger också att de försökte vara effektiva genom att ” 

där det inte fanns någon dokumentation men där det fanns något annat då gjorde vi inte någon 

ny dokumentation för att det skulle vara på ett speciellt format.” 

Gemensamt för samtliga är att mycket av dokumentationen sköts av teamet själva och 

medlemmarna i teamet har ansvar för att själva på något sätt dokumentera det arbete de gjort. 

Den övergripande dokumentationen, till exempel den som täcker över flera team, sköts ofta av 

någon annan. R5 säger att ”systemfolket” är oftast de som ”står för den här övergripande 

dokumentationen på hur systemet hänger ihop och fungerar”. 

5.3.4 Kommunikation inom teamet 

Kommunikationen inom teamen har lösts på lite olika sätt vid de olika företagen. Vanligt är 

att man har någon typ av morgonmöten varje dag. Exempelvis R3 förklarar att ”dagliga träffar 

är ganska vanligt att man kör. Jag har möte varje dag på morgonen.” Mötena är korta, ” de är 

väl allt ifrån 5 till 20 minuter kanske” och syftet är att ”man stämmer av lite vad har hänt och 

vad kommer att ske under dagen”. Han är mycket nöjd med sättet ”Jag tycker att det är 

skitbra. Just att börja dagen med att stämma av vad som har hänt under gårdagen och sen så 

kunna sätta mål för dagen”. 

 R2 säger dock att ” vi har inte anammat den idén, vi jobbar väldigt tight med varandra ändå”. 

I deras team är det väldigt enkelt när de alla sitter vägg i vägg så ” mycket av 

kommunikationen sker ju helt enkelt att man stövlar in till varandra”. Det finns ju annan typ 

av kommunikation också, exempelvis ” i och med att man då delar den här backlogen och sånt 

är ju ett sätt att kommunicera också” berättar R2. R2 anser att det nya arbetssättet bidrar till 

att ” det blir mer kommunikation, mer samarbete och sånt där”. 

Kommunikationen har även skett på annat sätt. R1 säger att de hade ”Både morgonmöten 

varje dag och sen hade vi också ett sånt här virtuellt chattrum så vi bara kunde ställa frågor 

och prata med varandra hela tiden. Vi hade också varje iterationsstart och avslut så träffades 

vi fysiskt då och körde demo retrospective och planering.”  Även R3 berättar om olika sätt att 

kommunicera:” man kan kommunicera direkt med bordsgrannen eller så blir det mejl eller 

telefon eller Skype eller vad som helst.”  

R4 svarar att det beror på hur förutsättningarna ser ut. ” Vi har ju dels det här fallet att vi har 

möjlighet att ha allihop i samma rum. Och då är, då är ju kommunikationen väldigt direkt och 

omedelbar”. Ibland arbetar de i stora projekt och då sker kommunikationen på ”som två 

nivåer. Då är det är dels den här individen, man söker fram individer man behöver prata med 

för man har, ja, kopplingar i just programvaran”.  Ovanpå detta finns ” ett lager utav, vad ska 
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jag kalla det för, inte den gammaldagsa men en form utav projektkommunikation som alltid 

finns där det aggregeras information. Den går mellan olika teamledare och projektledare”. 

Han poängterar dock att ” tidigare i vattenfallsmodellen har ju den varit den viktiga medan nu 

blir det allt mer och mer den här direkta kommunikationen mellan individerna som är den 

viktiga, den som driver det framåt”. 

Även i projektet där R5 arbetade hade de dagliga möten. De använde sig även av en taskboard 

”det blev ju ett sätt att kommunicera, både inom gruppen då att man kunde titta på liksom, 

men vi körde med post-it-lappar på whiteboard och så kunde man titta på att ja men den här, 

den här saken ska göras, den här jobbar jag med. Och man både såg ju vad, vad som var på 

gång och vad de andra jobbade med.” 

5.3.5 Kommunikation med kunden 

Att arbeta agilt kan vara ett nytt arbetssätt även för kunden. R5 säger att i början av projektet 

var det ” mest jag som liksom drog ur kunden ”Vad vill ni ha gjort för någonting?” och ”Vad 

finns det som är färdigt som vi kan jobba med?”” men allt eftersom projektet fortgick så ” såg 

ju kunden att, det här är ju liksom, jag kan ju komma med mina saker som jag vill göra så att 

kunden tog över liksom den här produktägarrollen mer och mer och till slut liksom fullt ut.”  I 

detta projekt hade de tillgång till beställaren hela tiden och det är enligt R5 ”absolut en 

förutsättning”. 

Även R4 har liknande erfarenheter: ” det är för dem [kunderna] också ett nytt, nytt tänk så de 

har inte riktigt heller utvecklat optimala metoder” . De har inte möjlighet att ha beställaren 

med hela tiden med det har de löst genom att ” våra team har ju alltid någon form av 

teamledare eller projektledare eller någonting och den personen tar produktledarens roll och 

sköter all kommunikation med produktledaren för han kan inte sitta här.” 

R2 säger att de kommunicerar med kunden via en produktledning. 

5.3.6 Arbetssätt 

Arbetssättet har förändrats på många sätt, eller som R4 uttrycker det : ” Det är ju fel att säga 

att det är business as usual för att det, det har ju förändrat en hel del utav sättet att jobba på.” 

R1 hade tidigare använt sig av RUP men efter att ha lyssnat till en föreläsning om BDD 

[Behaviour Driven Development] där föreläsaren [Dan North] tog ”ett helhetsperspektiv på ett 

team” kände han ” shit det är ju så här vi vill jobba”. Detta förändrade perspektiv ledde till 

insikten att ” Det är liksom inte okej att man har någonting som stoppar en utan så fort, så fort 

du hittar något som gör att du att som bromsar upp ditt team då ska man åtgärda det. Och om 

det är liksom något som är signifikant.” R1 säger att de redan tidigare ” på många sätt jobbade 

agilt. Vi satte kunden i fokus, vi kommunicerade väldigt mycket, men vi missade den här 

uthållighetsaspekten av det.” Nu är R1 inspirerad av Lean och deras 7 principer som enligt 

honom är ”klockrena”. Även R2 säger att de använde ett agilt arbetssätt tidigare: ” innan vi 

rent fann det som agil metod egentligen så hade vi jobbat med det sättet länge”. R2 använder 

sig av Scrum och tycker att den modellen passar dem bra ” med täta releaser och lite täta 

möten, korta möten.” 



30 

 

R1 upplevde att ” när man håller på med arkitektur är att det är väldigt svårt att göra rätt från 

början.” Han började fundera över hur man kunde göra en ”modifierbar arkitektur” och kom 

fram till att ” det gör man genom att ha en process som tillåter förändringar och en kodbas 

som tillåter förändring, därför att då, då gör det ingenting att du sen kommer på att jäklar, vi 

skulle gjort så här.” R1 säger också att en skillnad i arbetssättet är att de nu skriver 

”formaliserade krav” som ”hela tiden driver utvecklingen”.  

En konkret sak som gjorts, enligt R2, är att de infört ”en fast form av releaseschema”. 

Tidigare ” var det väldigt flytande det här och resten av organisationen visste inte riktigt när 

det kom någon ny version”. Idag är leveranserna tätare och det har medfört att kunderna och 

företaget accepterar att ” det här kommer i nästa version, det tar två månader till. ” Nu 

använder de sig av en prioriterad lista och ” i och med att vi har gjort dem i 

prioriteringsordningar nu så det är ju bara att klippa. Den dagen det är funktionsstopp så då är 

det funktionsstopp.” R2 uppger att de nu arbetar månadsvis. R1 säger att de ” hade 

treveckorssprintar i det här projektet till exempel, nu kör vi tvåveckors i förvaltning”  och 

tillägger att ” det är ganska tufft att få in korta sprintar”. R5 berättar att de körde i perioder om 

ungefär fyra veckor, ” aldrig kortare, ibland kunde det bli lite längre men normalt var det fyra 

veckor”. 

R5 berättar att de behållit vissa delar från de agila metoderna i projekt där de arbetar mer 

traditionellt. De har en kravspecifikation men ”när vi utvecklar så delar vi in det i sprintar”.  

De har ett slags taskboard där de ”sätter upp lappar på aktiviteter och liksom gör 

detaljplanering av en sprint i taget ändå då på det sättet som är agilt. För jag [R5] tycker det är 

ett bra sätt att få överblick”. Det blir en blandning av traditionellt och agilt arbetssätt för som 

R5 uttrycker det: ” Jag tycker liksom det är ett effektivt sätt att planera oavsett hur kraven 

kommit in då. Skillnaden är att ja vi måste göra allt som står.” 

Flera av respondenterna använder sig av taskboards eller prioriterade listor med vad som ska 

göras. R3 beskriver det så här:” man planerar upp ett gäng tickets och sedan får man, får man 

köra, hugga efter prioritet eller hugga det som är lämpligt för, för stunden.”. Även R4 säger 

att de arbetar på liknande sätt ” Det är nog väldigt sällan någon som fördelar uppgifter utan 

det, man är ganska, man hjälps åt. Identifierar alla uppgifter och så fördelar man dem mer 

eller mindre själva. Och så blir det några saker över som ingen vill göra och de måste någon 

bestämma. Men det brukar funka. ” R5 säger dock att han som projektledare ” ibland så 

försökte jag styra innehållet, jag tyckte att någon skulle börja med något nytt som han eller 

hon inte hade jobbat med och säga ”Nu tycker jag att du ska jobba med det här.”, detta för att 

bredda kompetensen inom teamet. 

5.3.7 Utfall 

När det gäller resultatet så säger R1 att ”Det blev bättre på väldigt många sätt.” Han nämner 

vid ett flertal tillfällen att det blev ” mycket roligare att jobba.”, något som även R4 

framhåller. R4 berättar även att ett synligt resultat är i den fysiska arbetsmiljön: ”man kan se 

liksom teamrum som får en egen karaktär. Man, man ser att här är det ett team som jobbar. I 

andra teamrum sitter det bara folk i rummet och jobbar”.  
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R1 berättar att ” den här paniken man kan få i slutet på ett projekt eller nått sånt där, den 

infann sig ju liksom aldrig.” Den största [personliga] förhoppningen, enligt R1, var att ”det 

skulle bli roligare att jobba och att det skulle vara lättare att jobba och få jobba mer 

koncentrerat”. Förväntningarna från företagets sida var att ”det skulle gå fort, bli hög kvalitet 

och bli bra”. På frågan om dessa förväntningar infriats svarade R1 ”I princip”. 

R2 säger att den största förändringen för deras del är att ”alla känner sig mer delaktiga” och 

att det här arbetssättet lett till att ” det blir mer kommunikation, mer samarbete och sånt där”. 

Han nämner att det är ” jättesvårt att mäta effektiviteten i utvecklingsdelar, det finns ju så 

många aspekter” men säger att sedan detta arbetssätt infördes ”har vi alltid levererat i tid”. På 

frågan om deras förväntningar infriats svarar han: ” det är inte som att vi hade sådana enorma 

förväntningar, men de har ju inte inte införlivats”.  

R4 tycker att den största förändringen är att i traditionella metoder ” är allt så förutbestämt. 

Det är massor med regler du ska följa, det är dokument och du ska göra på ett visst sätt. I de 

agila metoderna är det precis tvärtom, där är det nästan inga saker, det är vissa men det är 

väldigt få måsten. Och det är nog den största förändringen, det finns en stor trygghet i 

vattenfallet, den finns inte i den agila världen.” 

R5 tycker att de under projektet uppnådde målet att få ”ett team av utvecklarna. Så där 

uppnådde vi en, en förbättring. Absolut.” 
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5.4  Rangordning av principer 
Respondenterna fick rangordna de tolv principerna som kommer från det agila manifestet (se 

Tabell 5) där 1 sattes på den princip de värderade högst och 12 på den princip de värderade 

lägst. Flera kommenterade dock att alla var viktiga och att det var svårt att sätta någon 

inbördes ranking.  

Tabellen nedan visar respondenternas ranking av de 12 principerna samt även medelvärde och 

standardavvikelse. Underlaget är dock för litet för en statistisk analys och resultaten saknar 

därför statistisk signifikans.  

  

 Respondent 
    

  
R1 R2 R3 R4 R5 Medel std 

Princip 1 1 1 3 1 3 1,8 1,1 

 
2 12 2 5 3 10 6,4 4,4 

 
3 5 6 11 2 9 6,6 3,5 

 
4 6 5 12 9 8 8,0 2,7 

 
5 7 3 1 8 4 4,6 2,9 

 
6 8 8 10 11 1 7,6 3,9 

 
7 2 12 2 7 2 5,0 4,5 

 
8 3 9 6 5 11 6,8 3,2 

 
9 9 11 9 12 12 10,6 1,5 

 
10 10 4 8 4 6 6,4 2,6 

 
11 11 10 7 6 5 7,8 2,6 

 
12 4 7 4 10 7 6,4 2,5 

Tabell 4 Respondenternas rangordning av de agila principerna samt respektive princips genomsnittliga ranking samt 

standardavvikelsen på de givna rankningarna 

5.5 Rekommendation 
De fem respondenterna ombads också i en mening formulera vad man skulle tänka på när man 

införde ett agilt arbetssätt i en organisation. Här är deras svar: 

R1:  Börja ett litet steg i taget med förankring hos ledningen. 

R2:  Förståelse för agilt arbetssätt i hela organisationen, speciellt viktigt i ledning som 

behöver anpassa krav på planering och uppföljning. 

R3:  Prova de metoder som finns och anpassa efter organisationens behov.  

R4:  Alla påverkas – om du gör som du alltid har gjort har du inte rätt att förvänta dig nya 

resultat.  

R5:  Förankra med beställaren vad arbetssättet innebär. 
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6 Analys 
Att agila metoder är vanligt bland företagen idag råder ingen tvekan om. De fem företag som 

kontaktades uppgav alla att de använde sig av ett agilt arbetssätt. I en stor undersökning 

(VersionOne, 2009-2010) uppgav 84 % av de tillfrågade att de använde agila metoder i någon 

utsträckning. 

I litteraturstudien har ett antal agila metoder beskrivits. Ute bland företagen är det dock bara 

några få som används idag. Samtliga företag utom ett sa sig använda Scrum eller en 

Scrumliknande metod. Ett företag uppgav att de inspirerades av Lean. Några företag hade 

tidigare använt sig av Extreme programming. Detta resultat stämmer bra överens med 

resultatet från tidigare nämnda undersökning där 74 % svarade att de arbetade enligt Scrum 

eller en Scrumliknande metod. I samma undersökning var siffran för Lean 3 %. 

Anledningarna till att företagen väljer att arbeta agilt varierar. I en del fall kommer initiativet 

från utvecklarna som söker ett annat sätt att arbeta, i andra fall kommer initiativet utifrån, till 

exempel från kunden eller företagsledningen. 

Förväntningarna innan de började arbeta agilt varierade också. Några av företagen hoppades 

att det skulle vara lättare och roligare att jobba. Några hoppades även få bättre överblick över 

vad som skedde inom projektet. De förväntade sig också förändrade attityder hos 

medarbetarna när ansvaret skulle flyttas från ledning till teamen själva. 

Samtliga företag sköter idag dokumentationen på ett annat sätt än tidigare. De säger att 

dokumentationen är viktig och behövs, men fokus ligger på att leverera fungerande 

programvara, inte döda dokument. 

Kommunikation både inom teamet och med kunden är centralt inom agil mjukvaruutveckling. 

De intervjuade företagen har löst kommunikationen på olika sätt men tycker alla att den 

fungerar. En utmaning är att få kommunikationen att fungera smidigt när inte hela teamet 

sitter tillsammans. Detta har lösts bland annat genom att använda virtuella chatrum och 

Skype. Kommunikationen med kunden har också lösts på olika sätt vid de olika företagen. I 

en del projekt har man haft möjlighet att ha kunden med på plats under hela projektet. I andra 

har någon från teamet fått ta på sig kundens roll. Det framkom dock att detta agila arbetssätt 

var nytt även för kunden som behövde lite tid innan det blev klart vad den nya rollen innebar. 

Det har under studien framkommit att de flesta tycker att det är mycket roligare att arbeta på 

ett agilt sätt. Individerna och teamen får ta mer ansvar och utvecklas då också. De upplever att 

de blivit effektivare och att de håller tidsschemat i mycket större utsträckning än tidigare. 

Även om de inte har möjlighet att arbeta agilt i alla projekt så har det agila arbetssättet 

inspirerat dem så att de numer använder sig av agila principer även i mer traditionella projekt. 

De intervjuade personerna upplever att de förväntningar som de hade innan de startade har 

infriats och att det blivit bättre på många sätt. De nämner bland annat att kommunikationen 

blivit bättre, att alla känner sig mer delaktiga och att det blivit mycket roligare att arbeta. Det 

märks till och med skillnad i den fysiska arbetsmiljön att teamen nu arbetar mer som ett team 

än tidigare. 
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Figur 3 De 12 principerna sorterade efter den genomsnittliga rankningen (o). Staplarna anger +/- en 

standardavvikelse.   

1 Vår högsta prioritet är att tillfredställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av 

värdefull programvara.   

2 Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar 

förändring till kundens konkurrensfördel.  

3 Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders mellanrum, 

ju oftare desto bättre.  

4 Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela 

projektet.  

5 Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och 

lita på att de får jobbet gjort.  

6 Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 

information, både till och inom utvecklingsteamet.  

7 Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.  

 

8 Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall kunna hålla 

jämn utvecklingstakt under obegränsad tid.  

9 Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan.  

10 Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande. 

  

11 Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team.  

 

12 Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och justerar sitt 

beteende därefter. 
Tabell 5 De 12 agila principerna (Beck, o.a., Principles behind the agile manifesto, 2001). 

Tolkningen av figuren är följande: Princip 1 är den som anses vara den viktigaste eftersom 

den rankas mycket högt av alla respondenter, med genomsnittlig ranking strax under 2. 
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Eftersom den nedre stapeln på princip 5 överlappar princip 1 kan man ändå inte säga att 

princip 1 har en högre ranking än 5. Man kan däremot säga att princip 1 rankas bättre än 

principerna 10, 12, 3, 8, 6, 11, 4, 9. Princip 9 rankas väldigt lågt av alla respondenter och kan 

med relativt stor säkerhet säga rankas sämre än  principerna 1, 5, 10, 12. För principerna 5, 7, 

2, 10, 12, 3, 8, 6, 11 och 4 kan man inte säga något om den relativa ordningen. Detta stämmer 

överens med det agila manifestet som säger att man värdesätter ”Individer och interaktioner 

framför processer och verktyg” samt ”Kundsamarbete framför kontraktsförhandling” (Beck, 

o.a., 2001) Även om underlaget är för litet för en statistisk analys och resultaten saknar 

statistisk signifikans kan man dock se vissa tendenser angående vilka principer som rankas 

högt respektive lågt. 
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7 Diskussion 
De intervjuade företagen rankar i enkäten tidig leverans av fungerande programvara som den 

viktigaste agila principen. Den lägst prioriterade agila principen är synen att 

anpassningsförmågan stärks av teknik och design. Kundkontakt prioriteras alltså högre än 

teknikfokus, något som också märks i intervjuerna. Detta står i samklang med det agila 

manifestet där individer och interaktioner värdesätts framför processer och verktyg samt att 

kundsamarbete värdesätts framför kontraktsförhandlingar. 

 

Samtliga intervjuade personer verkar nöjda med sätten de arbetar på. De intervjuade som 

provat på både traditionella och agila arbetssätt tycker att det är roligare att arbeta agilt. De 

verkar ha en vilja att förändra, att hela tiden utvecklas samt att ta eget ansvar. De reflekterar 

över det sätt på vilket de jobbar och detta driver dem att hela tiden bli bättre. Schuh (2005) 

hävdar att denna glädje i att göra saker på nya vis är tätt kopplat till agila arbetssätt.  

 

Ingen av de intervjuade har sagt att de kör någon speciell metod fullt ut, men de allra flesta 

säger att de använder Scrum eller en Scrumliknande variant. De verkar ha anpassat modellen 

till sina och företagens önskemål och arbetssätt. Denna anpassningsbarhet hos metoderna i sig 

är något som enligt (Conboy & Fitzgerald, 2010) utgör essensen av att vara en agil metod.  

 

Många berättar att införandet av ett agilt arbetssätt inte bara påverkar utvecklingsteamet utan 

hela organisationen. Det är därför viktigt med förståelse från alla för att kunna genomföra 

detta. De företag som intervjuats har alla arbetat minst ett år enligt dessa metoder och flera av 

dem tycker att arbetet fungerar bra i teamen och att det nu är dags att gå vidare och införa 

agila metoder i resten av organisationen, så långt det är möjligt.  

 

Till företag som ska införa ett agilt arbetssätt ges råden från de intervjuade att börja med ett 

litet steg och prova sig fram vad som passar det aktuella företag. Alla i hela organisationen 

kommer att påverkas, inte bara utvecklarna utan exempelvis även testare, beställare, 

förvaltning, och säljare, så det är viktigt att alla har förståelse för arbetssättet. 

 

I skenet av detta var det förvånande att det i många fall i införandet var ” learning by doing” 

eller ”on the job training” och inte någon gemensam utbildningsinsats från företagets sida.   

 

Sammantaget kan man säga att någon skillnad mellan agila metoder i teorin och praktik på en 

högre abstraktionsnivå inte är observerbar bland de intervjuade företagen. Det agila 

arbetssättet förefaller till stor del leverera vad det utlovar. 

 

Att planera och genomföra en intervjustudie har varit nytt för mig. Jag har insett att det inte är 

lätt att ställa frågor så att man får svar på det man önskar. Det hade förmodligen underlättat 

om jag genomfört en pilotintervju för att testa frågeguiden innan den första riktiga intervjun. 

Det har inte varit helt självklart vilket språk jag skulle använda när jag skrev den här 

rapporten. Nästan all litteratur i ämnet är på engelska och det är ett språk som används i 

mycket stor utsträckning i branschen. Jag har dock valt att skriva på svenska eftersom 

intervjuerna genomfördes på svenska och det inte kändes rätt att översätta dem då en 
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översättning aldrig blir samma sak som originalet. Detta har lett till att en del facktermer 

beskrivs på svenska och ibland, då jag inte hittat någon bra svensk översättning, har jag valt 

att behålla den engelska termen. 

 

Agila metoder är ett mycket stort område och ett problem har varit att avgränsa det. Ju mer 

jag har läst desto mer har jag sett att det finns att lära. Jag har valt att fokusera på hur 

arbetssättet fungerar i praktiken men det finns flera detaljer i processen som skulle vara 

intressanta att fördjupa sig i, till exempel rörande kravarbete eller testning. Många använder 

sig idag av user stories för att samla in krav och story points för att bedöma vilken insats som 

krävs för att implementera en story.  Ett område som jag berört i detta arbete är 

kommunikation och det vore även intressant att fördjupa sig i hur kommunikationen fungerar 

i stora projekt där man väljer ett agilt arbetssätt. Där är många personer inblandade och man 

kanske använder sig av så kallade scrum of scrums, men man är dessutom kanske spridda på 

olika geografiska platser. Kanske kan något av dessa områden vara ett möjligt ämne för ett 

examensarbete på magisternivå. 
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Bilaga 1 Det agila manifestet 
Manifest för Agil systemutveckling 

 

Vi finner bättre sätt att utveckla programvara 

genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla. 

Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta: 

Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

Anpassning till förändring framför att följa en plan 

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, 

värdesätter vi punkterna till vänster mer.  

 

Principer bakom det agila manifestet 

 

Vi följer dessa principer:  

Vår högsta prioritet är att tillfredställa kunden 

genom tidig och kontinuerlig leverans  

av värdefull programvara.  

Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. 

Agila metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel.  

Leverera fungerande programvara ofta, med 

ett par veckors till ett par månaders mellanrum,  

ju oftare desto bättre.  

Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta 

tillsammans dagligen under hela projektet.  

Bygg projekt kring motiverade individer. 

Ge dem den miljö och det stöd de behöver, 

och lita på att de får jobbet gjort.  

Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa  

och effektivaste sättet att förmedla information,  

både till och inom utvecklingsteamet.  

Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.  
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Agila metoder verkar för uthållighet.  

Sponsorer, utvecklare och användare skall kunna  

hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid.  

Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik 

och bra design stärker anpassningsförmågan.  

Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete 

som inte görs – är grundläggande.  

Bäst arkitektur, krav och design 

växer fram med självorganiserande team.  

Med jämna mellanrum reflekterar teamet över  

hur det kan bli mer effektivt och justerar 

sitt beteende därefter. 
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Bilaga 2 Frågeguide 
Principer bakom det agila manifestet 

I tabellen nedan finns de principer som ligger bakom det agila manifestet. Innan träffen skulle 

jag vilja att du rangordnar hur ni på ert företag prioriterar de 12 principerna. Sätt en 1:a 

framför det alternativ ni prioriterar högst osv.  

Er rangordning Princip 

 Vår högsta prioritet är att tillfredställa kunden genom tidig och kontinuerlig 

leverans av värdefull programvara.   

 Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar 

förändring till kundens konkurrensfördel.  

 Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders 

mellanrum, ju oftare desto bättre.  

 Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela 

projektet.  

 Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de 

behöver, och lita på att de får jobbet gjort.  

 Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 

information, både till och inom utvecklingsteamet.  

 Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.  

 

 Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall 

kunna hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid.  

 Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan.  

 Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande. 

  

 Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team.  

 

 Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och 

justerar sitt beteende därefter. 

Er rekommendation 

 Formulera, i en mening i rutan nedan, vad som är viktigast att tänka på innan en 

organisation inför ett agilt arbetssätt. 

 

 

 

 

Frågeguide 

Under träffen tänkte jag att vi skulle diskutera kring nedanstående tre frågor under ca 30 

minuter. 

 Hur kom det sig att ni började använda agila metoder? 

 Beskriv den agila metod ni använder er av. 

 Hur har utfallet blivit av införandet av agila metoder? 


