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Sammanfattning: 
 

Många utvecklingsprojekt inom IT misslyckas med att leverera det som efterfrågas. För att 

lösa detta problem har ett antal utvecklingsmetoder skapats. En av dessa metoder är Extreme 

Programming. Extreme Programming består av tre delar: värderingar, principer samt 

praktiker. Syftet med denna studie är att studera vilka problem som kan uppstå när Extreme 

Programming tillämpas av ett arbetslag om två utvecklare. För att undersöka vilka problem 

som uppstår vid implementering av Extreme Programming för ett arbetslag om två utvecklare 

utvecklades en webbsida. Resultatet från denna studie visar att Extreme Programming går att 

implementera för ett arbetslag om två utvecklare, men med två problem. Det första problemet 

som uppstår är att utvecklarna som ingår i arbetslaget måste erhålla kompetens inom flera 

verksamhetsfält jämfört med situationen för ett större arbetslag. Det andra problemet är att få 

perspektiv existerar på hur problem ska lösas jämfört med hur det ser ut för ett större 

arbetslag. 
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1 Inledning 

Att utveckla IT-system är en komplicerad process, uppgifter visar att 68 % av alla 

utvecklingsprojekt kan anses som misslyckande enligt Standish Group (2010). För att 

reducera antalet misslyckade utvecklingsprojekt har ett antal utvecklingsmetoder skapats för 

att försöka lösa detta problem. De första utvecklingsmetoderna hade sitt ursprung i traditionell 

ingenjörskonst (Benington, 1983). Dessa metoder var strikt uppdelade i olika faser vilket 

genomförs sekventiellt under utvecklingsprocessen (Royce, 1970). En sekventiell 

utvecklingsprocess har svårigheter med att hantera förändringar i ett utvecklingsprojekt. Detta 

beror på att sekventiella utvecklingsprocesser är beroende av att kraven inte förändras 

kontinuerligt. 

 

För att effektivt kunna utveckla IT-system i en föränderlig miljö krävdes det en ny typ av 

metodik. Under 90-talet utvecklades det flertalet olika metoder för att hantera denna 

problematik. Flera av dessa metoder var strukturerade i korta iterationer och hade ett ökat 

fokus på kundkontakt. Dessa metoder delade även ett gemensamt synsätt på hur utveckling av 

IT-system skulle bedrivas. De metoder som använde sig av iterativa processer och även 

delade detta synsätt kom att gå under benämningen agila metoder (Agile Manifesto, 2001). 

 

Inom näringslivet är agila metoder intressanta då det finns studier som visar ett samband 

mellan agila metoder, ökad kvalitet på IT-system och ökad produktivitet (Ahmed et al., 2010; 

Versionone, 2010). Denna studie fokuserar på den agila utvecklingsmetoden Extreme 

Programming (XP). XP är en intressant agil metod då flera av dess praktiska tillämpningar är 

populära inom agil utveckling (Versionone, 2013). 

 

Något som utmärker agil utveckling är att arbetslagen ofta klassificeras som små. Den 

rekommenderade storleken för ett arbetslag som tillämpar agil utveckling varierar beroende 

på vilken utvecklingsmetod som avses. För XP rekommenderas ett arbetslag på upp till tolv 

personer (Beck & Andres, 2005, s. 39).  

 

Beck & Andres (2005, s. 3) påstår dock att XP går att använda för alla storlekar på arbetslag. 

Efter granskning av litteratur och vetenskapliga artiklar har det noterats att det existerar 

studier av XP med stora arbetslag
1
 (Poole & Huisman, 2001; Lan et al., 2004) och även XP 

för en person (Akpata & Riha, 2004; Agarwal & Umphress, 2008). Det har däremot ej 

påträffas några studier som behandlar XP för två utvecklare. Ett arbetslag om två utvecklare 

är intressant då det är den minsta storleken på ett arbetslag som kan tillämpa XP fullständigt
2
. 

Detta beror på att XP förutsätter samarbete, kommunikation samt mångfald mellan 

utvecklare. 

                                                 
1
 Med stora arbetslag avses ett arbetslag med över 20 personer. 

2
 Det finns praktiker inom XP som kräver två personer, se parprogrammering i sektion 4.3. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att identifiera eventuella problem som uppstår vid implementering 

av XP för två utvecklare. Syftet skapar en frågeställning som beskrivs nedan. 

 Vilka problem kan uppstå vid implementering av XP för ett arbetslag om två 

utvecklare?  

Resultatet kan vara av intresse för utvecklare som är intresserade av hur XP:s praktiska 

tillämpningar fungerar i små grupper och dess relaterade problem. 
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2 Metod 

I det här kapitlet skall forskningsmetod samt den datainsamlingsmetod som används under 

studien beskrivas. Kapitlet innehåller även en beskrivning av genomförandet av studien. 

2.1 Design and creation research 

För att besvara forskningsfrågan genomfördes ett IT-projekt med avsikten att studera 

utvecklingsprocessen av ett IT-system. Detta genomfördes genom att utvecklingsmetoden XP 

implementerades under ett utvecklingsprojekt utfört av en grupp om två utvecklare. För att 

kunna studera utvecklingsprocessen behövdes det en etablerad forskningsmetod som var 

anpassad för detta. Forskningsmetoden som valdes för detta ändamål var design and creation 

research. Enligt Oates (2006, s. 110) kan design and creation research användas för att 

studera utvecklingsmetoden som används vid utvecklingen av en IT-artefakt. Detta 

användningsområde av design and creation research överstämde med vad som planerades i 

denna studie, vilket var anledningen till att denna forskningsmetod valdes. 

 

Enligt design and creation research genomförs forskning via studerandet och analysen av 

utvecklingsprocessen och dess produkter. Produkterna av denna utveckling kallas artefakter. 

Enligt (March & Smith, 1995) finns det fyra typer av artefakter. 

 Constructs (Konstruktioner) 

Förklarar och identifierar grundläggande begrepp som entiteter, attribut, relationer, 

identifierare och restriktioner. 

 Models (Modeller) 

En samling påståenden för att påvisa sambandet mellan olika konstruktioner. Modeller 

används för att definiera problem och dess lösningar. 

Methods (Metoder) 

Riktlinjer hur modeller skall tillämpas för att lösa problem relaterade till IT. 

 Instantiations (Exemplifieringar) 

En exemplifiering är en implementering av konstruktioner, modeller och metoder i ett 

fungerande IT-system. Exemplifieringen påvisar genomförbarheten och effektiviteten 

av underliggande modeller och metoder.  

I enlighet med den valda forskningsmetoden producerades en IT-artefakt med avsikt att 

studera metoden XP. I definitionen av exemplifieringar kan det läsas att en exemplifiering kan 

påvisa genomförbarheten av underliggande metoder. Då detta var vad som eftersträvades i 

studien, planerades det att producera ett IT-system med avsikt att studera metoden XP. Detta 

leder till att produkten av design and creation research var av typen exemplifiering. 
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Forskningsprocessen inom design and creation research 

Vid användningen av design and creation research som forskningsmetod bedrivs forskning 

iterativt i fem steg. Stegen som ingår är: awareness, suggestion, development, evaluation och 

conclusion (Oates, 2006, s. 111-112). 

 Awareness (Medvetenhet) 

Detta steg bygger på att skapa medvetenhet om ett problem en IT-artefakt kommer att 

lösa. 

 Suggestion (Förslag) 

Vid förslaget föreslås en lösning på det problem vilket uppmärksammats i föregående 

steg. 

 Development (Utveckling) 

Vid utveckling implementeras artefakten som tagits fram i förslaget. 

 Evaluation (Utvärdering) 

Vid detta steg utvärderas den färdiga IT-artefakten. 

 Conclusion (Slutsats) 

Vid slutsatsen summeras utvärderingen för att dra slutsatser ur denna. 

Dessa fem steg användes i studien för att bedriva design and creation research. Sektion 2.4 

redogör hur dessa steg genomfördes under studien. 

2.2 Fältanteckningar 

För att studera metoden XP under utvecklingsprocessen krävdes det lämplig data och ett 

effektivt sätt att dokumentera datamängden som genererades. Detta ställde krav på en 

datainsamlingsmetod som kunde samla in data relaterat till de upplevelser, tankar och insikter 

som uppkom under projektet. För att genomföra detta valdes fältanteckningar som 

datainsamlingsmetod då denna metod används för att dokumentera upplevelser, tankar och 

insikter, vilket var det som skulle dokumenteras under utvecklingsprocessen. Se bilaga 3 

vilket visar en mall för fältanteckningarna som användes i studien. 

 

Fältanteckningar är forskargenererade dokument enligt Oates (2006, s. 233). 

Forskargenererade dokument sammanställs med avsikt att stödja forskningen. Under 

utvecklingssteget dokumenteras vilka praktiker som tillämpas och dessa utvärderas. Med 

hjälp av fältanteckningar kartläggs användningen av praktiker under utvecklingsprocessen. 

Enligt Oates (2006, s. 176) innehåller fältanteckningar:  

 Substance (Substans) 

Det som sagts, vad som har inträffat samt information om tidpunkt, plats och 

involverade personer. 

 Methodology (Metodik) 

Tankar och kommentarer om forskningsprocessen, varför arbetets utgångspunkt 

förändras samt problem som uppstår dokumenteras. 
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 Analysis (Analys) 

Analys innehållandes olika typer av reflektioner som exempelvis över hur de 

förgående punkterna är relaterade till forskningsfrågan. Insikter som erhållits efter 

granskning av litteratur, samt tankegångar som bidragit till nya modeller och teorier 

ingår även i analysen. 

2.3 Kvalitativ dataanalys 

Datamängden i studien genererades från fältanteckningar och dokument från 

utvecklingsprocessen. Fältanteckningar är en datainsamlingsmetod som samlar in kvalitativ 

data. Exempel på kvalitativ data är: ord, bilder, ljud, video med flera (Oates, 2006, s. 266). 

Detta resulterade i att det krävdes en kvalitativ datanalys för att kunna analysera insamlad 

data under studien. För att kunna analysera data krävs det en helhetsbild av allt insamlat 

material. En helhetsbild av materialet är nödvändigt för att identifiera relevant data. Materialet 

skall granskas och grupperas i följande kategorier. 

 Data utan relation till forskningen. 

 Data som beskriver omkringliggande information vilket förklarar sammanhanget för 

forskningen. 

 Data relevant för forskningen. 

När relevant data är identifierad skall denna analyseras. Datamängden analyseras och data 

med likartade egenskaper delas in i ytterligare kategorier. När all data är kategoriserad utförs 

analyser för att identifiera mönster och samband i datamängden. 

2.4 Genomförande 

Arbetet genomfördes enligt de fem steg som ingår i design and creation research. Här 

redogörs arbetsproceduren för varje steg:  

 Awareness (Medvetenhet)  

För att få medvetenhet om XP, dess tillämpningar samt storleken på dess arbetslag 

studerades litteratur, vetenskapliga artiklar och webbsidor som behandlade dessa 

ämnen. Kunskap erhölls om att det fanns flera olika varianter av XP. 

 Suggestion (Förslag) 

Problematik och brister med implementering av XP för två utvecklare identifierades. 

Ett ramverk för XP valdes, nämligen den version som är beskriven av Kent Beck & 

Cynthia Andres (2005). I detta steg beslutades det att endast XP:s primära praktiker 

skulle tillämpas. För mer information om XP:s praktiker, se sektion 4.3, samt sektion 

5.1 för att se vilka av de primära praktikerna som implementerades i denna studie. I 

detta steg planerades även utvecklingssteget, vilket skulle utföras genom att en 

dynamisk webbsida skulle utvecklas åt en kund för att därmed kunna tillämpa XP 

under ett utvecklingsprojekt.  
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 Development (Utveckling)  

XP och dess praktiker tillämpades vid utvecklingen av en IT-artefakt. 

Utvecklingsprojektet som genomfördes är utvecklingen av en dynamisk webbsida. 

Fältanteckningar användes som datainsamlingsmetodik. Med fältanteckningarna 

dokumenterades dagligen det som hade skett, hur XP hade tillämpats, personliga 

åsikter och tankar som hade uppkommit samt en reflektion angående hur 

arbetsprocessen hade fungerat i samband med utgångspunkten för forskningen.  

 Evaluation (Utvärdering) 

Arbetet summerades och utvärderades med avseende på hur XP fungerade för ett 

arbetslag om två utvecklare. Utvärderingen visade hur XP:s praktiker fungerade i 

utvecklingsprocessen. Utvärderingen genomfördes med en kvalitativ dataanalys av 

fältanteckningarna som summerade hur ofta praktikerna hade tillämpats, samt 

identifierade återkommande upplevelser som hade upplevts och beskrivits i 

fältanteckningarna. Detta gav en överblick av vilka erfarenheter och insikter som hade 

erhållits vid implementering av XP för ett arbetslag om två utvecklare. 

 Conclusion (Slutsats) 

Efter utveckling av IT-artefakten besvarades forskningsfrågan genom att förklara vilka 

problem som hade uppmärksammats. Dessa problem diskuterades beroende på dess 

omgivande faktorer och om dessa problem var generaliserbara. 
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3 Agila metoder 

Agil utveckling har visat sig vara effektivt och det finns anledning att anta att användningen 

av agila metoder leder till ökad produktion och kvalitet vid utveckling av IT-artefakter 

(Ahmed et al., 2010). Agil utveckling fokuserar på snabb förändring, god kommunikation 

samt iterativ och inkrementell utveckling (Agile Alliance, 2013). Arbetet bedrivs i mindre 

arbetslag (Agile Alliance, 2013; Schwaber & Beedle, 2002, s. 36), där muntlig 

kommunikation prioriteras framför skriven dokumentation. Feedback från kund prioriteras 

genom att regelbundet leverera iterationer av IT-artefakten. Denna feedback möjliggör 

anpassning av IT-artefakten till en föränderlig miljö. 

 

Inom utveckling av IT-system används metoder för att planera, leda och styra 

utvecklingsprocessen. Varje metod har specifika praktiker vilket används för att understödja 

utvecklingsprocessen. En praktik är en etablerad teknik, metod eller tillvägagångsätt som 

används för att förbättra olika delar av utvecklingsprocessen. 

 

Agila metoder är ett samlingsbegrepp för ett antal olika utvecklingsmetoder. De agila 

metoderna bygger på ett antal grundvärderingar. Metoderna är iterativa (Larman, 2004) men 

utmärkande är de delade underliggande värderingarna. Värderingarna skapades 2001 när 

framstående metodutvecklare inom de iterativa metoderna möttes och gemensamt författade 

The Agile Manifesto. Begreppet agil utveckling etablerades i samband med att The Agile 

Manifesto (Agile Manifesto, 2001) författades, se bilaga 1 för mer information om The Agile 

Manifesto. 

Individuals and interactions over processes and tools 

Working software over comprehensive documentation 

Customer collaboration over contract negotiation 

Responding to change over following a plan 

(Agile Manifesto, 2001) 

Manifestet består av fyra grundvärderingar samt tolv underliggande principer
3
, som utvecklar 

de fyra värderingarna. Alla agila metoder bygger på samma värderingar, dock skiljer de sig åt 

i sitt utförande. Metoderna definierar egna uppsättningar av praktiker för att uppnå 

värderingarna. Några av de mer kända metoderna inom detta område är XP, Scrum samt 

Crystal clear. 

                                                 
3
 Se bilaga 2 för mer information om de agila principerna. 
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4 Extreme Programming (XP) 

I detta kapitel beskrivs de värderingar och principer som används inom XP för att uppnå de 

agila värderingarna. Slutligen beskrivs de procedurer som används för att uppnå dessa 

värderingar och principer samt en sammanfattning av XP. 

4.1 Bakgrund 

Startskottet för XP var i mitten på 90-talet då Kent Beck anlitades som rådgivare för ett 

utvecklingsprojekt inom IT hos biltillverkaren Chrysler (Beck & Andres, 2005, s. 125-129). 

Projektet hade problem med att färdigställas, Beck gav ett antal alternativ på hur 

utvecklingsprojektet kunde hanteras. Det valda alternativet var att starta om projektet med ett 

mindre arbetslag. Under projektets gång utvecklades det som senare blev grunden för XP. 

 

Några år senare 1999, publicerades den första versionen av Extreme Programming: Embrace 

Change av Kent Beck. År 2005 publicerades en reviderad version av Extreme Programming: 

Embrace Change, denna gång skriven tillsammans med Cynthia Andres. Utmärkande för XP 

är de specifika värderingar och praktiker som tillämpas. I den reviderade versionen av XP 

ingår även principer i tillämpningen. Denna studie baseras på Kent Becks verk från 2005, då 

andra upplagan av XP är den senaste publicerade versionen av XP och den innehåller 

uppdaterade praktiker. 

4.2 Värderingar, principer och arbetslag 

XP har ett antal egna värderingar utöver de som ingår i det agila manifestet. XP:s värderingar 

redogörs för nedan. 

 Communication (Kommunikation) 

Denna punkt avgör vikten av kommunikation, speciellt när problem skall lösas som 

någon annan erhåller kunskap om (Beck & Andres, 2005, s. 18). 

 Simplicity (Enkelhet) 

Enkelhet i lösningar bör eftersträvas och den enklaste lösningen som fungerar för 

ändamålet bör användas (Beck & Andres, 2005, s. 18-19). 

 Feedback (Återkoppling) 

Värderingen bygger på hur återkoppling används för att förbättra olika moment 

relaterat till utvecklingen (Beck & Andres, 2005, s. 19-20). 

 Courage (Mod) 

Värderingen mod bygger på att ha modet att agera när svåra problem skall lösas samt 

att erhålla tålamodet att identifiera orsaker till problem som finns. Denna värdering 

anses som riskfylld på egen hand men tillsammans med XP:s övriga värderingar anses 

den som viktig (Beck & Andres, 2005, s. 20-21). 
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 Respect (Respekt) 

Respekt för sina medarbetare samt sitt arbetsprojekt bör visas och prioriteras (Beck & 

Andres, 2005, s. 21). 

Principer 

De värderingar som XP bygger på har vidareutvecklats för att bli mer applicerbara. Det finns 

14 principer vilket är till för att tillämpa värderingarna mer konkret. Dessa principer är 

följande: humanity, economics, mutual benefit, self-similarity, improvement, diversity, 

reflection, flow, opportunity, redundancy, failure, quality, baby steps och accepted 

responsibility. För mer information, se Beck & Andres (2005, s. 23-34). 

 

Arbetslag 

Ett arbetslag inom XP är upp till 12 personer (Beck & Andres, 2005, s. 39). Vid större 

arbetslag krävs det särskilda praktiker för att bedriva XP. Inom arbetslaget existerar flera 

olika roller. Några av dessa roller är testare, IT-arkitekt, projektledare samt programmerare. 

En person kan inneha flera roller (Beck & Andres, 2005, s. 82-83). 

4.3 Praktiker 

Praktiker är tekniker som används för att implementera XP som utvecklingsmetod. XP 

innehåller tretton primära och elva corollary (sekundära) praktiker. I de primära praktikerna 

ingår det grundläggande tekniker för implementering av XP. De sekundära praktikerna 

innehåller avancerade tekniker som kräver understöd av XP:s primära praktiker (Beck & 

Andres, 2005 s. 61). Behovet av understöd av de primära teknikerna leder till att de sekundära 

praktikerna hamnar utanför studiens avgränsning. 

 

Stories (Användarhistorier) 

Denna praktik beskriver hur arbetslaget skall planera och konstruera IT-system för att ge 

kunden största möjliga affärsnytta. Kunden beskriver funktioner vilket genererar affärsnytta, 

dessa beskrivningar benämns som användarhistorier. Användarhistorierna skrivs på 

indexkort, även kallade story cards. Indexkorten innehåller ett namn samt en kort beskrivning 

av funktionen. Utvecklarens uppgift är att estimera utvecklingskostnaden för 

användarhistorier. Utvecklingskostnaden är en uppskattning om hur mycket resurser det krävs 

för att implementera en användarhistoria. Det är kundens uppgift att välja i vilken ordning 

användarhistorier skall prioriteras. Utvecklare och kund planerar sedan tillsammans vad och i 

vilken ordning användarhistorier implementeras i IT-systemet (Beck & Andres, 2005, s. 44-

45). 

 

Figur 1: Indexkort 
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Sit Together (Gemensamt arbete) 

Gemensamt arbete bygger på att öka kommunikation och interaktion mellan de olika 

lagmedlemmarna. Detta uppnås genom att arbetslaget arbetar i samma rum. Arbetsplatsen 

skall konstrueras med avsikt att underlätta interaktion. Ett gemensamt öppet arbetsrum är att 

föredra framför utspridda kontor (Beck & Andres, 2005, s. 37-38). 

 

Whole Team (Arbetslaget) 

Ett arbetslag skall inneha personer med rätt kompetens för att fungera. Arbetslaget skall 

kunna fungera som grupp samt känna samhörighet med de övriga gruppmedlemmarna. Om 

någon kompetens saknas skall en person med denna kompetens adderas till gruppen. Ifall en 

viss kompetens ej länge är relevant för projektet kan personen som innehar denna kompetens 

lämna arbetslaget (Beck & Andres, 2005, s. 38-39). 

 

Informative Workspace (Informativ arbetsplats) 

Information arbetsplats förklarar hur arbetsplatsen bör organiseras, utöver det som nämnts i 

praktiken gemensamt arbete. Arbetsplatsen skall struktureras på ett informativt vis för att 

enklare ge en överblick över hur arbetet går. En princip som bland annat tillämpas för detta är 

att samla sina indexkort på en vägg (Beck & Andres, 2005, s. 39-40). 

 

Figur 2: Indexkort på vägg 

Energized Work (Hållbart arbetstempo) 

Hållbart arbetstempo bygger på att hålla arbetslaget motiverat och produktivt genom att 

reglera antalet arbetade timmar. Målet är att utvecklare skall vara produktiva varje arbetsdag. 

Detta görs genom att hålla antalet arbetade timmar på en hållbar nivå. Utvecklarna skall även 

ta ansvar över sin egen hälsa. Detta leder till att utvecklare stannar hemma när de är sjuka. 

Detta underlättar återhämtningen från sjukdomen samt reducerar spridningen av sjukdomen 

(Beck & Andres, 2005, s. 41-42). 

 

Pair Programming (Parprogrammering) 

Praktiken parprogrammering förespråkar att kod skall programmeras i par. Parprogrammering 

grundar sig i fördelen med en dialog mellan två personer. Detta anses ge ökad möjlighet till 

problemlösning, kodförbättring samt hjälp när problem uppstår. Parprogrammering innebär 

inte att kod alltid skall skrivas i par. Det skall alltid finnas möjligheter att arbeta enskilt, bland 
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annat för utveckling av idéer som senare förklaras för arbetslaget. Enskild programmering och 

parprogrammering skall därmed alterneras. Det är viktigt att regelbundet skifta medlemmarna 

i paren, detta ger nya insikter på problem men även möjligheter för medlemmarna i 

arbetslaget att lära sig av varandra (Beck & Andres, 2005, s. 42-43). 

 

Weekly Cycle (Veckovisa iterationer) 

Utveckling av IT-system skall genomföras och planeras veckovis enligt XP. Kunden skall 

välja vilka användarhistorier som skall implementeras under veckan. Användarhistorier bryts 

ned till specifika uppgifter vilket tilldelas utvecklarna. Först skapar utvecklarna testfall vilket 

används för att implementera användarhistorierna. Arbetslaget skall försöka minimera tid 

spenderad på planering då planering ej är värdeskapande men anses nödvändigt (Beck & 

Andres, 2005, s. 46-47). 

 

Quarterly Cycle (Kvartalsvisa iterationer) 

Denna praktik fokuserar på långsiktig projektplanering, där projektplaneringen planeras 

kvartalsvis. I kvartalplaneringen bestäms inriktningen som projektet skall inneha för 

nästkommande iterationer. Kvartalsplanering är ett tillfälle för granskning av projektet och 

organisationen som driver det. Det är ett tillfälle att identifiera interna och externa hinder samt 

planera hur de skall överkommas (Beck & Andres, 2005, s. 47-48). 

 

Slack (Planera med marginal) 

Vid planering av en iteration bör sekundära uppgifter inkluderas. Dessa skall genomföras i 

mån av tid då detta ger projektet en tidsmarginal. Det är av stor vikt för arbetslaget att 

leverera planerade användarhistorier för att behålla trovärdigheten till kunden. Vid tidsbrist 

kan tidsmarginalen användas för att implementera användarhistorier. Planera med marginal 

ger arbetslaget en möjlighet att erhålla extra tidsutrymme för att hantera oförutsedda 

situationer (Shore & Warden, 2005, s. 248-255). 

 

Test First Programming (Test-först programmering) 

Test-först programmering är ett av de mer tekniska momenten av XP:s praktiker. Principen 

för test-först programmering är att när funktionalitet skall programmeras, börjar utvecklaren 

med att skriva ett testfall. Testfallet skall kontrollera om funktionen fungerar som förväntat. 

Det är viktigt att inse att testfallen skall testa det efterfrågade beteendet av den nya funktionen 

och inte av dess implementation. Med hjälp av testfallen producerar utvecklaren kod som 

implementerar den efterfrågade funktionaliteten (Beck & Andres, 2005, s. 50-51). 

 

Continuous Integration (Kontinuerlig integrering) 

Med kontinuerlig integrering integreras förändringar av källkod frekvent till ett IT-system. 

Det medför att IT-systemet är uppdaterat och alltid redo för leverans till kund. Integrering av 

källkod till IT-system är ofta tidskrävande och problematiskt. Med mindre integreringar blir 

det enklare att lösa eventuella integreringsproblem, då mängden ny källkod är mindre (Beck 

& Andres, 2005, s. 49-50).  

 

Ten Minute Build (Tio minuters körning) 

Flera av XP:s praktiker behandlar kontinuerlig integration av kod och genomgående testning 

av kod. Dessa praktiker är beroende att konstant kompilera och testa systemet. För att 

frekvent kunna tillämpa dessa praktiker är en kort tid för kompilering och testning av 

systemet nödvändigt. Tiden för kompilering av kod och genomkörning av alla tester skall 
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därför vara lägre än tio minuter (Beck & Andres, 2005, s. 49). 

 

Incremental Design (Inkrementell design) 

Inkrementell design är en metod för att bedriva design. Designbeslut som tas skall 

genomföras enbart för att möta aktuella krav. Detta leder till att det saknas anledning att ta 

designbeslut för funktioner som inte skall implementeras i den aktuella iterationen. Under 

utvecklingen av IT-systemet får arbetslaget mer erfarenhet av projektet vilket underlättar 

kvarvarande designbeslut. Det medför att designen av IT-systemet stegvis bearbetas. Avsikten 

med att lämna delar av designbesluten öppna är för att förhindra designlåsningar och 

underlätta förändring av IT-systemet. Ett effektivt sätt att utföra inkrementell design är 

således att bryta ut kod i komponenter. Med hjälp av kodkomponenterna är det enklare att 

identifiera duplicerad kod. Med kodkomponenter blir underhållet och förändring av kod 

förenklat (Beck & Andres, 2005, s. 51-53). 

4.4 Sammanfattning 

XP:s primära praktiker som nämnts i den föregående sektionen har i denna studie delats in i 

tre skilda kategorier: utveckling, arbetslag & arbetsmiljö och planering. Denna indelning är 

gjord baserad på praktikernas användningsområde. För att se denna indelning, se tabell 1. 

 Tabell 1: Praktiker indelade i kategorier efter användningsområde. 

De praktiker som går under kategorin utveckling är praktiker som behandlar tekniska moment 

som är anses relevanta för konstruktion av IT-system. När dessa praktiker implementeras 

förbättras designen, kodkvaliteten och leveransen av IT-system. De praktiker som listas i 

kategorin arbetslag & arbetsmiljö stävar efter att förbättra miljön och samarbetet för 

arbetslaget som tillämpar XP. Med gott samarbete och god arbetsmiljön underlättas 

produceringen av högkvalitativa IT-system. Den sista kategorin planering behandlar 

planeringen och styrningen av utvecklingsprojekt. Genom att använda dessa praktiker 

underlättas planeringen av projektet och det blir lättare att leverera IT-system i avsatt tid.  

 

XP:s praktiker behandlar flera viktiga delar av utvecklingen av IT-system och är en konkret 

metod för att praktiskt implementera XP:s värdegrund. Detta gör praktikerna till en 

grundläggande del av XP. 

Utveckling Arbetslag & Arbetsmiljö Planering 

Test-först programmering Gemensamt arbete Användarhistorier 

Tio minuters körning Arbetslaget Veckovisa iterationer 

Kontinuerlig integrering Informativ arbetsplats Kvartalsvisa iterationer 

Parprogrammering Hållbart arbetstempo Planera med marginal 

Inkrementell design   
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5 Extreme Programming för två utvecklare 

Nedan presenteras den empiri som erhölls från utvecklingsprojektet som användes för att 

tillämpa XP för ett arbetslag om två utvecklare. Först beskrivs utvecklingsprojektet som 

genomförts under studien. Sedan följer resultaten av de praktiker som tillämpats samt analys 

av dessa resultat. Sektion 5.1 redovisar utvecklingssteget enligt design and creation research 

som nämnts i sektion 2.1. Sektion 5.2 redovisar utvärderingsteget enligt design and creation 

research som nämnts i sektion 2.1. 

5.1 Utveckling av dynamisk webbsida 

För att tillämpa XP har ett utvecklingsprojekt genomförts åt en kund. Kunden BOA 

eftersträvade en dynamisk webbsida där kunden själv skulle publicera olika typer av media 

och text. Funktionalitet som efterfrågades var möjligheten för besökare att kommentera detta 

material samt grundläggande modereringsverktyg för kunden. För att lösa kundens efterfrågan 

utvecklades en webbsida i PHP med tillhörande MySQL databas. 

 

Arbetsprocessen delades in i ett förarbete samt två cykler baserade på praktiken kvartalsvisa 

iterationer. Varje cykel bestod i sin tur av två iterationer baserade på praktiken veckovisa 

iterationer. Cyklerna var indelade i fem dagar vardera. Iterationernas längd motsvarade två 

och en halv dag.  

 

Förarbete och planering 

Förarbetet bestod av två möten med kunden. Under det första mötet specificerades kraven 

som kunden hade på webbsidan som skulle utvecklas. Kraven bearbetades under den följande 

veckan till användarhistorier. Under det andra mötet arrangerades användarhistorierna i 

prioritetsordning som kunden efterfrågade. 

 

Figur 3: Indexkort med användarberättelser. 



 14 

Utvecklingsprojektet 

Utvecklingsprojektet inleddes genom att upprätta ett arbetsrum som projektet genomfördes i. 

Arbetsrummet utformades i enighet med praktikerna gemensamt arbete och informativ 

arbetsplats. Gemensamt arbete tillämpades genom att båda arbetade i samma rum. Informativ 

arbetsplats tillämpades genom att placera ut anslagstavlor som samlade indexkort på 

väggarna. 

 

Figur 4: Informativ arbetsplats, anslagstavlor med indexkort. 

Indexkorten placerades på olika tavlor beroende på när de skulle genomföras eller om de var 

genomförda. Under projektet utfördes två Skypemöten
4
 där kunden specificerade vilka 

användarberättelser som skulle implementeras under iterationen. Användarberättelserna 

prioriterades av kunden i vilken ordning de skulle implementeras. 

 

Figur 5: Story board som användes för att planera iteration 2 med kund under skypemötet. 

 

 

 

 

                                                 
4
 Skype - Programvara för IP-telefoni. 
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Projektet har bedrivits med XP:s värderingar i åtanke. Nedan redogörs när och vilka praktiker 

som tillämpats under utvecklingsprojektets genomförande. 

 

Utvecklingsdag 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Test-först programmering            

Kontinuerlig integrering            

Tio minuters körning            

Användarhistorier X   X   X     

Gemensamt arbete  X X X X X X X X X X 

Arbetslaget  X X X X X X X X X X 

Informativ arbetsplats  X X X X X X X X X X 

Hållbart arbetstempo  X X X X X X X X X X 

Parprogrammering  X X   X X X X X X 

Veckovisa iterationer  X  X   X  X   

Kvartalsvisa iterationer X      X     

Planera med marginal   X  X X X X X X X 

Inkrementell design   X X X X X X X X X 

Tabell 2: Praktiker och de dagar de tillämpats 

5.2 Resultat och analys av XP för två utvecklare 

Nedan presenteras det resultat som har erhållits vid tillämpning av XP:s praktiker i 

utvecklingsprojektet som genomförts. Ett antal praktiker kunde inte tillämpas och dessa 

presenteras först. Efter detta förklaras de praktiker som kunde tillämpas, hur de har tillämpats, 

det resultat som erhölls samt en analys av resultatets förhållande till forskningsfrågan. 

5.2.1 Ej Implementerande praktiker 

Olika hinder gjorde att tre praktiker inte kunde tillämpas i denna studie. Nedan redogörs vilka 

praktiker som inte tillämpades och varför de inte tillämpades. 

 

Test-först programmering 

Test-först programmering är en krävande praktik som kräver flera månaders användning för 

att behärskas (Shore & Warden, 2008, s. 307). Att behärska test-först programmering hamnar 

således utanför studiens tidsram vilket resulterar i att praktiken ej tillämpas. 

 

Kontinuerlig integrering 

Kontinuerlig integrering har ej tillämpats då denna praktik kräver att utvecklaren arbetar i en 

test-miljö, där den färdiga produkten från testmiljön integreras i arbetsmiljön. Då 

utvecklingsprojektet lidit av tidspress uteblev konstruktionen av testmiljö, istället utvecklades 

projektet direkt i arbetsmiljön. Detta resulterade i att kontinuerlig integrering blev överflödig. 
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Tio minuters körning 

Denna praktik har ej tillämpats då PHP är ett interpreterande programspråk
5
 samt att test-först 

programmering ej tillämpats. Detta har resulterat i att det inte existerande någon form av 

kompilering eller testkörning, vilket gjort denna praktik överflödig. 

5.2.2 Implementerade XP praktiker 

I denna del förklaras hur praktikerna tillämpades under utvecklingsprojektet, de resultaten 

som erhölls samt en analys av resultatet med avseende till forskningsfrågan. Nedan följer en 

mall som visar hur resultatet presenteras. 

 

 Namn på praktik 

Teoretisk 

förväntning: 

 

Förklarar de fördelar som skall erhållas enligt förespråkare av 

utvecklingsmetoden. 

Tillämpning: Beskriver hur praktiken tillämpats i denna studie. 

Fördelar: Förklarar de fördelar som upplevdes vid implementering av praktiken. 

Nackdelar: Förklarar de nackdelar som upplevdes vid implementering av praktiken. 

Utvärdering XP 

för två 

utvecklare: 

Analys av praktiken för XP för två utvecklare. 

Tabell 3: Mall för utvärdering av praktik. 

Tabell 3 presenterar först det resultat som praktiken enligt teorin skall leverera samt en 

beskrivning av dess tillämpning under studien. Därefter listas de fördelar respektive nackdelar 

som upplevdes under användandet av praktiken. Tabellen avslutas med en analys där de 

upplevda resultaten jämförs mot det teoretiska resultatet och kopplas mot forskningsfrågan. 

 

 Användarhistorier 

Teoretisk 

förväntning: 

Denna praktik ger kunden möjlighet att förstå arbetet genom användarhistorier 

som skapas tillsammans med kunden(som är anpassade för att vara enkla för 

kunden att förstå). Användarhistorier anses ge en möjlighet för kunden att 

påverka arbetsgången genom att välja vilken funktionalitet som skall 

implementeras och när det skall implementeras. Detta säkerställer att IT-

systemen alltid ger största möjliga affärsvärde till kunden (Shore & Warden, 

2008, s. 261).  

Tillämpning: Användarhistorier användes för att specificera krav från kunden till 

funktionalitet som skulle finnas med på webbsidan som utvecklades. Dessa 

prioriterades av kunden i den ordning som de skulle implementeras. 

                                                 
5
 Programkoden tolkas samtidigt som programmet körs 
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Fördelar: Användarhistorier förbättrar kommunikation med kund, då användarhistorier 

som är lätta att förstå för en kund kan omvandlas till teknisk funktionalitet. 

Användarhistorier ger kunden en möjlighet att få överblick över 

funktionaliteten som skall implementeras.  

Nackdelar: Om användarhistorierna som skapas är bristfälligt utformade kan det vara svårt 

för kunden att förstå innebörden av dem. Detta kan resultera i att kunden inte 

förstår användarhistorien och då måste användarhistorien således skrivas om. 

Utvärdering 

XP för två 

utvecklare: 

Fler utvecklare hade resulterat i fler perspektiv på hur användarhistorierna hade 

kunnat utformas på bästa sätt för att underlätta för både kunden såväl som för 

utvecklarna. Bortsett från detta gick användarhistorier att tillämpa för ett 

arbetslag om två utvecklare. 

 

 Gemensamt arbete 

Teoretisk 

förväntning: 

Vid gemensamt arbete ökar kommunikation. Detta leder till ökade möjligheter 

för samarbete, diskussioner och problemlösning inom arbetsgruppen (Shore & 

Warden, 2008, s. 120).  

Tillämpning: Gemensamt arbete har tillämpats genom att arbeta i samma rum men på 

motsatta sidor av rummet. Detta har gjorts för att erbjuda möjligheten till 

individuellt arbete men samtidigt erbjuda möjligheter till utökad 

kommunikation och samarbete. 

Fördelar: Kommunikationen förbättras mellan medlemmarna i arbetslaget när denna 

praktik tillämpas. Utvecklare har alltid direkt kontakt vilket underlättar 

problemlösning och feedback inom arbetslaget. 

Nackdelar: För att kunna praktisera gemensamt arbete ställs det krav på lokaler som är 

öppna men även erbjuder möjligheten till en avskild arbetsplats för individer 

som föredrar detta. 

Utvärdering 

XP för två 

utvecklare: 

Med två utvecklare i ett arbetslag förenklas arbetet med att få hela arbetslaget 

att arbeta i samma rum. Med färre utvecklare minskar antalet relationer mellan 

utvecklarna i arbetslaget vilket är en fördel med ett mindre arbetslag. Detta 

resulterar i närmare kommunikation mellan utvecklarna i arbetslaget. 

 

 Arbetslaget  

Teoretisk 

förväntning: 

Med praktiken arbetslaget finns det endast utvecklare i arbetslaget som bidrar 

med relevant kompetens för det nuvarande projektet (Beck & Andres, 2005, s 

38). 

Tillämpning: Under projektet har nödvändig kompetens erhållits av de utvecklare som ingått 

i arbetslaget, det har ej existerat något behov att ytterligare inkludera fler 

utvecklare i arbetslaget.  
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Fördelar: Denna praktik belyser problematiken med att utvecklare innehar relevant 

kompetens för de uppgifter de skall utföra. 

Nackdelar: Tillämpningen av denna praktik ställer stora krav på att utvecklare innehar bred 

kompetens. Detta beror på att arbetslagets storlek är begränsad och således 

måste de medlemmar som ingår i arbetslaget inneha den kompetens som krävs 

för att kunna genomföra projektet. 

Utvärdering 

XP för två 

utvecklare: 

I ett arbetslag med två utvecklare måste båda utvecklarna inneha bred 

kompetens inom det område som arbetslaget verkar. Om arbetslaget saknar 

kompetens inom området bör arbetslaget byta arbetsuppgift eller medlemmar. 

Praktiken arbetslaget fungerar för ett arbetslag om två utvecklare, förutsatt att 

utvecklarna besitter den kompetens som efterfrågas. 

 

 Informativ arbetsplats 

Teoretisk 

förväntning: 

Informativ arbetsplats anses ge möjligheter att ständig förmedla information om 

framtida uppgifter som skall behandlas. Möjligheten att alltid veta hur projektet 

fortskridit anses som en av praktikens fördelar (Shore & Warden, 2008, s. 90). 

Tillämpning: Denna praktik har tillämpats genom att använda sig av indexkort med 

användarhistorier som sedan har placerats på anslagstavlor. Informativ 

arbetsplats har givit möjligheten att erhålla en uppdaterad bild över hur 

projektet fortskridit. 

Fördelar: Med informativ arbetsplats har utvecklare alltid en ständig överblick över vad 

som är gjort och vad som skall genomföras. Den dagliga planeringen 

underlättas då det alltid finns synliga och tydliga mål för iterationen.  

Nackdelar: Inga nackdelar har upptäckts. 

Utvärdering 

XP för två 

utvecklare: 

Denna praktik fungerade väl vid tillämpning för ett arbetslag om två utvecklare. 

Fördelen med ett litet arbetslag resulterade i att ett mindre arbetsrum kunde 

användas. Detta resulterade i att avståndet till anslagstavlorna kunde minska 

vilket gav möjligheten att enkelt få en god överblick över hur projektet 

fortskred. 

 

 Hållbart arbetstempo 

Teoretisk 

förväntning: 

Det förväntade resultatet av denna praktik är att arbetslaget är mer motiverade 

och utvilade inför arbetsdagen, vilket gör att de kan prestera bättre under 

arbetet. Detta prioriteras framför kortsiktiga vinster av övertidsarbete (Shore & 

Warden, 2008, s. 85). 

Tillämpning: Hållbart arbetstempo har upprätthållits genom att reducera antalet arbetade 

timmar per dag till en human nivå, vilket har uppskattats till åtta timmar per 

dag. 
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Fördelar: Bruket av denna praktik ger goda möjligheter till att återhämta sig efter 

arbetsdagen. Genom att hålla en hållbar nivå på arbetstiden reduceras risken 

med att producera kod av låg kvalitet på grund av trötthet. Kod av låg kvalitet 

kan öka arbetsbördan för arbetslaget då koden i vissa fall måste skrivas om. 

Nackdelar: Att arbeta enligt hållbart arbetstempo kan vara problematiskt när mycket arbete 

skall genomföras innan deadlinen. 

Utvärdering 

XP för två 

utvecklare: 

Att arbeta enligt hållbart arbetstempo fungerar bra för ett arbetslag om två 

utvecklare då praktiken är oberoende av arbetslagets storlek.  

 

 Parprogrammering 

Teoretisk 

förväntning: 

Parprogrammering anses kunna ge ökad kodkvalitet samt reducera tiden som 

spenderas på underhållning av kod. Samarbetet vid parprogrammering bidrar 

även till integreringen av nya utvecklare i arbetslaget och ökar spridningen av 

kompetens inom arbetslaget (Shore & Warden, 2008, s. 81).  

Tillämpning: Parprogrammering har tillämpats genom att en person programmerat samtidigt 

som den andre suttit bredvid. Den andre har hjälp till med att utveckla och 

förbättra koden som har produceras genom att ha upprätthållit en dialog med 

den som programmerat. 

Fördelar: Denna praktik ger ökade möjligheter vid problemlösning då två personer kan 

diskutera ett problem och olika lösningar till problemet.  

Nackdelar: Tidsineffektivt vid utveckling av simplare kod. Samma sak gäller vid 

utveckling av designorienterad kod som CSS-filer
6
 som är enkel att utveckla 

och gör att den som sitter bredvid blir överflödig och endast kan hjälpa till med 

att utvärdera olika grafiska designbeslut. 

Utvärdering 

XP för två 

utvecklare: 

Inga hinder eller problem identifierades vid implementering av denna praktik 

för ett arbetslag om två utvecklare då praktiken endast kräver två utvecklare. 

Fler utvecklare hade dock kunnat generera ökad mångfald vid problemlösning 

och spridning av kompetens. 

 

 Veckovisa iterationer 

Teoretisk 

förväntning: 

Veckovisa iterationer anses få arbetslaget att arbeta i ett koncist och 

förutsägbart arbetstempo, vilket gör det möjligt att varje vecka leverera 

fungerande programvara (Beck & Andres, 2005, s. 46; Shore & Warden, 2008, 

s. 246). 

                                                 
6
Cascading Style Sheets (stilmall) är ett språk som beskriver presentationsstilen för ett 

webbdokument (W3C, 2013). 



 20 

Tillämpning: Veckovisa iterationer har tillämpats genom att bryta ner utvecklingsprojektet i 

mindre iterationer. Dessa var dock inte en vecka utan varje iteration var två och 

en halv dag lång. Kunden valde sedan de användarhistorier som skulle 

implementeras i den kommande iterationen. 

Fördelar: Användningen av veckovisa iterationer underlättade kännedomen om vad som 

skulle göras under den kommande iterationen. Detta har givit möjlighet att dela 

upp arbetet på flera utvecklare. 

Nackdelar: Veckovisa iterationer är beroende av korrekta användarhistorier. Dåligt 

utformade användarhistorier gör det svårt för kunden att prioritera 

användarhistorierna. 

Utvärdering 

XP för två 

utvecklare: 

Veckovisa iterationer fungerade väl för ett arbetslag om två utvecklare då 

praktiken inte är beroende av storleken på arbetslaget.  

 

 Kvartalsvisa iterationer 

Teoretisk 

förväntning: 

Kvartalsvisa iterationer anses ge arbetslaget och kunden en god möjlighet att 

planera projektets långsiktiga inriktning. Kvartalsvisa iterationer ger även 

möjligheter att upptäcka fel inom projektet och organisationen Detta resulterar i 

att hur dessa problem skall åtgärdas kan prioriteras (Beck & Andres, 2005, s. 

47). 

Tillämpning: Kvartalsvisa iterationer har tillämpats för att kunna specificera kundens krav 

samt för att planera cykler. Varje cykel gavs en inriktning, den första cykeln var 

inriktad på att implementera grundläggande funktionalitet. Sista cykeln 

inriktades till att utöka existerande funktionalitet.  

Fördelar: Praktiken ger kunden möjligheten att kunna se åt vilken inriktning projektet 

går. Detta ger kunden möjligheten att påverka det långsiktiga arbetet och 

inriktningen på kvartalsiterationen. 

Nackdelar: Svårigheter kan uppstå om kunden saknar långsiktiga visioner för projektet. 

Utvärdering 

XP för två 

utvecklare: 

Inga problem specifika för ett arbetslag om två utvecklare identifierades.  
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 Planera med marginal 

Teoretisk 

förväntning: 

Att planera med marginal underlättar arbetet med att konstant leverera det 

förväntande resultatet för en iteration. Att planera med marginal anses minska 

behovet av övertidsarbete, då tidsmarginalen vid tidsbrist kan användas till att 

uppnå iterationsmålen. Med denna praktik finns det tid som avsatt för 

underhållning av kod. Kodunderhåll ökar produktiviteten då kodkvaliteten 

ständigt förbättras, vilket resulterar i att framtida utökningar förenklas (Shore & 

Warden, 2008, s. 254). 

Tillämpning: Vid planering av iterationer valdes det ut ett antal användarhistorier som med 

säkerhet kunde implementeras. Det gav en tidsmarginal som användes för att 

genomföra sekundära arbetsuppgifter. Sekundära arbetsuppgifter som utfördes 

under utvecklingsprojektet var underhållning av existerande kod och 

vidareutveckling av kompetens inom tekniska områden. 

Fördelar: I de fall användarhistorier tar längre tid att implementera än vad som beräknats 

kan tidsmarginalen användas. Det ger arbetslaget ökat tidsutrymme för 

implementering av användarhistorier om det skulle behövas. Genom att planera 

med marginal kan överskottstid användas för att öka kompetensen hos 

utvecklare. Det ger även tid till att underhålla kod, genom att förbättra den 

existerande koden. 

Nackdelar: Ett problem med denna praktik är att sekundära arbetsuppgifter prioriteras 

framför påbörjandet av arbetet med nästa iteration, vilket kan resultera i att 

slutprodukten kan ta längre tid att färdigställa. 

Utvärdering 

XP för två 

utvecklare: 

Inga hinder eller problem identifierades vid implementering av denna praktik 

för ett arbetslag om två utvecklare. 

 

 Inkrementell design 

Teoretisk 

förväntning: 

Med inkrementell design förbättras IT-komponenter och design ständigt vid 

varje genomförd iteration. Arbetet blir mer tidseffektivt eftersom endast 

funktionalitet som den aktuella iterationen behandlar implementeras. 

Mjukvaran blir enklare att underhålla och utöka när denna praktik tillämpas 

(Shore & Warden, 2008, s. 324, 334).  

Tillämpning: Utvecklingen bedrevs evolutionärt, när en användarhistoria implementerades 

var funktionaliteten enkel men utökades successivt under iterationen. Vid 

implementering av användarhistorier designades endast funktionalitet som var 

direkt kopplat till den pågående iterationen.  

Fördelar: IT-komponenter designas först med en enkel funderande lösning som kan 

levereras fort. Dessutom undviks onödiga designbeslut då designbeslut endast 

tas när det är nödvändigt. Detta resulterar i att IT-komponenten fortare kan 

levereras till kund som kan återkoppla resultatet. 
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Nackdelar: Problemet med denna praktik är att fokus på designbeslut som tagits 

minimerats. Detta kan resultera i att dåliga designbeslut tas som genererar 

designlåsningar, som gör att designen måste omstruktureras kontinuerligt för att 

klara nya krav. På grund av denna problematik kan en onödig mängd tid 

spenderas på att omstrukturering av design. 

Utvärdering 

XP för två 

utvecklare: 

Denna praktik fungerade att tillämpa för ett arbetslag om två utvecklare då den 

är oberoende av arbetslagets storlek. Denna praktik ställer dock krav på 

tekniska kunskaper, designkunskaper samt erfarenhet för att kunna genomföra 

de tekniska moment som krävs samt förmågan att kunna ta fungerande 

designbeslut. 

5.3 Sammanfattning 

I denna sektion redovisas en sammanfattning av de resultat som erhållits. Av de tretton 

praktiker som ingår i XP har endast tio tillämpats i denna studie. Se sektion 5.2.1 för mer 

information om de praktiker som inte tillämpats. De praktiker som tillämpats redovisas i en 

tabell med det resultat som observerats. 

 

Nedan visas en summering över resultatet som redovisats i sektion 5.2.2, summeringen 

presenteras i tabell 4. Tabellens första kolumn innehåller XP:s tretton praktiker, vilket följs av 

en kolumn som visar de praktiker som implementerades i studien. Den tredje kolumnen visar 

vilka praktiker som har implementerats utan att det identifierats problem. De två resterande 

kolumnerna visar de praktiker som under studien uppvisade styrkor respektive svagheter när 

de implementerades.  

 

 Implementerad Inga 

anmärkningar 

Styrkor 

identifierade 

Svagheter 

identifierade 

Test-först programmering     

Tio minuters körning     

Kontinuerlig integrering     

Användarhistorier X   X 

Gemensamt arbete X  X  

Arbetslaget X   X 

Informativ arbetsplats X  X  

Hållbart arbetstempo X X   

Parprogrammering X   X 

Veckovisa iterationer X X   

Kvartalsvisa iterationer X X   

Planera med marginal X X   

Inkrementell design X X   

Tabell 4: Sammanfattning av erhållet resultat 

Som Tabell 4 visar, fanns det styrkor för ett arbetslag om två utvecklare när praktikerna 

gemensamt arbete samt informativ arbetsplats tillämpades. För informativ arbetsplats blev 

storleken på arbetsrummet av mindre betydelse då arbetsrummet kunde vara mindre än vad ett 
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större arbetslag skulle behöva. För gemensamt arbete identifierades fördelen med att 

kommunikationen förenklades mellan medlemmarna i arbetslaget. Detta beror på att antalet 

relationer mellan utvecklarna minskar när XP tillämpas för ett arbetslag med få utvecklare än 

för ett större arbetslag. 

 

För praktikerna användarhistorier, arbetslaget samt parprogrammering identifierades 

svagheter när dessa praktiker tillämpades för ett arbetslag om två utvecklare. Detta beror på 

att praktikerna är beroende av utvecklarnas kompetens samt av att det finns flera perspektiv 

på hur problem skall lösas. Detta är således en svaghet med att använda XP för ett litet 

arbetslag. 

 

För de övriga praktikerna som tillämpades identifierades varken några fördelar respektive 

nackdelar med att tillämpa dessa för ett arbetslag om två utvecklare. Detta beror på att dessa 

praktiker identifierades som oberoende av storleken på arbetslaget. 
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6 Avslutning 

I det här kapitlet förklaras studiens slutsats, diskussion och vidare forskning. Denna sektion 

redovisar slutsatssteget enligt design and creation research.   

6.1 Slutsats 

Målet med denna studie är att undersöka vilka problem som kan uppstå vid implementering 

av XP för ett arbetslag om två utvecklare. För att undersöka detta skulle XP:s tretton praktiker 

tillämpas. På grund av hinder under forskningsprocessen kunde dock enbart tio praktiker 

tillämpas, se sektion 5.2.1 för mer information.  

 

Slutsatsen av studien visar att alla de tio praktiker som tillämpades var möjliga att 

implementera för ett arbetslag om två utvecklare. Tabell 4 i sektion 5.3 visar de praktiker som 

framgångsrikt blev tillämpade. Tabell 4 visar även att det förekom mindre problem vid 

implementeringen av tre av XP:s praktiker. 

 

De problem som uppstod vid implementering av XP för ett arbetslag om två utvecklare 

uppstod vid tillämpning av praktikerna användarhistorier, arbetslaget samt parprogrammering. 

De problem som identifierades behandlade brister i kompetens samt brister med få perspektiv 

på hur problem skall lösas. Bristen på kompetens blir synlig när utvecklingsarbetet kräver 

kompetenser inom flera olika verksamhetsfält, vilket ställer krav på att utvecklarna erhåller en 

bredare kompetens. Bristen med få perspektiv på hur problem skall lösas avser den 

begränsning som uppstår när det finns för få perspektiv på hur ett arbetsmoment skall 

genomföras. Med fler personer finns det fler insikter om hur arbetslaget skall gå tillväga för 

att genomföra ett arbetsmoment. 

 

Med de resultat som visas i stycke 5.3 kan slutsatsen dras att studiens frågeställning besvarats.  

6.2 Diskussion 

Syftet med studien var att upptäcka problem som kunde uppstå vid implementering av XP för 

ett arbetslag om två utvecklare. Detta berodde på att informationen varierade över hur litet ett 

arbetslag som tillämpar XP kunde vara. Studiens slutsats visar att det går att tillämpa tio av 

tretton praktiker som tillämpas i studien, dock identifierades två problem. 

 

De problem som identifierades under studien anses vara generaliserbara även för annan 

utveckling som genomförs av arbetslag om två utvecklare. Detta grundar sig i att problemen 

med att implementera XP för två utvecklare som identifierats enbart berör problem relaterat 

till utvecklarnas kompetens samt frånvaron av mångfald vid problemlösning. Således kan 

dessa problem uppstå även för de som tillämpar andra utvecklingsmetoder. För att säkerställa 

detta påstående skulle dock ytterligare studier inom ämnet behövas. 
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Kritik av XP 

Under studiens identifierades det inte några specifika situationer där XP är direkt olämpligt 

med avseende för XP för två utvecklare. Däremot finns det studier som kritiserar XP och visar 

dess brister som Extreme programming refactored: the case against XP (Stephens & 

Rosenberg, 2003). 

 

Problematik med designval 

En intressant punkt som diskuterades under projektets gång är bristen på systemanalys vid 

planeringen och genomförandet av projekt med XP som utvecklingsmetod. Med denna brist 

avses att fokus ligger främst på design som sker under den aktuella iterationen och inte det 

inte designas för funktioner som kommer att implementeras i framtida iterationer. Problemet 

med detta är att olika designlåsningar kan ske om de designbeslut som görs inte är 

genomtänkta. Visserligen skall designbeslut hållas öppna enligt praktiken inkrementell design 

för att minimera problemet med designlåsningar.  

 

Praktiken inkrementell design motsätter sig inte att designbeslut planeras (Beck & Andres, 

2005, s. 52) men fokuserar samtidigt inte på noggrant utformade designbeslut. Trots 

riktlinjerna som inkrementell design ger kan olika problem med designlåsningar uppstå då 

vissa designbeslut måste genomföras och dessa val kan leda till framtida problem om dessa 

inte är genomtänkta. Detta ämne skulle vara intressant att studera ytterligare då detta 

upplevdes som ett problem. Detta problem kan dock vara en konsekvens av att 

understödjande praktiker inte använts. 

 

Relationer mellan praktiker 

Shore & Warden (2008) nämner att vissa praktiker är beroende av andra för att fungera 

optimalt. Under studiens gång har flera av dessa relationer uppmärksammats. I vissa fall 

påverkas en praktik utav resultatet av en annan praktik. Ett exempel från denna studie är de 

upplevda nackdelarna som identifierats i praktiken användarhistorier, som även noterades i de 

upplevda nackdelarna i praktiken veckovisa iterationer. Nedan visas en intressant relation som 

var av särskilt intresse under studien. 

 Test-först programmering  inkrementell design 

Test-först programmering är ett arbetssätt för att skapa strukturerad och lätt modifierad kod. 

Det som gör test-först programmering viktig för inkrementell design är att inkrementell 

design är beroende av kod som är lätt att modifiera vid förändringar. Denna relation är av 

intresse för denna studie då inkrementell design har implementerats men inte test-först 

programmering, detta kan ha lett till inkrementell design ej implementerats optimalt.  

 

Kritik av studiens genomförande 

Det finns omständigheter vilket kan ha påverkat genomförandet av denna studie. Deltagarna 

utav studien har arbetat tillsammans i tidigare i IT-projekt och delar både utbildning, kultur 

och språk vilket kan förenklat samarbetet och kommunikationen i arbetslaget. Även 

samarbetet med kunden BOA kan blivit förenklat då en av utövarna har en nära relation till 

kunden. Dessa omständigheter kan ha påverkat resultatet positivt, då dessa omständigheter 

har kunnat underlätta implementeringen av XP.  
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Resultatet som erhållits i studien har ett fåtal brister. Ett problem med denna studie är att alla 

praktiker inom XP inte kunnat utvärderas. Detta innebär att de praktiker som inte 

implementerats i denna studie skulle kunna medföra problem när dessa tillämpas av ett 

arbetslag om två utvecklare.  

 

Med tanke på att inte alla praktiker har kunnat tillämpas kan detta ha lett till att de praktiker 

som har använts i denna studie inte fungerat på bästa möjliga sätt. Beck & Andres (2005, s. 

36) nämner att praktikerna fungerar som bäst när de används tillsammans. Ett exempel på 

denna problematik är praktiken inkrementell design som är beroende av test-först 

programmering samt parprogrammering för att fungera optimalt enligt Shore & Warden 

(2008, s. 334). Eftersom test-först programmering inte tillämpats i denna studie kan det finnas 

problem med resultatet som erhållits vid utvärderingen av inkrementell design. 

 

En ytterligare svaghet med studien var bristen på tid. Således kan problem ha missats som 

skulle kunnat upptäckas under ett längre projekt. Exempelvis tar praktiken kvartalsvisa 

iterationer ett kvartal att implementera om den skall implementeras fullt ut. För att kunna 

utvärdera kvartalsvisa iterationer skulle praktiken behöva tillämpas under flera iterationer för 

att kunna genomföra en grundlig utvärdering. En grundligare utvärdering av XP för två 

utvecklare skulle således behöva ta flera kvartal av praktiskt arbete för att färdigställas. 

 

Två andra problem finns även med denna studie. Det första problemet var att projektet som 

studien behandlar var av låg teknisk komplexitet. Detta kan påverkat resultatet då problem 

relaterat till projektets komplexitet och dess relation till XP ej har undersökts. Det andra 

problemet var att denna studie endast har genomförts av ett arbetslag. I en mer utförlig studie 

hade flera olika arbetslag ingått i studien för att utvärdera hur XP upplevdes vid tillämpning. 

6.3 Vidare forskning 

Vidare forskning kan bedrivas inom ämnet XP för två utvecklare med ett antal modifieringar:  

 Implementera de tretton primära praktiker som ingår i XP. 

 Implementera de elva sekundära praktiker som ingår i XP. 

 Utföra studien under en längre tidsperiod. 

 Genomföra studien för olika typer av utvecklingsprojekt baserat på dess komplexitet.  

 Utföra samma studie fast med flera olika arbetslag. 

Ett annat intressant område för vidare forskning är praktiken inkrementell design. Denna 

praktik behandlar designval som görs när utveckling med XP bedrivs. I sektionen 6.2; 

Problematik med designval uppmärksammas svårigheter med den praktiken. Det visar att det 

kan finnas skäl att bedriva vidare forskning på hur denna praktik kan tillämpas och samtidigt 

ständigt bibehålla god och hållbar design. Mer om problematiken med denna praktik, se 

sektion 6.2. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 

Manifesto for Agile Software Development 
 

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

Through this work we have come to value: 

 

Individuals and interactions over processes and tools 

Working software over comprehensive documentation 

Customer collaboration over contract negotiation 

Responding to change over following a plan 

 

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

 

Kent Beck 

Mike Beedle 

Arie van Bennekum 

Alistair Cockburn 

Ward Cunningham 

Martin Fowler 

 

James Grenning 

Jim Highsmith 

Andrew Hunt 

Ron Jeffries 

Jon Kern 

Brian Marick 

 

Robert C. Martin 

Steve Mellor 

Ken Schwaber 

Jeff Sutherland 

Dave Thomas 

 

 

 

 

 

© 2001, the above authors 

This declaration may be freely copied in any form, 

but only in its entirety through this notice 

 

 

 

Ovanstående citerat från Agile Manifesto(2001).  
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Bilaga 2 

Principles behind the Agile Manifesto 

We follow these principles: 

 

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

valuable software. 

 Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness 

change for the customer's competitive advantage. 

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

with a preference to the shorter timescale. 

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

 Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support 

they need, and trust them to get the job done. 

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

development team is face-to-face conversation. 

 Working software is the primary measure of progress. 

 Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and 

users should be able to maintain a constant pace indefinitely. 

 Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. 

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

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

 At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes 

and adjusts its behavior accordingly. 

 

 

Ovanstående citerat från: http://agilemanifesto.org/principles.html .  

http://agilemanifesto.org/principles.html
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Fältanteckningar Mall 
 

Datum:  

Plats:  

Involverade personer:   

Tidpunkt:  

 

Praktiker som tillämpats: 

Weekly Cycle  

Quarterly cycle  

Stories  

Slack  

Whole team  

Sit together  

Energized work  

Informative workspace  

Pair Programming   

Test-first programming  

Ten minute build  

Continuous integration  

Incremental design  

 

 

 

Vad som skett: 

 

 

Praktiker som tillämpats(text): 

 

 

Tankar om forskningsprocessen: 

 

 

Problem som uppstått: 

 

 

Praktiker som givit problem: 

 

 

Nya insikter om XP för två personer: 

 

 

Värderingar som tillämpats: 

 

 

Principer som tillämpats: 

 

 

Förändring på arbetets utgångspunkt: 

 

 

Värderingar som vållat problem: 

 

 

Principer som givit problem: 

 

 

Generella problem som uppstått under dagen: 

 

 

Generella tankegångar angående projektet: 

 

 

Generella tankegångar angående XP: 

 

 


	1 Inledning
	1.1 Syfte och frågeställning

	2 Metod
	2.1 Design and creation research
	2.2 Fältanteckningar
	2.3 Kvalitativ dataanalys
	2.4 Genomförande

	3 Agila metoder
	4 Extreme Programming (XP)
	4.1 Bakgrund
	4.2 Värderingar, principer och arbetslag
	4.3 Praktiker
	4.4 Sammanfattning

	5 Extreme Programming för två utvecklare
	5.1 Utveckling av dynamisk webbsida
	5.2 Resultat och analys av XP för två utvecklare
	5.2.1 Ej Implementerande praktiker
	5.2.2 Implementerade XP praktiker

	5.3 Sammanfattning

	6 Avslutning
	6.1 Slutsats
	6.2 Diskussion
	6.3 Vidare forskning

	7 Källförteckning
	8 Bilagor
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3


