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Sammanfattning 
 
Att sätta sig in i system kan vara krångligt utan rätt sorts dokumentation. Vi har undersökt 
vilken dokumentation som kan vara lämplig att lämna över till nya utvecklare, som ska arbeta 
vidare med systemet i software maintenance fasen.  

Det har gjorts genom att vi har gjort en litteraturstudie om dokumentation samt undersökt vad 
för dokumentationsartefakter som används när man ska sätta sig in i datorsystem. Vi använde 
eXtreme Programming för att utveckla ett system som vi försökte dokumentera samtidigt som 
vi utvecklade det.  

eXtreme Programming förordar muntlig kommunikation, vilket är svårt att lämna över till nya 
utvecklare. Vi upptäckte under vår utveckling att det var svårt att föra in dokumentation sam-
tidigt som utvecklandet pågick, därför använde vi bara enhetstester och strukturerade kod-
kommentarer under utvecklingsiterationerna. 

Vi undersökte hur dokumentationen som skapats fungerade genom att göra en undersökning 
bestående av strukturerade intervjuer där de fick komma med kommentarer om hur dokumen-
tationen hjälpte förståelsen för systemet.  

Vi lämnar ifrån oss en vidareutveckling av eXtreme Programming som innefattar en doku-
mentationsiteration innan överlämnandet samt en studie om vad för dokumentation som är 
värdefull att ha vid systemöverlämningar. 

Nyckelord: eXtreme Programming, software maintenance, dokumentation,  

  



 

 

 

Abstract 

 
Understanding systems can be a tough task without the right sort of documentation. We have 
examined the documentation artifacts which may be appropriate to hand over to new develop-
ers, who will continue working with the system during the software maintenance phase.  

By doing a literature review on documentation and examined what documentation artifacts is 
used when you want to understand a computer system. We used the eXtreme Programming 
system development methodology to develop a system that we tried to document as we devel-
oped it.  

eXtreme Programming favors oral communication, but that is hard to hand over to new devel-
opers. We discovered during our development that it was difficult to introduce documentation 
while the development process was going on so we only used structured code comments and 
unit testing during the development iterations 

We examined how the documentation that was created worked by doing a survey consisting of 
structured interviews where the respondents made comments about if and how the documen-
tation improved their understanding of the system.  

We pass on an evolved eXtreme Programming system development methodology, which in-
cludes a standalone documentation iteration before the handover, and a study of what kind of 
documentation that is valuable to have when transferring systems to new developers.  

Keywords: extreme programming, software maintenance, documentation 
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1. Inledning 

I detta kapitel så beskriver vi syftet med uppsatsen samt bakgrunden och hur vi genomfört 
arbetet.  

1.1. Bakgrund 

Jens Backeman har sedan 2008 jobbat med intern logistik på Dreamhack (Världens största 
datorfestival, www.dreamhack.se) där uppgiften varit att tillhandahålla verktyg och annan 
utrustning till funktionärer på festivalen. Ett problem var att det saknades ett register över vem 
som hade vilka verktyg vilket föranledde att utrustning inte kom tillbaka. För att komma åt 
problemet så märktes varje verktyg med en streckkod samt att varje funktionär fick en streck-
kod på sin id-bricka. Ett system i form av en hemsida konstruerades för att enkelt kunna regi-
strera vem som lånade vilket verktyg. Resultatet blev en succé, utrustningen kom tillbaka. 

När det väl fanns ett system så började man upptäcka bristerna i det. Något som framför allt 
saknades var statistik och en plan för strukturen på hemsidan. Viss funktionalitet som saknats 
har "fulhackats" in vid behov men utan eftertanke vad det gäller användbarhet eller bakomlig-
gande systemlogik. Detta vill vi åtgärda genom att använda våra kunskaper som vi tagit till 
oss från vår data- och systemvetarutbildning genom att skapa ett nytt system från grunden. 
Eftersom systemet kommer underhållas och användas av volontärer så finns risken att kun-
skapen om systemets struktur försvinner snabbt, därför behöver det vara tydligt dokumenterat. 

Detta är ett projekt på initiativ av Jens Backeman. Dreamhack AB som äger och driver festi-
valen Dreamhack är inte engagerade i det. Systemet skapas för att underlätta volontärernas 
arbete på Dreamhacks festivaler men det sker helt utan Dreamhack AB:s inblandning och 
således är Jens Backeman beställare. 

En av oss har utvecklat i PHP och MySQL tidigare men ingen av oss har använt sig av eX-
treme Programming som utvecklingsmetod vilket är den utvecklingsmetod som vi valt. Det 
ger en annan dimension till det här projektet. 

XP har inte några klara regler för vilken typ av dokumentation som ska lämnas över till andra 
utvecklare. Det finns däremot övergripande riktlinjer för vad som är eftersträvansvärt att över-
lämna (xprogramming.com, 2001). 

1.2. Syfte 

Vi vill undersöka om det går att lägga till dokumentering i eXtreme Programmings utveck-
lingsprocess. 

Vi vill även undersöka vad som kan vara tänkbara dokumentationsartefakter att producera 
inför ett överlämnande av system. 
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1.3. Metod för arbetet 

Vi har använt oss av en del olika metoder för att genomföra vårt uppsatsarbete. Här följer en 
beskrivning av de metoder vi använt. 

1.3.1. Action research 

Vårt forskningsarbete har inspirerats av metoden Action Research som beskrivs i boken Rese-

arching Information Systems and Computing (Oates, 2006). Det är en forskningsmetod som 

syftar till att skapa kunskap kring problem som är relevanta för den normale människan. Här 

följer en beskrivning såsom Oates (2006) förklarar Action Research.  

Begrepp som karaktäriserar Action Research 

Action Research karakteriseras av följande begrepp: 

Koncentration på praktiska saker, 
Istället för att fokusera på hypoteser, laboratorieexperiment, datorprogram eller matematiska 
bevis, så visar den på problem och bekymmer uppvisade av nu levande människor som arbe-
tar och interagerar i den riktiga världen. Det betyder att forskarna måste arbeta i de "kladdiga" 
mänskliga affärerna. 

Vi har ett problem med överlämnande av system till nya utvecklare, när de inte får tillräckligt 
med information för att enkelt förstå sig på systemet, utan måste sitta med källkoden och testa 
sig fram till vad de olika funktionerna gör. 

En iterativ cykel av planera-göra-reflektera 
Forskaren planerar att påverka något i en verklig situation, påverkar det och reflekterar sedan 
över vad som hände eller vad man lärde sig och sen börjar en ny cykel av planera-göra-
reflektera. Som namnet antyder studerar man händelser (förändringar). 

Vi har planerat-gjort-reflekterat i en iteration. Vi hinner inte med fler iterationer på grund av 
tidsbegränsningen. 

Betoning på förändring 
Forskarna beskriver och observerar inte bara, de är mera intresserade att skapa förändring och 
lära sig vad som bidrog till förändringen.  

Vi har försökt anpassat utvecklingsmetoden eXtreme Programming för att det ska bli enklare 
att lämna över systemet med rätt dokumentation till de nya utvecklarna. 

Samarbete med utövarna 
Personer som lever och arbetar i situationen som studeras är aktiva deltagare i forskningen.  

Vi är med på resan när vi utvecklar vårt egna system, för att själva se och lära oss vilken sorts 
dokumentation som passar in i en eXtreme Programming utvecklingsiteration, det gör oss 
delaktiga i utvecklingen och vi får en förståelse för dokumentationens värde.  
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Flera olika sätt att få fram data 
Det finns inga begränsningar för vilken sorts data som är lämpliga för Action Research. Det 
går att använda både kvantitativ och kvalitativ data. Forskare kan få för sig att intervjua och 
observera, göra en enkätundersökning, och samla in dokument producerade av dem själva 
eller av andra i andra situationer, webbserverloggar eller annan sorts information.  

Vi använder olika sorters data, till exempel undersökningar från böcker och artiklar, för att få 
fram underlaget till vilken dokumentation som är viktig i processen att förstå ett systems 
struktur. Vi använde både kvalitativ och kvantitativ data. 

Händelseutfall plus forskningsutfall 
Action Research resultat kan relatera till både händelse (praktiska lösningar i problemområ-
det) och forskning (lärande om processen för problemlösning och hur man är i situationer). 
Idealt ska båda sorternas resultat uppnås. Ibland leder projekt inte till praktiska lösningar men 
kan fortfarande bedömas vara framgångsrikt av akademiska forskare, om man lärt sig om mo-
deller och teorier och/eller problemlösningsprocessen, men även möjliga orsaker för att miss-
lyckandet ska ha hjälpt lindra problemet. På samma sätt kan utövare känna att projektet var 
lyckat för dem om de har hittat nya sätt att lösa praktiska saker även om de inte bidrog något 
till kunskapssamfundet. 

Vi har gjort en undersökning och fått fram både praktiska lösningar, forskning om överläm-
nande av datorsystem samt dokumentation framtagen med hjälp av vår utveckling av eXtreme 
Programming. 

Arbetsprocessen 
För att strukturera arbetsprocessen föreslår Action Research att man jobbar enligt en ordning 
som ofta beskrivs som ett femstegs kretslopp: Diagnostisera problemet, planera, åtgärda pro-
blemet, utvärdera och reflektera. Här följer en beskrivning på hur vi har använt dem.  

Diagnostisera problemet 
Vi har undersökt överlämningar mellan utvecklare av system och tagit reda på vad som be-
hövs för att du som ny utvecklare ska få en så god förståelse för systemet som möjligt. 

Planera hur man ska lägga upp arbetet 
Vi gjorde en tidsplan i början av processen, som vi har följt till stor del. Det har varit en viktig 
del av planeringen, för att se så att man hinner klart med arbetet inom tidsramen för uppsat-
sen. Vi tog hänsyn till vad vi ville hinna med och satte upp avgränsningar för det som vi inte 
ansåg att det skulle finnas tid för. Planen har reviderats under arbetets gång eftersom vi upp-
täckt nya saker och valt bort andra. 

Åtgärda problemet som vi identifierat i syftet i enlighet med planeringen 
Vi gjorde en sammanställning av vad några andra studier kom fram till om olika dokumenta-
tionsformer, vi valde ut några dokumentationsartefakter som vi ansåg kunde passa in i eXtre-
me Programmings iterativa cykler. 

Utvärdera det man åstadkommit och se ifall det löst problemet 
Vi gjorde en studie bestående av strukturerade intervjuer för att se om förståelsen för systemet 
ökade då man fick se dokumentationen som bifogades med systemet. 
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Reflektera bestämma sig för vad som åstadkommits i praktiska resultat och ny kunskap samt 

om en ny Action Researchcykel krävs.  
Vi har endast gjort en cykel av Action Research, i framtiden finns det fler saker att titta på och 
vi hoppas att vår rapport kan bidra till att andra personer intresserar sig för överlämningar av 
mjukvara. 

1.3.2. Litteraturstudie 

För att få en uppfattning om vår uppsats problemställning så har vi gjort en litteraturstudie där 
vi läst böcker och artiklar som berör vårt ämne. 

Vi har läst följande böcker: 

 Extreme programming applied: playing to win, Auer, Ken & Miller, Roy, 2001.   

 Extreme programming explained: embrace change, Beck, Kent & Andres, Cynthia, 

2005  

 Planning extreme programming, Beck, Kent & Fowler, Martin, 2001  

 Researching information systems and computing, Oates, Briony J, 2006  

Vi har använt följande söktjänster på internet: 

 ACM Digital Library 

 IEEE Xplore 

 Ebrary 

 Google Books 

För att hitta uppslag till sökord så gjorde vi en studie där vi sökte efter olika sidor om eXtre-
me Programming, dokumentation och liknande termer på olika sökmotorer samt på Wikipe-
dia, för att se vilka ord de använde för att diskutera det vi var intresserade av. Utifrån vad vi 
hittade så sökte vi vidare på ovan listade söktjänster för att få mer tillförlitliga källor. Följande 
begrepp har vi sökt på: extreme programming, software documentation, software maintenan-
ce, extreme programming documentation och extreme programming maintenance. 

1.3.3. Systemutvecklingen 

För utvecklingen av systemet så har vi använt oss av utvecklingsmetoden eXtreme Program-
ming (XP). Vi valde denna metod för att det är en funktions- och behovsdriven utvecklings-
metod vilket är något som passar oss. Då vi inte har så stor erfarenhet av att arbeta med sy-
stemutveckling och en av oss är beställare kan detta leda till att kraven väldigt snabbt kan 
ändras. Dessutom har vi inte så stor erfarenhet av att arbeta med lånesystem vilket gör att vi 
ofta kan komma på nya idéer. En funktionsdriven utvecklingsmetod gör att vi inte behöver 
skriva om koden så mycket. 
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1.3.4. Undersökningen 

För vår undersökning av vad dokumentationen har för värde för nya utvecklare använde vi oss 
av structured interviews (strukturerade intervjuer) där vi ställde frågor om dokumentationen 
och dess bidrag till att öka förståelsen för systemet. Vi sökte kvalitativa svar istället för kvan-
titativa eftersom vi hade ett otillräckligt stort underlag på grund av tidsbegränsningen.  

1.4. Avgränsningar 

Dokumentation är inget litet område, det finns mängder med litteratur och artiklar i ämnet. Vi 
har valt att begränsa oss till den dokumentation som används vid software maintenance men 
med eXtreme Programmings filosofi i åtanke. Hade vi haft mer tid så hade vi gjort en större 
undersökning kring dokumentation med flera respondenter och då fått fler svar som hade bi-
dragit till att undersökningen fått större statistisk säkerhet. 

Ingen av oss har utvecklat enligt XP tidigare vilket kan leda till att vi inte utnyttjar metoden 
till fullo.  

 

1.5. Disposition 

 I första kapitlet berättar vi om förutsättningarna för uppsatsen, upplägget och vilka be-
gränsningar som finns. 

 I andra kapitlet så berättar vi om vad eXtreme Programming är och vikten av doku-
mentation samt hur vi valt att kombinera dessa 

 I tredje kapitlet beskriver vi hur vår utveckling fortlöpte. 

 I fjärde kapitlet så redovisar vi slutsatsen. 

 I femte kapitlet återfinns källförteckningen. 

1.6. Ordlista 

Här är en lista på ord som finns i uppsatsen som kan behöva en längre förklaring än vad som 
är praktiskt i löptext. 

MySQL 
MySQL är en relationsdatabashanterare, från början utvecklad av två svenskar i Uppsala. En-
ligt företaget själva så är det den mest använda databasen skriven med öppen källkod. Den 
ingår även i en uppsättning program som kallas LAMP (Linux, Apache, MySQL, 
PHP/Perl/Python) som används för att sätta upp en maskin med kapaciteten att hantera dyna-
miska hemsidor och databaser.  

För mer information se http://www.mysql.com. 
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PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) 
Ett scriptspråk som används för att skapa dynamiska hemsidor. Den ingår ofta i en uppsätt-
ning program som kallas LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python) som används för 
att sätta upp en maskin med kapaciteten att hantera dynamiska hemsidor och databaser. 

För mer information se http://www.php.net. 

Refactor (Refaktorera) 
Att gå igenom koden, förändra och göra det bättre. Ofta på grund av att man tycker sin lös-
ning är för krånglig eller att man kommit på ett smartare och enklare sätt att lösa problemet. 
En del går att automatisera om man använder en integrerad miljö till exempel Eclipse, NetBe-
ans eller Visual Studio. Ofta handlar det om att flytta funktioner till nya klasser, byta namn på 
globala variabler eller större ingrepp som att strukturera om upplägget vilka klasser som be-
hövs och vilka som det inte finns behov för. 

SmallTalk 
Är ett objektorienterat programmeringsspråk, som lade grunden för det som vi i dag tar för 
givet såsom, fönsterhantering, Model-view-controller tänkandet, plattformsoberoende i form 
av en virtuell maskin (VM) samt Just-in-Time kompilering (JIT). Nuförtiden för det mest ett 
tillbakadraget liv, men med väldigt engagerade användare.  

För mera information http://www.smalltalk.org. 

Software maintenance 
När ett system levereras och anses färdigt så går det över i den så kallade software maintenan-
ce-fasen. Det handlar nu om att rätta till buggar som uppstår och eventuellt lägga till nya 
funktioner som efterfrågas. Penny Grubb och Armstrong Takang har skrivit en bok, Software 
maintenance: concepts and practice (2003), där de går igenom hela software maintenance-
fasen. 

UML (Unified Modeling Language) 
UML är ett notationsspråk för diagram och andra systemartefakter, det används av väldigt 
många och har en stor uppsättning med olika diagramtekniker, det är dock bara ett fåtal som 
används i någon större utsträckning. Det är främst i början av systemutvecklingen det an-
vänds, för att få en bra start på systembyggandet så kan man modellera olika delar av systemet 
med hjälp av UML, allt för att man ska veta vad man ska koda in för funktionalitet i systemet. 

En bok i ämnet är Applying UML and patterns: an introduction to object-oriented analysis and 
design and iterative development skriven av Craig Larman (2005). Man kan även besöka 
www.uml.org. 
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2. Teori 

I detta kapitel så beskriver vi vad eXtreme Programming är och olika dokumentationsartefak-
ter. 

2.1. eXtreme Programming 

eXtreme Programming är en systemutvecklingsmetodologi som togs fram av Kent Beck 
(Beck & Andres, 2005, s.125-129) under slutet av 1990-talet. Chrysler, en stor amerikansk 
biltillverkare, tog kontakt med Kent Beck och undrade om han kunde hjälpa dem med att op-
timera deras lönehanteringssystem som höll på att skrivas i Smalltalk. Då utvecklingen inte 
kommit framåt speciellt mycket det senaste halvåret så gav han tre förslag; fortsätt och bli 
aldrig klara, lägg ned och begränsa förlusterna eller börja om från början. Chrysler valde det 
sistnämnda med Kent Becks involvering. (ibid.) 

Kent Beck inledde med att intervjua varje person i sitt utvecklingsteam och när han fick frå-
gan, "So, how is the project going to work?" så började han sakta specificera hur arbetet skulle 
fungera. Beskrivningen blev tydligare för varje intervju och eXtreme Programmings första 
iteration hade nu körts. Hans tanke var att ta det som var absolut nödvändigt inom systemut-
veckling och verkligen fokusera på det. Att göra det som är viktigast och det som var mindre 
viktigt kunde man ta lite senare. (Beck & Andres, 2005, s.125-129) 

För att ge en grundläggande förståelse av vad eXtreme Programming är för något så kommer 
vi här gå igenom de tre element som XP består av (se fig. 1), värderingar (values), principer 
(principles) och tillämpningar (practices) (Beck & Andres, 2005, s.13-16).  

2.1.1. Värderingar 

Värderingar är något grundläggande som alltid ska finnas i bakhuvudet. Genom att program-
mera mycket får man en bra känsla för vad som kommer att fungera eller inte. De värderingar 
Kent Beck tar upp i boken Extreme Programming Explained (Beck & Andres, 2005) visar på 
de grundläggande sakerna han tycker behövs för att skapa bra stämning och gruppkänsla när 
man utvecklar efter XPs metodik. Vi går nu igenom dessa värderingar och beskriver dem. 
Värderingarna är communication, simplicity, feedback, courage och respect. 

  

Figur 1: Principer är det som överbrygger gapet mellan värderingar och tillämpningar. 

 (Källa: Beck & Andres, 2005, s. 15) 
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Communication – Kommunikation  
Kommunikation är A och O i XP. Att vara medveten om vad dina kollegor jobbar med är vik-
tigt bland annat för gruppkänslan. I många fall så har andra redan råkat ut för de problem som 
du ställs för och genom att prata med varandra så kan man få hjälp med att lösa problemet och 
slippa uppfinna hjulet ytterligare en gång. Det är även viktigt att våga säga till i tid att du kan-
ske inte hinner med en user story på den tiden som den uppskattades till. Den kanske behövs 
bryta ner i mindre delar för att hinnas med. 

Simplicity – Enkelhet  
Kent Beck frågade personer han jobbar med "Vad är det enklaste som kan fungera?", många 
missar slutet på frågan och börjar svara med "Vi har allvarliga säkerhets- och pålitlighetskrav, 
så vi kan inte göra vårt system enkelt." Det handlar inte om att göra systemet enkelt så man 
tummar på viktiga krav som finns, utan vad som enklast kan lösa de kraven som ställts. Om 
man åstadkommer enkelhet blir det mindre att kommunicera om. 

Feedback 
Att få feedback så fort som möjligt på ditt arbete underlättar utvecklingen. I XP så strävar 
man efter att få feedback efter minuter och timmar istället för veckor och månader. Den bästa 
planen håller bara till första koden börjat skrivas, sen får man gå steg för steg genom att få 
feedback på vad som funkar och inte funkar. Att få för mycket feedback är naturligtvis ett 
problem som man får tackla, t ex genom att undersöka den underliggande orsaken till proble-
met. Man kanske ska fokusera mer på testning för att undvika buggar som genererar mycket 
feedback, istället för att strunta i dem och köra på som vanligt. 

Courage – Mod  
Mod är att våga säga till när något inte är som det ska, om det är en bit kod eller en user story 
som är fel är det bättre att säga till på en gång än att vänta tills någon annan upptäcker det. 
Desto snabbare man kan se vad som är fel desto snabbare går det att lösa problemet. Om du 
vet att det finns ett problem men inte exakt vad det är, krävs det mod för att vänta tills det 
bakomliggande problemet kommer fram klart. Mod utan att balansera det med värderingar är 
farligt, att göra saker utan att tänka på konsekvenserna är inte effektivt teamwork. 

Respect – Respekt  
Respektera dina medarbetare, alla är lika värda, om en arbetskamrat inte bryr sig om de andra 
i gruppen eller projektet så kommer det att blir problem. Det krävs respekt för vad varje per-
son deltar med i projektet, alla är bra på olika saker och det måste respekteras, annars är det 
svårt att får gruppkänslan att komma fram som behövs för att ha ett effektivt utvecklingsarbe-
te. 
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2.1.2. Principer 

Läser man värderingarna så känns de väldigt abstrakta. För att lite mer fokuserat kunna styra 
systemutveckling så har man tagit fram principer. Alla principer är inte alltid tillämpliga i alla 
fall, liksom det kan finnas andra principer som inte tas upp här som kan användas vid lämpli-
ga projekt. Här har vi tagit upp ett axplock av de principer som Kent Beck tar upp i sin bok 
(Beck & Andres, 2005). De principer vi tar upp är humanity, mutual benefit, improvement, 
diversity, opportunity, failure och baby steps. 

Humanity – Humant  
Människor utvecklar system, så enkelt är det. Detta innebär att för att fungera så behöver 
gruppmedlemmarnas grundläggande behov tillgodoses. Man behöver känna sig säker (even-
tuell risk för uppsägning hotar denna säkerhet), känna en grupptillhörighet, känna att man 
bidrar till gruppens framgångar, kunna utveckla sig själv som person och i sitt yrke, kunna 
förstå andra och känna sig förstådd. Det finns behov som inte kan eller bör tillgodoses på ar-
betsplatsen och genom att begränsa arbetstiden, till exempel genom att ha 40-timmars arbets-
vecka, så ges personalen en möjlighet att tillfredsställa sina andra behov. En stor utmaning är 
att balansera gruppens behov med individens. Om du känner att du behöver vara för dig själv 
en stund så får du se till att tillgodose detta behov utan att det skadar gruppen. 

Mutual Benefit – Ömsesidig Nytta 
När du gör något så bör det komma alla till gagn. Många lösningar blir till fördel för den ena 
parten men till nackdel för någon annan, i slutändan så blir det allt som oftast en nettoförlust 
och det skadar relationer med andra människor, relationer som är mycket viktiga.  

Improvement – Förbättring  
Sträva hela tiden efter förbättring. Det finns inget perfekt system men du kan hela tiden jobba 
mot det som mål. Idag gör vi så bra vi kan och så kanske vi kan göra det ännu lite bättre 
imorgon. Att vänta på den perfekta idén innan du börjar är slöseri med tid.  

Diversity – Mångfald  
En grupp av väldigt lika människor är inte speciellt effektiv, även om det är bekvämt att jobba 
med andra som tycker precis som en själv. Det behövs skillnader, till exempel om du har två 
programmerare som ska lösa ett problem och båda har varsin lösning så se det som en möjlig-
het, inte ett problem. Svårigheten ligger i att lösa den konflikt som kan uppstå på ett så pro-
duktivt sätt som möjligt. Kan man utnyttja skillnaderna hos människorna så finns det mycket 
att vinna. 

Opportunity – Tillfälle  
Självklart finns det problem, även i eXtreme Programming. Det viktiga är att ha en positiv 
attityd och se problem som tillfällen för förändring och förbättring och inte som oöverstigliga 
hinder. 

Failure – Misslyckande  
Våga misslyckas! Att inte lyckas lösa ett problem kan också innebära kunskap. Har du flera 
duktiga programmerare så kanske de kommer på flera olika lösningar på ett problem. Under 
den tid det tar att diskutera vilken som är den bästa lösningen, så hade de hunnit implementera 
allas lösningar samt provkört dessa och på så sätt funnit den bästa lösningen. 
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Baby Steps – Små steg  
Ta ett steg i taget, ett litet steg. Det är lockande att göra stora saker på en gång men genom att 
ta en sak i taget så får man bättre kontroll och du kan ibland jobba så fort så att det ser ut som 
du tar stora steg. Idén är att overheaden för små steg är lägre än att behöva reparera felaktiga 
stora steg. 

2.1.3. Tillämpningar 

Tillämpningar är olika metoder som kan stödja din systemutveckling på olika sätt. Endast en 
tillämpning säger inte så mycket utan först när den kombineras med värderingar så får du ut 
något av den. Till exempel att bara programmera i par låter inte så väldigt givande, om man 
inte lägger till värderingarna att få snabb feedback, stöd i att hitta buggar, någon att kommu-
nicera och lösa problem tillsammans med, då får tillämpningen ett värde. Det finns flera till-
lämpningar och vilka som används beror på situationen. De primära (se fig. 2) kan man börja 
använda från start medan den andra kategorin kan skapa problem om man inte behärskar de 
grundläggande tillämpningarna. Vi har även här tagit ett urval av de tillämpningar som Kent 
Beck tar upp i sin bok Extreme Programming Explained (Beck & Andres, 2005). De tillämp-
ningar som vi tar upp är informative workspace, pair programming, stories, weekly cycle, test-
first programming och ten-minute build. 

Informative Workspace – Informativ Arbetsplats 
Det är viktigt att tydligt se vad som händer just nu, hur projektet går framåt och vad som har 
blivit klart. Till exempel så kan man sätta upp alla user stories på en tavla och dela in dem i 
grupper som pågående, klara, kommande med flera. Arbetsytan ska vara öppen och inspirera 
till möten mellan personer, samtidigt måste det finnas möjlighet för avskildhet, till exempel 
genom separata bås. Människans dagliga behov ska vara tillgodosedda genom tillgång till 
bland annat toalett, dryck, snacks. 

Figur 2: En översikt av de viktigaste tillämpningarna (Källa: Beck & Andres, 2005, s. 36) 
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Pair Programming – Parprogrammering 
Att programmera i par höjer effektiviteten genom att du snabbt får feedback, någon att spåna 
idéer med, någon som kan ta över om du fastnar och helt enkelt ett extra par ögon att upptäcka 
buggar med. Detta innebär inte att du ej kan göra något på egen hand, behöver du fundera 
själv en stund så gå iväg och gör det, men delge resultatet till gruppen så att alla får ta del av 
lösningen. Det gäller även att respektera varandra, att jobba på ett sätt så att båda är bekväma 
med situationen. 

User Stories – Användarhistorier  
User stories är ett sett att strukturera upp arbetet i XPs iterationscykler. Man börjar med att 
kunden skapar en mängd korta historier där de beskriver funktionalitet som ska finnas i sy-
stemet. På det sättet kan både utvecklare och kund se och förstå funktionskraven. Varje histo-
ria får en tidsuppskattning av programmeraren. Inför varje iterationscykel så väljer kunden ut 
ett antal historier som ska skrivas, testas och implementeras under den kommande cykeln. På 
det här sättet kan kunden direkt påverka vilken funktionalitet som är viktigast just nu. Om en 
historia är för komplicerad och för stor så kan man bryta ned den i mindre historier och se 
dem som delproblem. (Beck & Andres, 2005, s.44-45). Det läggs rätt mycket ansvar på kun-
den för user stories. Det är upp till kunden att skriva alla historier och välja ut vilka som ska 
göras under kommande iteration (Beck & Fowler, 2001, s47). Programmerarnas uppgift är att 
lösa problemet som historien framställer. 

Weekly Cycle – Veckovisa Iterationer 
En hörnsten i eXtreme Programming är korta fasta iterationer, förslagsvis på en till tre veckor. 
Veckan inleds med att utvärdera hur förra veckan gick och välja vilka user stories som ska 
göras denna vecka. Sedan skrivs tester som koden ska passera och så börjar själva utvecklan-
det. När veckan är över ska all kod passera de tester man skrev i början. En fördel med itera-
tioner på en vecka är att man blir fokuserad på fredagen, allt ska vara klart då och man kan ta 
helg. Man kan även experimentera från vecka till vecka med t ex att ändra intervallet på när 
man byter partner i parprogrammeringen. 

Test-First Programming – Testdriven Utveckling 
En annan grundpelare inom XP är att först skrivs tester som den kommande koden ska klara, 
därefter skrivs koden, testdriven utveckling. Detta underlättar att hålla fokus på vad som ska 
göras, det är annars lätt att lägga till kod som "kan vara bra att ha". Om du prompt vill lägga 
till den koden så gör klart det du håller på med och skriv sedan ett nytt test för det du vill läg-
ga till. Det ökar också förtroendet för programmeraren. Det är svårt att lita på en programme-
rare som levererar kod som inte fungerar. Ett test är till för att se att koden gör det den ska och 
kan lätt användas när man refaktorerar koden. För att se om något test misslyckas, det är även 
bra att ha dem när man ska förstå koden, man får snabbt en överblick av vad som funktioner-
na klarar av att hantera vad gäller till exempel felinmatningar.  

Ten-Minute Build – Tio Minuters Körning 
eXtreme Programming förespråkar att det ska vara en testdriven utveckling och att man ska 
köra testerna så ofta som möjligt. XP förespråkar en maxgräns på tio minuter för att kompilera 
och testa systemet. Det ska även vara helt automatiserat just för att man ska köra det så ofta 
som möjligt. Krävs det användarinteraktion eller att det tar längre än tio minuter så är risken 
att man undviker att köra. Mentaliteten ska vara "Gjorde vi något misstag nu? Låt oss kompi-
lera och se!" 
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2.1.4. Kritik mot XP 

När vi läst litteratur om eXtreme Programming så fick vi känslor som "det här kommer revo-
lutionera världen som vi känner den" och "varför har ingen kommit på det här tidigare!?" För 
att få en nyanserad bild av XP läste vi böcker och artiklar som var mer kritiska till utveck-
lingsmetoden. Då förstod vi att allt kanske inte var så bra som vi först trodde. Matt Stephens 
och Doug Rosenberg har skrivit boken Extreme Programming Refactored: The Case Against 
XP som utgavs 2003, där de går igenom varje del av XP och berättar vad de tycker är bra och 
dåligt med metoden. Ett område är till exempel parprogrammering, de ser risker med att para 
ihop utvecklare som inte vill sitta tillsammans och att det då blir en väsentligt sämre effektivi-
tet och kvalité. Andra problem kan vara social dynamik, brist på avskildhet, saknar egen tid 
till att tänka och ergonomiska problem (Stephens, Rosenberg, 2003, s. 136-147).  

I tidigare erfarenheter så har allt handlat om att producera det ena dokumentet efter det andra. 
Mycket av dokumentationen ger inte ens en bild av vad systemet ska klara av och man blir 
trött och uttråkad på att skapa mängder av dokument som aldrig används. I eXtreme Pro-
gramming föredras verbal kommunikation före skriven (Auer & Miller, 2001, s. 83-84), vilket 
lät mycket intressant för oss då vi bara är två personer och kan ha ett tätt samarbete och 
mycket bra kommunikation utan massa dokument och diagram. Det här har det dock kommit 
en del kritik mot, att inte ha någon eller väldigt lite skriven dokumentation om systemet inför 
starten av kodandet blir egentligen en tidsförlust (Stephens, Rosenberg, 2003, s. 183-200). Det 
är ofta väldigt basala saker som upptäcks efter en kort tids utveckling som behöver förändras 
vilket hade kunnat undvikas om man hade planerat lite inför starten. I början av ett projekt 
fundera över vilka klasser och metoder som behövs gör att du inte lika ofta kommer behöva 
ändra om i redan skriven kod när utvecklingen fortskrider. 

2.2. Dokumentation 

Dokumentation är en viktig del i förståelsen för systemet, både för den som ska använda det 
och de som ska ta över utvecklingen. Grubb och Takang har skrivit en bok om software main-
tenence (Grubb & Takang, 2003) där de går igenom vad som händer med systemet när det 
överlämnats till nya utvecklare. De nya utvecklarna kommer behöva sätta sig in i systemet 
eftersom de inte varit med och utvecklat det och när man får ett helt nytt system framför sig så 
behöver man dokument som beskriver dess beståndsdelar och övergripande logiska mönster 
för att skapa sig en bild av systemet. Det har gjorts studier om vad mjukvaruutvecklare an-
vänder för dokumentation och hur viktiga de anser att de olika typerna av dokumentation är 
(se till exempel Cozzetti B. de Souza et al. 2005; Lethbridge & Forward, 2002; Lethbridge et 
al. 2003). Vi tänkte ta russinen ur kakan samtidigt som vi försöker anpassa dokumentationen 
till eXtreme Programming för att på så sätt få fram ett arbetssätt som inte tynger ner och ska-
par massa onödig dokumentation. 
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2.2.1. Olika sorters dokumentation 

Enligt Cozzetti B. de Souza et al. (2005) värderas källkod och källkodskommentarer högst när 
det gäller att förstå system. Detta är inte konstigt då det används mest för att sätta sig in i sy-
stemet (ibid.). Efter källkod och källkodskommentarer kom olika sorters datamodeller, logiska 
och klassdiagram. Tabellen ett visar hur viktigt de svarande ansåg att olika dokumentartefak-
ter var. Vi tänkte nu förklara de olika typerna av dokumentation som tas upp i tabellen. 

Rank Artifacts Important Does not known 

no little yes very 

1 Source code 0 0 3 50 1 

2 Comments 0 4 9 41 0 

3 Logical data model (MER) 0 3 12 38 1 

4 Class diagram 0 2 18 33 1 

5 Physical data model 0 2 19 32 1 

6 Use case diagram 0 5 17 31 1 

7 Use case specification 1 3 21 26 3 

8 Acceptance test plan 2 8 15 25 4 

Tabell 1: Hur viktig är respektive dokumentationsartefact är för förståelsen för ett objektorienterat system, topp 

8, 54 st. deltagare. (Källa: Cozzetti B. de Souza et al. 2005) 

Source code - källkod 
Källkoden är det som systemet består av, de algoritmer som exekveras. Då du har ett system 
så har du källkod och det kräver således ingen ansträngning utöver själva utvecklingen för att 
producera.  

Comments - kodkommentarer 
Kod med kommentarer är ett av de viktigaste verktygen för att förstå ett system (Cozzetti B. 
de Souza et al. 2005). Genom att kommentera sin kod så kan man förklara vad olika algorit-
mer gör och hjälpa läsaren att förstå utvecklarens intentioner. Dessutom kan man genom att 
strukturera kommentarerna på ett speciellt sätt, nyttja dessa för att skapa dokumentation över 
alla klasser och metoder som finns i koden. Det finns flera verktyg för att skapa sådan doku-
mentation per automatik och enligt en undersökning av Timothy C. Lethbridge och Andrew 
Forward så används dessa verktyg frekvent (Lethbridge & Forward, 2002). Verktyget tolkar 
alla kommentarer, som har rätt format, och skapar dokumentationen i valt format, till exempel 
en hemsida i HTML, en PDF eller en Windows hjälpfil (CHM).  
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Om man utvecklar i PHP så finns programmet PHPDoc (www.phpdoc.org). Här är ett exem-
pel på hur en strukturerad kodkommentar enligt PHPDocs syntax kan se ut: 

/** 

* Get a {@link Equipment}-object by supplying an ID. 

* 

* You supply an ID to specify what equipment to load into the 

* {@link Equipment}-object. In return you get an object or a string 

* with an error-status. 

* 

* @param integer $id An ID to identify what equipment to be loaded  

* into the object. 

* @return Equipment|string Possible strings: [non-numeric,  

* non-existant] 

*/ 

public static function getEquipment($id) 

{ 

    $eq = new Equipment($id); 

    if ($eq->flag == 'valid') return $eq; 

    else return $eq->flag; 

} 

När man sedan kör PHPDoc för att generera dokumentationen går det igenom all kod och 
parsar kommentarerna och skapar, i detta fall, en hemsida där vi bland annat kan se de olika 
metodernas signaturer (se fig. 3). 

  

Figur 3: Exempel på hur PHPDoc gör om kodkommentarer till en hemsida. 
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Logical and physical data model - logiska och fysiska datamodeller 
Det finns olika sorters datamodeller, bland annat den logiska och den fysiska (Agile Data, 

2009). En logisk datamodell (se fig. 4) är inriktad på hur informationen i databasen hänger 

ihop på ett mer teoretiskt plan, den visar utvecklarens intentioner. Om en fysisk datamodell är 

kod så är den logiska modellen pseudokod. Den fysiska datamodellen visar databasens faktis-

ka struktur, ända ner till tabellers kolumner och dess datatyper, till exempel om en kolumn är 

satt till en 32 bitars integer så visas det i den fysiska datamodellen (Agile Data, 2009). Enligt 

Cozzetti B. de Souza et al. (2005) är den logiska datamodellen mer använd än den fysiska 

även om det är med liten marginal. XP har inte någon inledande fas där det finns plats för att 

skapa en logisk datamodell, den fysiska datamodellen går däremot att skapa automatiskt från 

databasen och visar hur den faktiska strukturen ser ut vilket gör att den lämpar sig väl för XP.  

 

Även om datamodeller inte är en del av UMLs standard så finns det generella regler som kan 
användas för att rita upp diagram som inte ingår i UML (Larman, 2005, 625-626).  

Classdiagram - klassdiagram 
Klassdiagram är en del av UML och visar vad klasser innehåller och vilka relationer de har till 
varandra (Larman, 2005, s.249). Klasserna representeras av rutor som innehåller attribut och 
metoder. Mellan klasserna så definieras relationer med hjälp av linjer (se fig. 5), det går även 
att sätta kardinalitet på relationerna för att tala om hur det förhåller sig i mängd gentemot var-
andra.  

 

Figur 4: Ett exempel på en fysisk datamodell. 
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I Craig Larmans bok Applying UML and Patterns (2005, s 249-270) beskriver han den stora 
mängd olika begrepp och symboler man kan välja att ha med i sitt diagram. 

Figur 5: Ett exempel på hur ett klassdiagram kan se ut.  
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Use case diagram 

Ett use case diagram kopplar ihop use cases med varandra och de olika användare som sy-
stemet har (Larman, 2005, s. 89-92). Eftersom att eXtreme Programming arbetar med user 
stories istället för den större varianten use cases så finns inga use cases att göra ett diagram 
av.  

Use case specification 
Ett use case är en beskrivning av ett önskat händelseförlopp i systemet, till exempel Lägg till 
utrustning. Här beskrivs olika förutsättningar, vilka användare som är berörda och vilka avvi-
kelser som kan ske i händelseförloppet. (Larman, 2005, s. 61-100)  

I eXtreme Programming så skalas sådan dokumentation ned och jobbar med de betydligt 
mindre user stories, som beskrivs under rubriken Stories i kapitel 2.1.3. 

Acceptance test plan – plan over acceptanstestes 
Planen för acceptanstest skrivs av kunden. Syftet är att skapa ett sätt att bedöma när user sto-
ries är färdigimplementerade. Varje user story kan ha flera olika acceptanstest som den måste 
klara av innan den är godkänd, planen innehåller övergripande saker såsom schema över när 
testerna ska utföras, protokoll över tidigare tester och mer information som kan behövas för 
att testa acceptanstesterna. 

Programmerare skriver enhetstester för koden medan kunden skriver så kallade acceptanstes-
ter för att kontrollera att en user story uppfyller kraven som är ställda på den (Auer & Miller, 
2001).  

Enhetstestning - unit testing 
Enhetstestning innebär att innan en metod skapas så skrivs tester som kan köras under själva 
utvecklingen för att säkerställa att metoden fungerar som den ska (Beck & Andres, 2005, s. 
50-51). Eftersom testerna skrivs först finns ett mål, när målet är uppnått så skriver man ett 
nytt test (ibid.). Med enhetstestning så vågar du som utvecklare göra förändringar i koden och 
försöka förbättra den. Något som XP förespråkar så tydligt (Auer, Miller, 2001, s. 181-190), 
eftersom om något inte fungerar som det är tänkt så säger testerna ifrån.  

Som ej involverad utvecklare så kan man även få en inblick i intentionen med metoden genom 
att se vad som har testats (ibid. s. 6-7). Genom att skriva testen först fås en känsla av fram-
steg. Om det finns tio tester som alla misslyckas och man skriver kod som gör att första testet 
lyckas så har man kommit framåt (Beck & Andres, 2005, s. 97-102). Ett ramverk för enhets-
testning är xUnit som finns för en mängd olika språk, ett exempel är PHPUnit (se 
http://www.phpunit.de/) för att testa kod skriven i PHP.  
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Här är ett exempel på ett test av en klass, EquipmentCreator, som bara innehåller en metod, 
getEquipment(1): 

public function testEquipmentCreator() 

{ 

 $eqq = EquipmentCreator::getEquipment(1); 

 $eq = EquipmentCreator::getEquipment(1); 

 $this->assertEquals($eqq, $eq); 

 $this->assertStringStartsWith('non-existant', $eq = Equip 

  mentCreator::getEquipment(0)); 

 $this->assertStringStartsWith('non-numeric', $eq = EquipmentCrea

  tor::getEquipment('foo')); 

} 

När man kör testerna kommer utskriften nedan där varje punkt under namnet på test klassen är 

en metod till exempel testEquipmentCreator och har klarat alla test (assertions) som den 

innehöll. 
backeman@poseidon:logit.backeman.se$ phpunit --verbose test/ 

PHPUnit 3.4.9 by Sebastian Bergmann. 

test/ 

 EquipmentTest 

 .......... 

 CartTest 

 ..... 

 BorrowerTest 

 ..... 

Time: 4 seconds, Memory: 4.00Mb 

OK (20 tests, 65 assertions) 

Sequence diagram - Sekvensdiagram 
Enligt Donald Bell på IBM så är sekvensdiagram (SD) är väldigt nyttiga när det gäller över-
lämnande av system (IBM, 2004) därför har vi valt att ta med det även om det hamnade på 
plats 16 i Cozzetti B. de Souzas undersökning (Cozzetti B. de Souza et al. 2005). 

Sekvensdiagram är en del av UMLs interaktionsdiagram som visar hur objekt interagerar via 
meddelanden. De används för dynamisk objekt modellering (Larman, 2005, s.221). Varje ob-
jekt har en aktivitetslinje som löper lodrätt och från denna linje drar man anrop till olika me-
toder hos andra objekts aktivitetslinjer (se fig. 6). På så sätt kan man följa kommunikationen i 
kronologisk ordning (ibid. s. 226-240).  
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En nackdel med sekvensdiagrammen är att de kan vara krångliga att rita upp och tar mycket 
plats, framför allt lodrätt. I det avseendet är ett kommunikationsdiagram bättre som även det 
är en del av UMLs interaktionsdiagram. Det visar samma sak som ett SD (Kimmel, 2005. 
s.82), tar mindre plats och är lättare att rita upp. Nackdelen är istället att de är svårare att följa 
då man måste hålla koll på en numrering av anrop för att se vart kommunikationen tar vägen 
vilket kan bli rörigt om det är ett stort diagram (Larman, 2005. s. 223).  

  

Diagrammet forstätter på nästa sida 



 

20 

 

I Craig Larmans bok Applying UML and Patterns (2005, s 221-247) finns en djupare beskriv-
ning med en stor mängd olika begrepp och symboler som det går att välja att ha med i sitt 
diagram.  

2.2.2. Dokumentation och systemförståelsen 

Utvecklare använder dokumentationen i tre faser, läs om programmet, studera källkoden och 
provkör programmet (Grubb & Takang, 2003, s107-108). Det är inte tre separata faser utan de 
kan användas tillsammans, där man först läser om funktionen sen studerar källkoden, eller 
blandar om och provkör först och sen studerar källkoden. De här tre faserna går att använda 
samtidigt för att öka på sitt kunnande om hur systemet är uppbyggt. 

Källkoden är väldigt viktig för förståelsen av systemet, speciellt om den är kommenterad så 
man vet vad som pågår hela tiden. Enligt en undersökning, gjord för att titta på vad för sorts 
dokumentation som används mest under software maintenance-fasen för att förstå system, så 
kom källkod klart överst följt av kommentarer i källkoden, därefter kom logisk datamodell 
(Cozzetti B. de Souza et al. 2005). 

 

Figur 6: Ett exempel på ett sekvensdiagram. 
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3. Utvecklingen 

För att testa vår teori om att dokumentation kan hjälpa en utvecklare att förstå ett system så 
byggde vi en hemsida för att hjälpa Dreamhack att lösa sitt problem. Vi använde eXtreme 
Programming som utvecklingsmetod beskriver hur det arbetet gick till.  

3.1. Förstudie 

I förstudien så sökte vi på www.google.se med olika söktermer som vi ansåg skulle ge oss bra 
resultat. Exempel på söktermer är "inventory system", "library system", "lending system". Det 
var mycket varierande hur mycket man fick se utan att registrera sig för produkten och vi un-
dersökte så långt det gick utan att binda upp oss för något.  

Av de system vi tittade på så handlade det om två fokusområden, större inventariesystem som 
ofta är väldigt kompetenta och inriktade mot företag samt system anpassade för att inventera 
vad du har i hemmet ifall olyckan är framme och försäkringsbolaget vill veta vad som fanns i 
bostaden. Av de system som vi tittade på så hade något kanske kunnat lösa Dreamhacks pro-
blem men det hade varit onödigt komplicerat.  

I bilaga ett finns en sammanställning av de system vi tittade på. 

3.2. User stories 

Vi har efter vår förstudie och en genomgång av Dreamhacks gamla system kommit fram till 
ett antal user stories som vi planerat att implementera i det nya systemet.  

Enligt XP så ska varje user story få en uppskattning på hur lång tid den tar att genomföra men 
på grund av vår brist på erfarenhet så har vi inte lyckats göra en rättvisa uppskattningar och 
därför utelämnat dessa.  

De user stories som vi kom fram till presenteras här nedan i tabell två.  

Namn Beskrivning 

Byta språk Kunna växla mellan svenska och engelska primärt. 
Ha stöd för flera språk om det finns översättare. 

Generera en textfil som databasunder-
lag för skrivare 

Du ska kunna välja en mängd utrustning och ska-
pa en textfil med id-nummer som kan användas 
som databasunderlag för etikettskrivare. 

Lista all utrustning En lista på all utrustning som finns i systemet. 

Lista alla låntagare En lista på alla låntagare som finns i systemet 

Logga in Att skydda sidan så att endast behöriga användare 
kan använda systemet. 

Logga in med säker anslutning (SSL) Stöd för krypterad anslutning. 

Lägga till ny låntagare Lägg till en låntagare via gränssnitt 
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Lägga till ny låntagare direkt i utlå-
ningsgränssnittet 

Om man läser in ett id-nummer som inte finns så 
ska man erbjudas att lägga till denna låntagare. 

Lägga till ny utrustning Lägg till utrustning via gränssnitt 

Lägga till ny utrustning direkt i utlå-
ningsgränssnittet 

Om man läser in ett id-nummer som inte finns så 
ska man erbjudas att lägga till denna utrustning. 

Notifiera låntagare om att utrustningen 
önskas tillbaka 

Till exempel genom email eller sms påminna lån-
tagare om att det är dags att lämna tillbaka den 
lånade utrustningen.  

Registrera utlånad utrustning som  
tillbakalämnad genom streckkod 

Att kunna registrera ett lån som avslutat med ett 
id-nummer, t ex genom att läsa av en streckkod. 

Registrera utrustning som utlånad ge-
nom streckkod 

Att kunna registrera ett lån med ett id-nummer, t 
ex genom att läsa av en streckkod. 

Själv se vad du har lånat Att kunna logga in på en hemsida och se vad som 
är registrerat på dig själv för att se om du glömt 
något 

Skapa ett grundläggande gränssnitt Gränssnittet ska vara webbaserat, och följa företa-
gets färgprofil. 

Sätta en tidsbegränsning för ett lån Stöd för att sätta en tidbegränsning på lånet. När 
tidsgränsen närmar sig sitt slut så kan en påmin-
nelse skickas. 

Söka efter låntagare i utlåningsgräns-
snittet 

Genom att skriva delar av ett namn i utlånings-
gränssnittet så ska en lista komma upp med de 
låntagare som matchar och man ska kunna välja 
den önskade i listan. 

Söka efter utrustning i utlåningsgräns-
snittet 

Genom att skriva delar av ett namn i utlånings-
gränssnittet så ska en lista komma upp med den 
utrustning som matchar och man ska kunna välja 
den önskade i listan. 

Visa statistik Till exempel lista vilka verktyg som lånats mest, 
vilka låntagare som lånat mest, inte lämnat tillba-
ka, försvunna med mera. 

Ändra information om låntagare Att kunna ändra information om en specifik lånta-
gare 

Ändra information om utrustning Att kunna ändra information om en specifik artikel 

Tabell 2: De user stories vi planerat att implementera i systemet. 

  



 

23 

3.3. Iterationer 

Här följer en beskrivning av varje iteration, de problem vi stötte på samt en del funderingar 
kring hur XP och dokumenteringen fungerade för oss. 

3.3.1. Första iterationen 

Programmering 
Vi genomförde fyra user stories, Registrera utrustning som utlånad genom streckkod, Regi-
strera utrustning som tillbakalämnad genom streckkod, Logga in och Skapa ett grundläggande 
gränssnitt. Grundfunktionen i systemet ska vara att låna ut utrustning och vi valde därför att 
implementera den funktionaliteten först samt att skydda vårt arbete med inloggning.  

Det var mycket nytt då en av oss aldrig har programmerat PHP, så parprogrammeringen blev 
mycket handledning. Detta kommer dock att förbättras under utvecklingen då vi blir bättre på 
PHP-programmering.  

Första iterationen handlade mycket om att lära sig använda eXtreme Programming och allt det 
innebar, vi tycker vi följde det mesta som XP har satt upp, det enda som inte riktigt fungerade 
var parprogrammeringen, men det är nog något man måste vänja sig vid. I iteration två ska vi 
verkligen försöka använda parprogrammering då vi tror det kan bli bättre kod då.  

Dokumentering 
All kod som vi skrivit har vi dokumenterat med PHPDoc, det var riktigt smidigt att göra det 
samtidigt som man skrev koden, det tog inte särskilt mycket längre tid, och så fick man funde-
ra på hur man enklast förklarar för någon annan vad koden man precis skrivit gör. Vi skapade 
även ett sekvensdiagram över utlåningsprocessen för att se om det skulle ta lång tid att skapa 
dem och om det är något att ha med i varje iteration eller om det är bäst att skapa dem i en 
dokumentationsiteration inför överlämningen av ett system. 

3.3.2. Andra iterationen 

Den här iterationen handlade mycket om att vidareutveckla det vi började med i iteration ett, 
vi fortsatte med parprogrammeringen. Iterationen gick bra förutom att vi fick tidsbrist mot 
slutet och gav upp parprogrammeringen för att få in flera funktioner i systemet. Det är fortfa-
rande svårt att uppskatta hur lång tid olika funktioner tar för att bli klara, många gånger så 
gissar vi väldigt fel åt båda hållen, men eftersom vår deadline närmade sig så gjorde vi inga 
tidsuppskattningar på user stories. 

Funktionsmässigt har vi fått in väldigt många nya funktioner, systemet börjar bli användbart 
nu, det är som vanligt lite finputsningar kvar som det alltid är, men det får software mainte-
nance-teamet ta reda på, systemets grundläggande funktioner blev klart när iteration 2 tog 
slut. 

Programmering 
Vi hann med sju stycken user stories under den andra iterationen, nämligen följande; lägga till 
ny utrustning, byta språk, lista all utrustning, lista alla låntagare, lägga till ny låntagare, söka 
efter utrustning i utlåningsgränsnittet, ändra information om låntagare. Dessa handlar om att 
kunna lägga till och ändra informationen i systemet och att effektivisera utlåningsfunktionen. 
En del omstrukturering av koden har också gjorts. 
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Dokumentering 
Då vi bestämt oss för att lägga all dokumentation i en egen iteration på slutet så har vi endast 
dokumenterat kod under denna iteration. Det vi har gjort är enhetstester som en del i utveck-
lingen. 

3.3.3. Tredje iterationen 

Den här iterationen blev vår överlämningsiteration, här skapade vi all dokumentation som vi 
behövde inför överlämnandet av systemet till nya utvecklare. 

Programmering 
Det blev ingen programmering i den här iterationen för detta är den iteration vi döpt till do-
kumentationsiteration och vi fokuserar på att göra dokumentationen inför överlämningen.  

Dokumentering 
Nu skapade vi den dokumentation som vi ville ha med i vår studie. Genom att använda 
PHPDoc kunde vi generera ett API från våra strukturerade kodkommentarer. 

Med MySQL Workbench så kopplade vi upp oss mot MySQL-databasen och kunde automa-
tisk skapa en fysisk datamodell. Vi fick lägga till linjer för relationer och kardinalitet själva. 

Enterprise Architect heter ett program som vi använde för att skapa klassdiagram av PHP-kod.  

Sekvensdiagrammet skapade vi för hand i Microsoft Visio. Detta tog längst tid och krävdes 
mest energi.  

3.3.4. Fjärde iterationen 

Den uppmärksamme har nu insett att vi inte har redovisat alla user stories utan saknar en del. 
När vi inledde projektet så satte vi ribban ganska högt för att ha ett mål att jobba mot. På 
grund av tidsbrist så har vi inte haft tid att implementera alla tänkta funktioner. Systemet som 
finns fungerar och löser huvudproblemet vilket är just det eXtreme Programming förespråkar 
att man ska prioritera. Nästa iteration fortsätter med att implementera fler user stories och 
kommer tas upp efter uppsatsens färdigställande. 
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4. Slutsats 

Hur ska vi då sammanfatta allt arbete vi gjort? Målet var ju att kunna presentera vilken sorts 
dokumentation som är rimlig för ett eXtreme Programming team att kunna göra löpande eller 
som en egen iteration innan överlämnandet. Vi ska presentera vad de olika dokumenten vi 
producerade gjorde för att öka förståelsen för systemet och hur vi upplevde att XP fungerade, 
samt om vi kan rekommendera andra personer att använda vårt underlag för framtida system-
utvecklingar. 

4.1. Hur fungerade XP för oss? 

Vi använde utvecklingsmetoden eXtreme Programming, som vi beskrivit i kapitel två, för att 
utveckla systemet och försökte följa den så långt vi kunde med allt vad den föreskriver. Det 
som var svårast att följa var parprogrammeringen. Det gick knackigt i början men vi fick det 
att fungera väldigt bra under en tid. När vi började närma oss deadline så valde vi bort par-
programmering för att hinna implementera mer funktionalitet. Här kändes det som att vi föll 
tillbaka i gamla hjulspår när det började bli lite panikkänsla, vilket är något vi tror andra också 
kan drabbas av, det är ett av problemen som tas upp i både Beck & Andres (2005) och 
Stephens & Rosenbergs (2003), så det är ett välkänt faktum. Vi tror att det går att arbeta mer 
med parprogrammering för att man ska känna sig tryggare med det och inte falla tillbaka till 
sitt gamla sätt att skriva kod på. 

Vi märkte ganska fort i utvecklingsarbetet att om vi hade planerat bättre hade vi sparat en hel 
del tid eftersom vi gjorde väldigt många ändringar i början som vi kunde ha undvikit om vi 
hade haft en kort utforskningsfas. Veckovisa iterationer var också svåra att använda då vi hade 
väldigt splittrat arbete mellan utvecklandet och uppsatsskrivandet, vi hade inga rena utveck-
lingsiterationer utan växlade ganska frekvent mellan programmering och uppsatsskrivande.  

Det vi upplevde som positivt med XP var enhetstester, muntlig dokumentation och ten-minute 
build. Enhetstestning fungerade riktigt bra, man kunde lätt refaktorera koden och se om något 
slutade fungera. Detta använde vi oss av kontinuerligt under utvecklingen, även då parpro-
grammeringen fallerade. Vårt utvecklingsteam på två personer kanske inte är det lämpligaste i 
världen att bedöma muntlig kommunikation men det fungerade väldigt bra för oss. Vi hade 
inga problem att kommunicera med varandra och det gick mycket smidigare när vi satt 
tillammans och kunde tala obehindrat om man jämför med de tillfällen vi jobbade på distans 
och var begränsade till textbaserad kommunikation. Kompilera och testa koden gick också 
fort, det kan bero på att vi varken hade många tester eller mycket kod, men vi låg väl under 
gränsen på tio minuter. 

I grunden så tycker vi om XP. Att tänka funktionellt, att ta små steg, att ha en mycket tät kon-
takt med kunden och få snabb feedback är saker som vi tror att andra utvecklingsmetoder 
skulle kunna ha nytta av. "Allt med XP är inte dåligt, till exempel att skriva enhetstester innan 
du börjar koda är en bra princip som fler kan ta efter" (vår översättning, ibid. s. 185). Vi tog 
till oss kritiken men vill ändå försöka utveckla enligt eXtreme Programing för att få oss en 
egen uppfattning om kritiken är välgrundad eller mest ute efter att svartmåla XP.  
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4.2. Dokumentation vid överlämnandet 

Vi ville förhindra skapandet av dokumentation bara för skapandets skull genom att gå igenom 
vilken dokumentation som gav mest värde för de nya utvecklarna. Det gjorde vi genom en 
studie där vi lät tre personer först se systemet och källkoden, sedan fick de även studera do-
kumentationen, därefter gjorde vi en strukturerad intervju för att få deras bedömning och 
kommentarer till systemet och dokumentationen. Frågorna var gjorda så att de fick ranka sin 
förståelse på en femgradig skala och sen kommentera vad de tyckte vad bra med just den do-
kumentationen. Det var även allmänna frågor som vana med PHP och om man brukar doku-
mentera sina utvecklingsprojekt. Vi har fått in både kvalitativ och kvantitativ data men med 
ett större underlag hade man kunnat dra mer statistiskt korrekta slutsatser av de kvantitativa 
svaren.  

4.2.1. Resultatet av studien 

Våra deltagare rankade sin vana med PHP som medel (67 %) och avancerad (33 %). Endast 

en tredjedel använde någon form av dokumentation när de ska sätta sig in i ett system och då 

oftast bara någon form av klassdiagram som visar en sorts överblick. Två tredjedelar doku-

menterar sitt system när de själva utvecklar.  

Här redovisar vi de svaren vi fick på de olika dokumentationsformerna. Hela studiens resultat 

finns presenterat i bilaga tre.  

Källkod 

Två tredjedelar svarade att de förstod hälften av källkoden med endast kommentarer och sy-

stemet i sig till hjälp, den sista tredjedelen svarade lite. Detta anser vi visar på att det finns 

utrymme för förbättring, till exempel genom dokumentation. 

Kodkommentarer 

Vi kan konstatera att kodkommentarer är viktigt, 67 % gav det en fyra. På kommentarerna till 

frågan så ser vi att metoddeklarationer var uppskattade samtidigt som det efterfrågades mer 

kommentarer i metoderna. Kodkommentarerna är med i eXtreme Programming och ska följa 

med all kod som skrivs, det vi har gjort är att strukturera upp dem och använda PHPDoc för 

att skapa ett API och kommentarstandard att följa. Något som de svarande tyckte var bättre än 

egenskrivna kommentarer. 

Datamodell 

Datamodellen ansågs inte vara det viktigaste dokumentet, 67 % gav det en trea, 33 % en tvåa. 

I kommentarerna går att utläsa att det kan vara bra att ha för att få en översikt men just i test-

fallet, som har en ganska simpel databasstruktur, så gav det inte speciellt mycket. Detta do-

kument går att skapa väldigt fort från den befintliga databasstrukturen vilket gör att vi kan 

rekommendera den. Om man tittar på den innan man börjar studera kod så får man en bild av 

hur informationen ligger i databasen. 
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Klassdiagram 

Ett klassdiagram mottogs varmt och även om det ansågs bidra till förståelsen av systemet så 

differentierade det i hur mycket det bidrog, en tredjedel valde tre, en tredjedel fyra och en 

tredjedel femma. Det som önskades var att haft tillgång till diagrammet innan de började titta 

på koden. Det hade åstadkommit en övergripande bild och underlättat analysen av koden. 

Klassdiagrammet är ett bra diagram för att minska tiden det tar att hitta vissa funktioner i 

källkodsfilerna. Genom att titta på diagrammet så kan man se vart olika funktioner finns. 

Enhetstester 

Den här dokumentationen fick väldigt dålig kritik, alla svarande gav det en etta, mest för att 

de inte förstod vad det var bra för när man ska förstå koden, som ren dokumentation att läsa 

gav det inte mycket extra information som inte fanns att få på andra mera lättillgängliga plat-

ser. När man senare ska börja göra ändringar i koden tror vi att de är bra att ha för de visar ju 

direkt när något blir fel. 

Sekvensdiagram 

Diagrammet fick dålig kritik av de svarande, 67 % gav det en etta medan 33 % gav det en 

trea. Detta var det dokument som var ett av de lägst betygsatta, det kan bero på att vårt se-

kvensdiagram var komplicerat, det går att skapa enklare former av det, dock används det 

främst innan man börjar koda. Där det används för att få en snabb överblick av vad som ska 

hända i systemet, gärna ritad med papper och penna. Kommentarerna vi fick var mest om att 

det var svårt att förstå samt att de aldrig sett ett sekvensdiagram tidigare, vilket är lite nedslå-

ende då vi tyckte det var ett bra sätt att visa systeminteraktioner med. 

Om vi ska dra en slutsats så är det att sekvensdiagram är bättre att göra innan man börjar koda 

på ett system för att skapa sig en bättre uppfattning om hur systemet ska se ut. Vi kan alltså 

inte rekommendera sekvensdiagram i dokumentationsiterationen på grund av att det tar lång 

tid att skapa dem. Det var bara en av testpersonerna som gillade det här sättet att dokumentera 

på vilket är en annan bidragande orsak till att vi inte kan rekommendera andra att använda det. 

User stories 

Den här dokumentationsformen fick bra betyg 67 % gav det en trea medan 33 % gav det en 

fyra, det är ungefär vad vi förväntade oss. De svarande tyckte det gav en bra grundförståelse 

för vad utvecklarna tänkt och vad som fanns i systemet men hade önskat att få tillgång till 

dessa innan de gav sig på koden för att få en bild av vad systemet ska göra. Eftersom de är 

skrivna genom en användares ögon så är det inte så mycket djup kunskap i dem om systemets 

struktur. Då user stories redan finns med i eXtreme Programming så är det inget extra steg att 

skapa dem, men det är viktigt att skicka med dem till de nya utvecklarna. Detta kan dock bli 

lite problematiskt om man använder, den av XP föreskrivna, metoden att skriva ner dem på en 

post-it lapp och klistra upp dem på väggen, här blir det lite arbete att konvertera till ett digitalt 

medium men inget överväldigande. 

  



 

28 

4.2.2. Sammanfattning 

Både klassdiagram och user stories hade de svarande velat ha från början för att få grepp om 
vad systemet ska göra och hur det hänger ihop och vi tror att dessa två dokument kan under-
lätta mycket för att förstå själva koden då man har något att relatera till när du ser de olika 
metoderna. Det som gav minst var sekvensdiagrammet och datamodellen, dock så trodde de 
svarande att den senare kunde bidra i större system.  

Testresultaten visar på att dokumentation är viktig för att förstå systemet, visst går det att 
uppnå en förståelse med bara källkoden men det kommer ta oöverskådligt lång tid, med rätt 
sorts dokumentation går det att snabba upp processen. Vi kan helhjärtat rekommendera att 
dokumentera systemet, det underlättar för nya utvecklare. Dock så är inte all sorts dokumenta-
tion bra att skicka med som vår studie visar men det kan finnas andra sätt att använda dem. 
Enhetstesterna hjälpte inte förståelsen av systemet. Dock så skulle inte våra testare försöka att 
vidareutveckla systemet, där vet vi att enhetstesterna kommer att underlätta då de hjälpte oss 
under vår systemutveckling. 

4.3. Fungerar XP med dokumentation? 

Vi kom under utveckling av systemet fram till att det var väldigt jobbigt att uppdatera alla 

dokumenten under en iteration. Vi flyttade då det mesta av dokumentationen till en avslutande 

dokumentationsiteration innan överlämnandet. Systemet kommer då inte förändras något in-

nan de nya utvecklarna får det överlämnat till sig.  

 

Det enda vi gjorde kontinuerligt under utvecklingen var enhetstester och strukturerade kod-

kommentarer, oftast gjorde vi kommentarerna när user storyn vi gjort var klar, för att på så 

sätt slippa ändra om kommentarerna hela tiden då vi refaktorerade om koden. Vi gjorde även 

enhetstestning löpande för att på så sätt få koll på vad som slutade fungera då man ändrade 

något i koden, det var till stor hjälp i utvecklingen. 
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Så vår rekommendation är att strukturera kodkommentarerna och använda enhetstester för att 

underlätta utvecklingen. Övrig dokumentation som vi föreslår går att generera vilket gör den 

lämplig att ta fram under en dokumentationsiteration inför överlämningen av ett system (se 

figur 7) 

Figur 7: En schematisk bild över hur man lägger till 

dokumentering i eXtreme Programmings utvecklingsprocess. 
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4.3.1. Vilken dokumentation är bra att ha? 

All dokumentation vi studerade och skapade var inte användbar enligt testpersonerna, det dem 

inte gillade var enhetstesterna och sekvensdiagrammet. Enhetstesterna var inte dokumentation 

de behövde för att förstå systemet men de har andra användningsområden. Sekvensdiagram-

met var krångligt och gav inte speciellt mycket nytt. De övriga dokumentationsartefakterna 

var mera uppskattad av testpersonerna, mycket av det bidrog till att skapa mera och snabbare 

förståelse för systemet än vad bara källkoden gjorde. 

4.3.2. Kan vi rekommendera vår dokumentation som vi lade fram? 

Vi rekommenderar alla artefakter vi producerat förutom sekvensdiagrammet som vi inte kän-

de gav tillräckligt utdelning i förhållande till den tid det tog att skapa det. Enhetstesterna fick 

ett annat användningsområde än vad vi tänkt men vi ser ändå det som ett mycket bra bidrag 

vid överlämningen. 

4.4. Framtida studier inom ämnet 

Det finns massor med aspekter kvar att utforska. Till exempel kan man göra vidare studier för 
vad som triggar minnesinlagringen i viss dokumentation. Det går även att hitta fler dokumen-
tationsformer att presentera eller göra bredare studier på dokumentationsanvändande vid sys-
temöverlämningar. Man kan även studera vilken dokumentation som verkligen används, hur 
dokumentationen används och varför den används. 



 

31 

5. Källförteckning 

Källförteckningen är uppdelad i tryckta och elektroniska källor. 

5.1. Tryckta källor 

(Auer & Miller, 2001) 
Auer, Ken & Miller, Roy (2001). Extreme programming applied: playing to win. Boston, 
[Mass.]: Addison-Wesley 

(Beck & Andres, 2005) 
Beck, Kent & Andres, Cynthia (2005). Extreme Programming explained: embrace change. 2. 
ed. Boston: Addison-Wesley 

(Beck & Fowler, 2001) 
Beck, Kent & Fowler, Martin (2001). Planning Extreme programming. Boston, Mass.: Addi-
son-Wesley 

(Cozzetti B. de Souza et al. 2005)  
Cozzetti B. de Souza, S., Anquetil, N., de Oliveira, K. M. (2005) 'A study of the documenta-
tion essential to software maintenance', accepted The 23rd annual international conference on 
Design of communication: documenting & designing for pervasive information (SIGDOC 
'05), September, s 68-75 

(Grubb & Takang, 2003) 
Grubb, Penny & Takang, Armstrong A. (2003). Software maintenance: concepts and practice. 
2. ed. River Edge, N.J.: World Scientific 

(Kimmel, 2005) 
Kimmel, Paul (2005). UML Demystified. McGraw-Hill Osborne. ISBN: 9780072261820 
9780071486712 

(Larman, 2005) 
Larman, Craig (2005). Applying UML and patterns: an introduction to object-oriented analy-
sis and design and iterative development. 3. ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall PTR 

(Lethbridge & Forward, 2002) 
Timothy C. Lethbridge, Andre Forward, The Relevance of Software Documentation, Tools 
and Technologies: A Survey, ACM New York, NY, USA, Proceedings of the 2002 ACM sym-
posium on Document engineering, pp. 26-33, 2002, doi: 10.1145/585058.585065 

(Lethbridge et al. 2003) 
Lethbridge, T.C.; Singer, J.; Forward, A.; ”How software engineers use documentation: the 
state of the practice," Software, IEEE, vol.20, no.6, pp. 35- 39, Nov.-Dec. 2003 doi: 
10.1109/MS.2003.1241364 

(Oates, 2006) 
Oates, Briony J. (2006). Researching information systems and computing. London: SAGE 

(Stephens, Rosenberg, 2003) 
Stephens, Matt & Rosenberg, Doug (2003). Extreme Programming Refactored: The Case 
Against XP. Berkeley, Calif.: Apress 



 

32 

5.2. Elektroniska källor 

(Agile Data, 2009) 
Data Modeling 101, 21 april 2010 
 http://www.agiledata.org/essays/dataModeling101.html  

(IBM, 2004) 
UML basics: The sequence diagram, 20 april, 2010 
http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/3101.html 



Bilaga 1 Förteckning över undersökta system 
 

 

En lista över de inventeringssystem vi tittade på i vår förstudie. 

Visual Inventory 
Är ett inventariesystem för lagerhållning, det går att skapa rapporter och hantera lagret över 
webben, för att ha total kontroll över lagret.  Kostar dock en hel del pengar att köpa för att få 
köpa och använda. De erbjuder även lösningar där de står för servern. 

http://www.visualonline.net/ 

My Online Home Inventory 
På denna sida så skriver du upp alla saker du äger och som har något värde. Det går att fylla i 
rätt detaljerat såsom värde, modellnummer, serienummer, inskaffningsdatum, plats och even-
tuell märkning. Du kan även ha flera olika platser såsom sommarstugan och lägenheten. Stöd 
för bilder och försäkringsinformation finns också. En väl detaljerad guide så man vet vad man 
får innan man köper tjänsten. 

http://www.myonlinehomeinventory.com/ 

StuffSafe 
Utan att kunna få någon inblick i hur det ser ut annat än läsa lite i deras beskrivning så verkar 
det vara en väldigt liknande tjänst som My Online Home Inventory med den största skillnaden 
att den här är gratis.  

http://www.stuffsafe.com/ 

Inventory Solutions 
Ytterligare en ren inventeringstjänst, som även har en version tänkt för kyrkor. Största skill-
naden jämfört övriga system vi kollat på är att det är ett program som du laddar ned och in-
stallerar istället för en webbaserad lösning. Du kan skapa rapporter över vad du eller kyrkan 
äger och på så sätt ha en överblick. 

http://www.inventorysolutionsonline.net/ 

Return My Pants 
Är väldigt enkel i sitt utförande av vad som finns att göra. Du registrerar dig och lägger sedan 
in i en lista vem som lånat vad. Ingen inventering utan mer en "komma-ihåg"-funktion. Enkelt 
utformat och gör det den ska. Påminnelse om återlämning är också en bra funktion.  

http://www.returnmypants.com/ 

List 2 Lend 
Du lägger upp all film, spel och musik du har och bjuder in dina vänner. Nu kan ni se vem 
som har vilken film samt hålla ordning på vem som lånat vad. Gratis att använda och även om 
man inte vill låna ut sin media så kan man använda det som en databas för sig själv.  

http://www.list2lend.com 



 

 

Zoho CRM 
Detta är ett av de större systemen vi har stött på, ett helt system för customer relationship ma-
nagement (CRM) med en modul för lagerhantering och försäljning. Lite för komplicerat för 
vårt, förhållandevis, lilla problem även om det är till synes oerhört kompetent. 

http://www.zoho.com/crm/order-management.html 

Borrow me 
Ett litet community där du kan lista vad du har för saker du kan tänka dig låna ut. Du kan 
skicka en förfrågan till andra om att få låna saker som de har. Är inriktad på att minska köp 
och släng mentaliteten, om någon har något de inte använder hela tiden kan det finnas för ut-
låning på denna sida. Mycket bra om man behöver låna någonting så man slipper göra en stor 
investering. 

http://borrowme.com



Bilaga 2 Undersökningens utformning 
 

 

*Obligatorisk 

 

Vana med PHP? * 

 Nybörjare 

 Medel 

 Avancerad 

 

Brukar du använda dokumentation när du ska sätta dig in i system? * 

 Ja 

 Nej 

 

Vilken sorts dokumentation? 

diagram, modeller eller skriven text?  

[Textruta] 

 

Hur mycket förstod du av PHP koden? * 

 Lite 

 Hälften 

 Mycket 

 

Dokumentation 

Frågor om dokumentationen till systemet 

 

Brukar du skapa dokumentation när du kodar? * 

t.ex. kommentarer i koden, diagram över vad du gjort osv, skriv gärna vad du gjort om du gjort något. 

 Ja 

 Nej 

 



 

 

Kodkommentarer 

Hjälpte kodkommentarerna dig i systemförståelsen? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Lite      Mycket 

Varför? 

[Textruta]  

 

PHPDoc 

Hjälpte PHPDoc dig i systemförståelsen? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Lite      Mycket 

Varför? 

[Textruta]  

 

Datamodell 

Hjälpte datamodellen dig i systemförståelsen? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Lite      Mycket 

Varför? 

[Textruta]  

 

  



 

 

Klassdiagram 

Hjälpte klassdiagrammet dig i systemförståelsen? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Lite      Mycket 

Varför? 

[Textruta]  

 

Enhetstester 

Hjälpte enhetstesterna dig i systemförståelsen? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Lite      Mycket 

Varför? 

[Textruta]  

 

Sekvensdiagram 

Hjälpte sekvensdiagrammet dig i systemförståelsen? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Lite      Mycket 

Varför? 

[Textruta] 

User stories 

Hjälpte user stories dig i systemförståelsen? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Lite      Mycket 

Varför? 

[Textruta]  



Bilaga 3 Undersökningens resultat 
 

 

Sammanfattning  

Vana med PHP? 

 

Nybörjare 
 

0 0% 

Medel 
 

2 67% 

Avancerad 
 

1 33% 
 

 

Brukar du använda dokumentation när du ska sätta dig in i system? 

 

Ja 
 

1 33% 

Nej 
 

2 67% 
 

Vilken sorts dokumentation? 

-Kommentarer, något som talar om hur klasserna sitter ihop, klassdiagram 

 

Hur mycket förstod du av PHP koden? 

 

Lite 
 

1 33% 

Hälften 
 

2 67% 

Mycket 
 

0 0% 
 

Dokumentation 

Brukar du skapa dokumentation när du kodar? 

 

Ja 
 

2 67% 

Nej 
 

1 33% 
 

  



 

 

Kodkommentarer 

Hjälpte kodkommentarerna dig i systemförståelsen? 

 
Lite 

 
Mycket 

 

1 - Lite 0 0% 

2 
 

1 33% 

3 
 

0 0% 

4 
 

2 67% 

5 - Mycket 0 0% 
 

Varför? 

-Kommentarerna var på fel ställe, önskade mer kommentarer i metoderna. 
-Att ge en metod en deklaration hjälper rätt mycket att förklara vad den ska göra.  
-PHPDocs-deklarationer hjälper massor! 

PHPDoc 

Hjälpte PHPDoc dig i systemförståelsen? 

 
Lite 

 
Mycket 

 

1 - Lite 0 0% 

2 
 

0 0% 

3 
 

0 0% 

4 
 

3 100% 

5 - Mycket 0 0% 
 

Varför? 

-Snabb översikt var metoder ligger. 
- Lättare att komma åt och hitta än att bläddra i koden.  
-Kan vara mer beskrivande än att gå igenom själva koden. 

Datamodell 

Hjälpte datamodellen dig i systemförståelsen? 

 
Lite 

 
Mycket 

 

1 - Lite 0 0% 

2 
 

1 33% 

3 
 

2 67% 

4 
 

0 0% 

5 - Mycket 0 0% 
 

Varför? 

-Egentligen bara en överblick över hur databasen ser ut.  
-Bra att ha, även om det i det här fallet inte gav så mycket. 

  



 

 

Klassdiagram 

Hjälpte klassdiagrammet dig i systemförståelsen? 

 
Lite 

 
Mycket 

 

1 - Lite 0 0% 

2 
 

0 0% 

3 
 

1 33% 

4 
 

1 33% 

5 - Mycket 1 33% 
 

Varför? 

-Att börja med klassdiagrammet hade nog hjälpt mer och hindrat ett massivt hoppande mellan php-
filer. En snabb överblick. 
-För vidareutveckling så är det kanon.  
-Använder den mer som en överblick över klasserna, vad de innehåller osv. 

Enhetstester 

Hjälpte enhetstesterna dig i systemförståelsen? 

 
Lite 

 
Mycket 

 

1 - Lite 3 100% 

2 
 

0 0% 

3 
 

0 0% 

4 
 

0 0% 

5 - Mycket 0 0% 
 

Varför? 

-Anser att det endast är ett medel för "självkontroll".  
-Gav inte så mycket förståelse. 
-Får inte ut något själv, endast för testning för personligt. 

Sekvensdiagram 

Hjälpte sekvensdiagrammet dig i systemförståelsen? 

 
Lite 

 
Mycket 

 

1 - Lite 2 67% 

2 
 

0 0% 

3 
 

1 33% 

4 
 

0 0% 

5 - Mycket 0 0% 
 

Varför? 

-Väldigt svårt att förstå, kanske för komplicerat fall. 
-Första gången jag ser ett SD och det gav faktiskt lite insikt i tänket. 
-Inte sett det tidigare 

  



 

 

User stories 

Hjälpte user stories dig i systemförståelsen? 

 
Lite 

 
Mycket 

 

1 - Lite 0 0% 

2 
 

0 0% 

3 
 

2 67% 

4 
 

1 33% 

5 - Mycket 0 0% 
 

Varför? 

-En grundläggande förståelse för hur systemet är tänkt att fungera, inte så mycket detaljer men en 
inledande bild får man. 
-Visar vad som är tanken med systemet. 
-Som en första anblick. 


