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Sammanfattning: 

 

Konceptuella modeller är vanligt förekommande i plandriven utveckling men åsikterna om 

vad konceptuell modellering är och bör användas till är vitt skilda. Agil systemutveckling har 

växt fram som en motreaktion på den plandrivna systemutvecklingen och forskning har visat 

att många traditionella verktyg som förknippas med plandriven utveckling förkastas i detta 

relativt nya sätt att arbeta. Syftet med denna studie är att belysa hur yrkesverksamma inom 

agila projekt ser på konceptuell modellering i relation till det agila manifestet. Detta har 

åstadkommits genom intervjuer med flera utövare av agila projektmetoder. Studien visar att 

det agila manifestet har låg grad av förankring hos utövarna av agila metoder och att endast 

vissa av principerna efterlevs. Konceptuella modeller är vanligt förekommande i agila projekt 

och används i samma typer av aktiviteter som i plandriven utveckling. Motiven bakom 

användandet i agila projekt är relaterade till de konceptuella modellernas egenskaper som 

visualiserings- och kommunikationsverktyg. 

 

Nyckelord: 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Inom systemutveckling är en konceptuell modell en modell av domänen som tolkas av 

användar- och utvecklargruppen (Kung 1989). Det är ett vanligt ramverk för kommunikation 

mellan användare och utvecklare och att konceptuellt modellera inom systemutveckling 

innebär ofta att beskriva mjukvarusemantik på en hög abstraktionsnivå. Dock är åsikterna om 

vad konceptuell modellering bör användas till vitt skilda. Förespråkare för användandet av 

konceptuella modeller hävdar att modellerna är lika viktiga som själva kodskapandet eftersom 

de anser att konceptuell modellering är programmering. Andra upplever konceptuella 

modeller som ett verktyg vilket gör utvecklingsprocessen för rigid eftersom modellerna utgör 

planering och är svårföränderliga (Embley och Thalheim 2011). 

 

I det agila manifestet som publicerades 2001 myntades ett begrepp som sammanfattade ett då 

nytt sätt att arbeta; agil systemutveckling. Detta arbetssätt värdesätter anpassning till 

förändring snarare än att följa en plan, individ och interaktion över processer och verktyg, 

kundsamarbete framför kontraktsförhandling samt fungerande programvara framför 

omfattande dokumentation (Beck, Beedle m.fl. 2001). Dybå och Dingsoyr (2009) har visat att 

dessa principer manifesteras i att många traditionella verktyg som förknippas med plandriven 

utveckling förkastas. 

 

De rådande uppfattningarna om konceptuell modellering är vitt skilda och det agila 

manifestets principer kan tolkas avståndstagande från traditionella verktyg. Dessutom 

uttrycker Davis, Green m.fl.(2006) att relativt lite forskning finns på hur konceptuella 

modeller används i praktiken. Utifrån dessa ståndpunkter utforskar vi i denna studie hur väl 

de agila principerna stämmer överens med attityderna hos verklighetens utövare och deras 

åsikter kring konceptuella modeller inom ramen för agila metoder. 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Studien har ett huvudsakligt syfte som vi uppnått genom att svara på två forskningsfrågor. 

Syftet är att dokumentera hur yrkesverksamma ser på konceptuell modellering i relation till de 

principer som sätter agendan för agil systemutveckling. Detta har vi åstadkommit genom att 

besvara två forskningsfrågor: 

 

 Hur ser utövare av agila projektmetoder på det agila manifestets principer i relation till 

konceptuell modellering? 

 Hur ser utövare av agila projektmetoder på konceptuella modeller som verktyg i agila 

projektmetoder? 

1.3 Kunskapskaraktärisering och kunskapsprodukt 

Denna uppsats är i första hand av explorativ karaktär och syftar öka förståelsen för vilken 

plats konceptuell modellering uppfattas ha i agila utvecklingsprojekt. Vi har valt att bedriva 

vår studie i det interpretativa (tolkande) forskningsparadigmet baserat på Oates definition som 

följer nedan.  

 
Interpretative research in IS and computing is concerned with understanding the social 

context of an information system: the social processes by which it is developed and 

construed by people and through which it influences, and is influenced by, its social 

setting (Oates 2006, s. 292). 

 

Kunskapsprodukten kommer att vara av beskrivande karaktär och i form av en jämförelse 

mellan vad teorin säger om konceptuella modeller och vilken roll dessa upplevs ha i agil 

utveckling.  Studien är tilltänkt alla som arbetar eller har arbetat i agila utvecklingsprojekt. 

Detta är för läsaren ett vägledande dokument att använda som underlag i beslutsfattande kring 

huruvida denne bör använda sig av konceptuell modellering i egna agila projekt. 
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1.4 Avgränsningar 

Denna studie undersöker agila metoder som ett aggregat av alla metoder som bygger på de 

principerna i det agila manifestet. Detta innebär att ingen distinktion gjorts mellan olika 

tillämpningar av dessa principer i form av faktiska utvecklingsmetoder, t.ex. Scrum och XP. 

Denna avgränsning har gjorts av två anledningar. Det första är av praktiska skäl - det var svårt 

att hitta tillräckligt många respondenter för att få tillräckligt underlag. Det andra är på grund 

av relevansen - vi fann ingen tidigare forskning på hur de principer som beskrivs i det agila 

manifestet påverkar konceptuella modeller. Därför ansåg vi detta vara ett bättre första steg 

mot ökad förståelse än att begränsa oss till en specifik utvecklingsmetod. 

 

Konceptuell modellering har vi på ett liknande sätt valt att arbeta med som begrepp utan att ta 

hänsyn till de skillnader som finns mellan olika sätt att representera dessa. Denna avgränsning 

har vi gjort av enbart praktiska skäl; det fanns inte tid att ta hänsyn till den påverkan en sådan 

distinktion skulle göra.  

 

För att kunna genomföra en bra analys av de konceptuella modellernas användning i agila 

projekt har vi fokuserat på de projektaktiviteter där vi funnit en dokumenterad användning av 

konceptuella modeller. Sökstrategin för användningsområden för konceptuella modeller är 

likadan som för annan teori och finns beskriven i kap. 2.6.2 Sökstrategi. 

1.5 Disposition 

Kap. 1 Inledning presenterar forskningsområdet samt introducerar kort bakgrunden till 

problem och forskningsfrågor. Kap. 2 Forskningsmetod presenterar forskningsprocess, 

litteraturgenomgång och tillvägagångssätt. Kap. 3 Teori redogör för den teori vilken vi 

grundar vår forskning på och kap. 4 Empiri presenterar insamlad data. I kap. 5 Analys 

utvärderas empirin mot teorin och kap. 6 Slutsats besvarar vi forskningsfrågorna. I Kap. 7 

Diskussion och reflektion lyfter vi fram våra egna tankar kring studien och förslag på vidare 

forskning. I kap. 8 Generaliserbarhet och kritik påpekar vi studiens problem och 

generaliserbarhet och kritik presenteras.  
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2 Forskningsmetod 

2.1 Forskningsprocess 

 
Fig 1. Vår forskningsprocess 

 

Vi började med att sammanställa en litteraturgenomgång för att få den redan befintlig teorin 

på området överskådlig. Vi ansåg oss ha tillräckligt med underlag för att fastställa att både 

ämnesområdet och forskningsfrågorna var relevanta. Den teori vi sammanställde under 

litteraturgenomgången utgjorde grunden för den teoretiska kunskap vi använt oss av under 

hela studien. Teoribasen har förändrats under arbetets gång genom nyupptäckta behov. 

 

Vi insåg tidigt att frågeställningarnas karaktär skulle kräva kvalitativa data för att besvara. 

Därför använde vi oss intervjuer som datainsamlingsmetodik. Mer om intervjutekniken finns 

under i avsnittet om datainsamlingsmetodik. Totalt genomförde vi fem intervjuer med 

respondenter med olika bakgrund och erfarenheter inom agila utvecklingsprojekt.  

 

Den empiriska datan transkriberades och kategoriserades innan vi kunde analysera den. 

Grunden till analysen är de aggregerade citaten i olika kategorier. Det var ett bra sätt att sålla 

och sortera data för att komma fram till kärnan i respondenternas åsikt och hjälpte till att 

presentera empirin på ett strukturerat sätt. Sist analyserades empirin med hjälp av den 

insamlade teorin. 
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2.2 Författarnas roll i studien 

Då vi närmat oss forskningsfrågorna genom datainsamling i form av intervjuer var det 

lämpligt att utgå från perspektivet att det fanns flera sätt att tolka verkligheten. Ett sådant 

förhållningssätt kallas för interpretivism och innebär att forskaren försöker identifiera, 

upptäcka och förklara hur olika personer upplever att dessa faktorer förhåller sig till varandra 

(Oates 2006). Följande citat ur Researching Information Systems and Computing (2006) 

belyser ytterligare varför ett sådant förhållningssätt är lämpligt i den sociala kontext som 

präglar vår frågeställning: 

 
Interpretive research in IS and computing is concerned with 

understanding the social context of an information system: the social 

processes by which it is developed and construed by people and through 
which it influences, and is influenced by, its social setting (Oates 2006, 

s.292). 

 

Interpretivismen stödjer synsättet att det finns flera existerande sanningar och att det vi tolkar 

som verklighet eller kunskap är sinneskonstruktioner som uppkommer genom tolkning, 

individuellt eller i grupp. Dessa uppfattningar om verkligheten förs vidare genom språk och 

delade uppfattningar inom grupper på olika sätt, beroende på individerna och dynamiken dem 

emellan. Inte heller resultatet av sådan forskning förväntas vara fixerad till en slutsats eller 

tolkning, istället kommer kunskapsprodukten vara baserad på vår tolkning av den subjektivt 

dokumenterade verkligheten.  

 

Att vi som forskare har egna erfarenheter, uppfattningar och värderingar som riskerar rikta 

och påverka studieprocessen är ytterligare ett argument för varför vi bör bedriva studien ur ett 

interpretativt perspektiv. Interpretivismen tar hänsyn till detta faktum och manar till 

självreflektion - nedan följer ytterligare ett citat från Oates;  

 
[...] Researchers must therefore be reflexive or self-reflective, 

acknowledging how they influence the research and how their interactions 

with those they are studying can themselves lead to a renegotiation of 

meanings, understanding and practices (Oates 2006, s.293).  

 

Ett annat argument för interpretivismen är att det enligt Oates är lämpligt att bedriva studier 

med ett interpretativt tolkningssätt för att få förståelse för människor i deras verkliga värld, att 

kontrastera mot den artificiella värld av laboratorium där kontrollerade experiment utförs 

(Oates 2006). 
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2.3 Datainsamlingsmetodik 

För att samla in den empiriska datan vilken vi bedömt bestå av uppfattningar och erfarenheter 

behövde vi djup och rik information från flera respondenter. För kvalitativa datainsamlingar 

är intervjuer lämpligt eftersom det är en ―upptäcktens väg‖ vilken tar plats i konversation 

mellan forskare och respondent. Grunden för en intervju är att en part (forskaren) ber den 

andra parten (respondenten) om information i form av svar på frågor. Vi valde att genomföra 

ett antal intervjuer med olika respondenter mot bakgrund av att intervjuer enligt Oates (2006) 

är särskilt lämpliga när forskaren:  

 

 Söker detaljerad information  

 Vill ha svar på frågor som är komplexa, öppna eller vars ordning och logik behöver 

anpassas mellan olika respondenter  

 Vill utforska känslor och erfarenheter som inte enkelt kan observeras eller beskrivas i 

enkäter  

 Utforska känsliga områden eller information som respondenterna kanske inte vill sätta 

i pränt för en forskare som de inte träffat.  

 

Att vi sökte svar på frågor som kan vara känsliga om t.ex. misslyckanden och kunskapsluckor 

utgör ytterligare ett argument för varför intervjuer var en bra datainsamlingsmetodik. Enligt 

Oates (2006) etablerar forskare och respondenten, genom intervjuer, en personlig kontakt och 

därför blir det mer sannolikt att respondenten svarar på känsliga frågor. Intervjuer kan dock 

ge missvisande och vinklade svar och det är därför extremt viktigt att våra intervjuer utförs i 

förening med en väletablerad metod (Oates 2006).  

 

Vi ville tillåta viss flexibilitet i våra intervjuer och därför valde vi den semistrukturerade 

intervjumetoden. Vi kom att med utgång från denna metod presentera det specifika temat och 

koncepten som utgjorde ramen för intervjun.  Ett antal frågor förbereddes i förväg och ställdes 

till respondenten under intervjun, dock varierade följden i vilka dessa frågor ställdes beroende 

på flödet i konversationen mellan forskare och respondent. 

 

Den semistrukturerade intervjumetoden tillät oss också att ställa oplanerade intervjufrågor till 

respondenten, liksom respondenten tilläts att introducera egna problem om vi bedömde dem 

vara relevanta för intervjuns tema (Oates 2006). Detta ostrukturerade inslag satte stark prägel 

på intervjuerna inte bara frivilligt men också på grund av (1) vår bristfälliga intervjuteknik 

och (2) respondenternas vitt skilda tolkningar av frågorna. 

 

För att undvika vinklade svar från respondenten skickade vi inte ut frågorna till respondenter i 

förväg. Däremot skickade vi ut en kort beskrivning av intervjuns tema för att respondenten 

skulle kunna förbereda sig på vilken typ av frågor som kan komma att ställas vid intervjun 

(Oates 2006).  
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2.5 Dataanalys 

Eftersom en intervju främst är ämnad att generera kvalitativa data använde vi oss i huvudsak 

av metoder som är ämnade för analys av sådana data. De applicerbara för- och nackdelarna 

med en sådan typ av analys är:  

 

Fördelar: Tillåter detaljrikedom och rum för flera tolkningar och ger inte ett definitivt 

svar  

 

Nackdelar: Resulterar i stora volymer data att undersöka och som dessutom är 

svårtolkad  

 

Den metodik vi använt oss av är hämtad ur Researching Information Systems and Computing 

(2006) och beskrivs nedan tillsammans med praktiska detaljer kring vår valda applicering av 

dessa metoder.  

 

De transkriberade intervjuerna förbereddes för analys genom att applicera en standardiserad 

formatering. Materialet lästes sedan igenom och segmenten delades in i kategorier efter 

relevans och tema.  

 

Alla relevanta segment märktes med nyckelord hämtade från samma litteratur och forskning 

som ligger till grund för vårt konceptuella ramverk (se kap.3.3 Vår tolkning av teorin). 

Eftersom en strikt, deduktiv strategi kan resultera i att man missar de teman som inte 

framkom under förberedelserna, var vi även öppna för att märka segment med nya kategorier 

som blev uppenbara först under själva analysen av materialet.  

 

Då intervjuer genererar kvalitativa data behövde alla svar både sparas och analyseras och då 

det är enklare att söka igenom och analysera data representerad i skriftlig form transkriberade 

vi samtliga intervjuer. Denna transkriberingsprocess krävde dessutom att vi gick igenom 

materialet på djupet vilket gav oss en ytterligare chans att reflektera över intervjuns innehåll 

på ett analytiskt sätt och gav möjlighet att upptäcka nya perspektiv (Oates 2006). Vi behöll 

vid transkriberingen respondentens exakta talspråk eftersom detta krävs för att kunna återge 

och analysera citat (Oates 2006).  

 

Beroende på frekvens delades vissa kategorier upp i underkategorier eller slogs ihop för att 

bilda överkategorier. Segmenten och de förfinade kategorierna undersökte vi sedan för 

kopplingar, samband och mönster. Dessa undersökte vi och försökte förklara med hjälp av 

litteratur och i relation till forskningsfrågan (Oates 2006). 

 

I empirin har vi valt att anonymisera våra respondenter av de skäl att dess identitet, förutom 

yrkesroll och angiven erfarenhet inom agila utvecklingsprojekt, inte har någon påverkan på 

resultatet och det påverkar heller inte läsaren.  
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2.6 Litteraturgenomgång 

2.6.1 Målsättningar 

Vårt mål med litteraturgenomgången var att sammanställa den forskning och annat publicerat 

material som utgör grunden för vår uppfattning om ämnesområdena agil utveckling, 

konceptuell modellering och dess praktiska applicering. Litteraturgenomgången resulterade i 

det material som presenteras i teorikapitlet vilket syftar till att klargöra begreppen konceptuell 

modellering, agil utveckling och andra viktiga begrepp som förekommer inom ämnesområdet 

och definitioner av dessa.  

2.6.2 Sökstrategi 

2.6.2.1 Sökord 

Sökstrategin bygger på iterativt arbete genom gradvis ökad förståelse och därigenom 

förbättrad sökstrategi baserad på nya nyckelord. I detta kapitel beskrivs först vår arbetsgång 

och sist presenteras en matris med de nyckelord som i olika kombinationer till slut gett 

upphov till vår litteraturgenomgång. 

 

Först ville vi definiera konceptuella modeller och agila metoder som begrepp, varför vår 

sökning inledningsvis var generell och bred. Detta gav dels upphov till nya nyckelord och 

dels en bra uppfattning om var forskningen befinner sig. 

 

Sist sökte vi efter litteratur som beskriver konkreta tillämpningar av konceptuella modeller. 

Utöver konkreta aktiviteter uppmärksammade vi ett genomgående mönster i diskussionen om 

konceptuella modellers användningsområden. Två karaktärsdrag återkom ofta; (1) 

konceptuella modeller som kommunikationshjälpmedel och (2) konceptuella modeller som 

visualiseringshjälpmedel. Att vi uppmärksammade dessa två karaktärsdrag ledde till att vi 

breddade vår litteraturgenomgång till att innefatta sökord som vi hoppades resultera i 

forskning från det psykologiska ämnesområdet.  

 

Conceptual 

modeling  

Problems Agile development  communication 

conceptual model Possibilities  software 

development 

visualization 

Domain model*  Opportunities  Systems 

development  

information 

visualization 

conceptual schema*  uses 
 

images 

Fig 2. Sökordsmatris 
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2.6.2.2 Publikationer och databaser 

Vi sökte efter forskningsartiklar i följande tidsskrifter: MIS Quarterly, Informations Systems 

Research, Communications of the ACM, Management Science, Journal of Management IS, 

IEEE Trans., European Journal of IS, Information and Management och Journal of Computer 

and System Sciences. 

 

Vi sökte i följande databaser: SCOPUS, DiVA, Google Scholar, Computer and Information 

Systems Abstracts. 

2.6.2.3 Urvalskriterier 

För direkt tekniska artiklar prioriterade sådana publicerade efter år 2000. För artiklar som 

handlar om konceptuell modellering, modellering eller liknande koncept som vi bedömde 

påverkas i mindre grad av den tekniska utvecklingen kunde vi istället prioritera äldre artiklar. 

 

För forskning gäller att den som är "peer-reviewed" och publicerad i en ansenlig tidsskrift 

premieras över annan forskning.  

2.7 Tillvägagångssätt 

2.7.1 Val av respondenter 

Vi använde ett icke-sannolikhetsbaserat urvalssätt eftersom de individuella respondenterna är 

av stor vikt vid kvalitativa undersökningar. Det hade för oss inte heller på grund av resurser 

varit genomförbart att söka ett representativt urval vilket berättigar användandet av icke-

sannolikhetsurval (Oates 2006).  

 

Vårt grundkriterium vid sökandet av respondenter var att de skulle ha erfarenhet av att arbeta 

i agila systemutvecklingsprojekt. Deras roll lade vi mindre vikt vid eftersom vi ansåg att 

personer i många olika projektroller kan besitta relevant information kring specifika aspekter 

av systemutveckling.  Därför var vi öppna för att tala med alla intressenter som varit 

involverade i själva utvecklingen av mjukvara.  

 

Genom kontakter i gruppen KonsultKollegiet hade vi möjlighet att intervjua några erfarna 

systemutvecklingsprojektledare och genom vår uppsatshandledare två utvecklare från 

forskningsprojektet U-CARE. I kombination med resursbrist var det därför lämpligt att 

använda bekvämlighetsurval, d.v.s. att välja respondenterna som var lättillgängliga och som 

var villiga att ställa upp i undersökningen (Oates 2006).  

 

Vi märkte tidigt att det var svårt att få tillgång till lämpliga respondenter och därför lät vi 

respondenterna själva hänvisa oss vidare till bekantskaper med relevant erfarenhet - s.k. 

snöbollsurval. Vi ombad explicit också varje respondent efter genomförd intervju att 

nominera fler intervjusubjekt baserat på de ämnen vi diskuterat under intervjun (Oates 2006). 

Detta resulterade i ytterligare en intervju. 
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2.7.2 Utformning av intervju 

Litteraturgenomgången ligger till grund för ett antal teman (se kap.3.3 Vår syn på teorin) som 

vi undersökt empiriskt. För att intervjuerna inte skulle bli rent deduktiva valde vi att ställa 

mestadels öppna frågor. För att få en uppfattning om vem respondenten var och vilken 

erfarenhet denne besatt började intervjuerna alltid med att fråga om namn, yrkesroll och 

erfarenhet av IT-projekt. 

 

Sedan följde öppna frågor kring det agila manifestet och värderingarna som upphöjs i detta. 

Syftet med detta var att bedöma hur välförankrade dessa värderingar är hos respondenterna i 

egenskap av utövare av en agil projektmetod. 

 

Därefter ställde vi öppna frågor kring användandet av konceptuella modeller i agila 

utvecklingsprojekt. Genom dessa fick vi en bra översiktsbild både av, om och hur 

respondenten använder konceptuella modeller men också hur respondenten uppfattar 

konceptuella modeller. Med en semistrukturerad intervjuteknik gav dessa frågor mycket goda 

förutsättningar till följdfrågor. 

 

Ordningen på frågorna varierade något beroende på situation eftersom vi till viss del lät 

respondenten själv styra riktningen på intervjun. Se kap. 9.1 Intervjufrågor för intervjufrågor 

och med vilka motiveringar vi ställt dessa.  
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3. Teori 

I denna del presenteras all den teori som utgör grund för analys och argumentation i studien. 

Sist, i kap. 3.3 Vår tolkning av teorin finns en redogörelse för vårt konceptuella ramverk.  

3.1 Konceptuella modeller 

3.1.1 Definition 

En konceptuell modell är en modell av domänen som tolkas av användar- och 

utvecklargruppen. Det är ett ofta förekommande ramverk för att kommunicera mellan 

användare och utvecklare (Kung 1989). Modellerna specificerar både statiska och dynamiska 

aspekter av systemdomäner. Den statiska aspekten beskriver verkliga entiteter, dess relationer 

och attribut och den dynamiska aspekten beskriver processer, infrastruktur och beteende 

(Kung 1989). 

3.1.2 Notationstekniker 

Konceptuella modeller kan representeras på många olika sätt men det finns ett antal 

definierade notationstekniker som är särskilt förekommande. Enligt en studie om konceptuella 

modeller i praktiken skriven av Davies, Green m.fl. (2006) framgår att de två vanligast 

förekommande notationsteknikerna är Entity relationship diagram (ERD) och Data flow 

diagram (DFD). Baserat på svar från 312 respondenter användes ERD i 42% av respondenter 

och DFD i 34 %. Resterande användning bestodav System flowcharts (29%), Workflow 

modeling (22 %) och Unified modeling language (UML) (21%). En annan populär teknik är 

Structured charts (49%) (Davies, Green m.fl. 2006). 
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3.1.3 Egenskaper hos konceptuella modeller 

I detta avsnitt belyser vi två viktiga egenskaper hos modeller; att de fungerar som 

visualiseringsverktyg och kommunikationsverktyg.  

 

3.1.3.1 Modeller som visualiseringsverktyg 

Ord kan vara ett mycket effektivt sätt att förmedla information på, speciellt när det handlar 

om att beskriva logiska förhållanden, abstrakta verbala koncept eller förklara förmedlande 

programlogik. Även för att tillhandahålla procedurinformation är ord att föredra (Ware 2012). 

 

Det finns dock fall där visuella bilder är ett starkare verktyg än ord. Dessa visuella bilder 

skapas genom en visualiseringsprocess vilket innebär att omvandla information i form av ord 

till att representeras i form av en bild. Att visualisera fungerar som en översättning, alltså ska 

ordens betydelse återspeglas i den visuella bild som skapas i visualiseringsprocessen.  

 

Visualisering är ett mycket effektivt sätt att förmedla information om strukturerade relationer, 

så som kopplingar mellan entiteter eller grupper av entiteter. Dessutom är modeller i regel 

enklare att komma ihåg än text (Ware 2012). Styrkan med modeller för visualisering ligger 

alltså i att modellera entiteter och relationer vilket passar bra för modellering av system. 

 

Embley och Bernhard (2011) erfarar att om modellerna är framställda på ett korrekt sätt 

möjliggör de visualisering av en tänkt produkt utan att kräva att den är fullt konstruerad. Detta 

gör att man i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen kan upptäcka och rätta till designfel, 

innan något ens börjat konstrueras. 
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3.1.3.2 Modeller som kommunikationsverktyg 

Modeller kan på ett tydligt sätt representera strukturerade relationer och är i regel enklare att 

förstå jämfört med skriven text (Ware 2012), vilket gör dem till ett starkt 

kommunikationsverktyg. För att uppnå ett hållbart sätt att kommunicera krävs att modellerna 

är visualiserade på rätt sätt, antingen som en enkel bild eller bilder med förklarande text 

(Ware 2012). Stark kommunikation inom systemutveckling bygger på bra förståelse mellan 

intressenter och leder till rimliga förväntningar från kund och en överlag bättre leverans 

(Embley och Bernhard 2011). 

 

Modellerna gör det möjligt att förmedla information mellan användarkrav och systemdesign 

om de är utformade så att de är begripliga för både intressenter, kravanalytiker och 

systemdesigners (Gemino och Wand 2005). Eftersom att konceptuella modeller är ett starkt 

kommunikationsverktyg bidrar de till att i högre grad engagera användare i utvecklingen. En 

bra dialog mellan användare och utvecklingsteam gör det enklare att komma fram till vilka 

krav som ska tas fram (Vidya, Sagar och Abirami 2014). 

 

Curry, McGregor och Tracy (2006) indikerar att grafiska kommunikationsverktyg i form av 

modeller kan leda till förbättrat resultat gällande kvalitén på projektleveranser. Studier visar 

även i större projekt till ett ökat engagemang mellan intressenter vid användande av modeller 

som kommunikationsverktyg (Curry, McGregor och Tracy 2006). 
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3.1.4 Tillämpning, förekomst och exempel på konceptuella modeller 

Konceptuella modeller har en betydande roll inom systemutveckling och är extra viktiga inom 

design-, analys - och implementeringsfasen av mjukvarusystem (Fettke 2009). Inom 

plandriven utveckling konstrueras modellerna i ett tidigt stadium och under designfasen är det 

vanligt att arbeta med konceptuella modeller för att ta fram systemprototyper. Förutom design 

och implementering är test ett ytterligare vanligt användningsområde för konceptuell 

modellering, särskilt för design- och implementerings-tester där konceptuella modeller 

fungerar som testbas (Kung 1989). 

 

Enligt Vidya, Sagar och Abirami (2014) betraktar kravanalytiker konceptuella modeller som 

en viktig artefakt under kravanalysfasen inom plandriven systemutveckling. Ju större insikt 

användarna har i produkten som ska utvecklas desto mer underlättas det att för 

utvecklingsteamet under testfaserna kunna möta och förstå användarnas behov och krav 

(Kung 1989). 

 

Att hitta balansen mellan enkelhet och komplexitet när systemkrav ska tas fram kan vara 

problematiskt - för mycket komplexitet och detalj i modellerna kan för publiken kännas 

överväldigande och för enkla beskrivningar kan resultera i att viktig information fattas 

(Gemino och Wand 2005). I analysfasen, i vilken det är vanligt att ta fram konceptuella 

modellerna (Wand och Weber 2002) är det viktigt att kommunikationen mellan intressenter 

fungerar som den ska, vilket underlättas genom att hitta en balans mellan just komplexitet och 

enkelhet (Gemino och Wand 2005). 

 

De konceptuella modellerna kan framställas på olika abstraktionsnivå och i syfte att modellera  

olika koncept tilltänkta olika målgrupper.  Nedan följer två konceptuell modeller som 

exemplifierar detta genom att visualisera (fig. 3) ett designmönster på klassnivå och (fig. 4) en 

orderprocess på verksamhetsnivå.  

 

 

 
Fig 3. Konceptuell modell på klassnivå som visar ett adapter-designmönster (DoFactory, n.d.) 
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Fig 4. Konceptuell modell på verksamhetsnivå över de olika aktiviteter som kan ingå i en 

pizzabeställningsprocess (Jendrik 2008) 

 

Som nämnt kortfattat tidigare i kap. 3.1.1 Definition är konceptuella modeller representationer 

som är kapabla att beskriva både statiska och dynamiska aspekter av en systemdomän. Den 

statiska aspekten beskriver verkliga entiteter, dess relationer och attribut och den dynamiska 

aspekten modelleras i form av processer samt dess infrastruktur och beteende (Kung 1989). 

Konceptuella modeller används ofta i kombination med andra inkorporerade 

notationstekniker från flera existerande modelleringsmetoder, så som ERD och DFD (Kung, 

1989). ERD-tekniken hör till den statiska aspekten och används som ett språk och DFD-

tekniken som hör till den dynamiska aspekten används särskilt för att modellera mjukvara. 

Den senare har bevisats vara mycket användbar på en hög abstraktionsnivå. Även om dessa 

tekniker beskrivs som separata ting är de nära besläktade och används ofta tillsammans för att 

skapa en konceptuell modell (Kung 1989). 
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3.2 Agil utveckling 

3.2.1 Definition 

Agilt kommer från engelskans agile och betyder lättförlig, smidig och vig. Jämfört med den 

traditionella vattenfallsmetoden representerar agila metoder ett mer flexibelt sätt att arbeta 

(Scrum Sprint 2009). En agil metod definieras som iterativ, inkrementell (det vill säga hela 

slutprodukten ska inte levereras på en och samma gång), självorganiserande och utvecklande 

(Boehm och Turner 2005). Agila metoder fokuserar på individer och interaktioner, 

fungerande programvara, kundsamarbete och snabb anpassning till förändring (Holmström, 

Fitzgerald m.fl. 2006). 

 

Högsta prioritet inom agil systemutveckling är att med ett iterativt arbetssätt kunna 

tillfredsställa kunden kontinuerligt, med mindre och mer regelbundna leveranser av värdefull 

programvara redan i ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen (Scrum Sprint 2009). Det är 

vanligt i agila projektmetoder att utvecklingsteamet regelbundet diskuterar projektet direkt 

med beställaren. Det agila arbetssättet medför att utvärdering sker löpande vilket möjliggör 

för utvecklingsteamet att fånga upp och möta nya krav och önskemål som kunden kan tänkas 

ha (Beck, Beedle m.fl. 2001). 

 

Under paraplybegreppet agil systemutveckling finns en mängd systemutvecklingsmetoder 

som t.ex. XP (Extreme Programming) och Scrum.  Alla agila utvecklingsmetoder bygger på 

ett antal kärnkoncept och arbetssätt som delas in i tre generella områden vilka innehåller olika 

företeelser de olika agila metoderna emellan. Dessa områden är kommunikation, management 

och teknik (Boehm och Turner 2005) och beskrivs i kap 3.2.2 Kärnkoncept. 

 

3.2.1.1 Sprintar 

Det agila projektets arbetsgång är uppdelat i tidsintervall som kallas sprintar. En sprint är 

vanligtvis två till tre veckor lång beroende på projektets utformning men det är viktigt att 

sprintarnas längd är konsekvent genom hela projektet. I slutet på varje sprint ska en 

fungerande produkt levereras, oavsett hur basal den är. Fokus på att leverera fungerande kod 

motiverar projektledaren att prioritera leveransens mest väsentliga delar, uppmuntrar 

utvecklare att fokusera på kortsiktiga mål och ger kunden insyn i utvecklingen. För att 

leverera en hållbar, fullvärdig produkt krävs många sprintar och därför tas varje ny sprint vid 

där den förgående sprinten slutar (Scrum Sprint 2009). 
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3.2.2 Kärnkoncept 

Parprogrammering är en del av kärnkonceptet kommunikation (Boehm och Turner 2005) och 

är en programmeringsmetod där två programmerare arbetar sida vid sida vid en och samma 

dator och samarbetar med samma design, samma algoritmer och samma kod (Turk, France 

och Rumpe 2005). Till kärnkonceptet management tillhör bland annat företeelsen "planning 

game" vilket är en metod som används för att estimera planeringen i agila projekt (Boehm och 

Turner 2005). Till kärnkonceptet teknik hör exempelvis "refactoring" (Boehm och Turner 

2005). Refactoring uppkommer när den interna strukturen i ett system utsätts för förändring 

och då påverkar de yttre funktionerna i systemet. Refactoring är effektivt för att bryta ner 

stora förändringar i mindre steg (Turk, France och Rumpe 2005). 

 

Dessa kärnkoncept stödjer en rad olika arbetssätt och riktlinjer som säger hur man ska arbeta 

agilt. Att arbeta agilt innebär att man ska välkomna förändring och arbeta iterativt i snabba 

cykler med frekventa leveranser. Mjukvaran ska ha en enkel design som snabbt kan användas. 

Innan iterationerna börjar bör man göra en förgranskning över projektets effektivitet och 

granska vilka metoder som ska användas vilken stödjer inlärningen hos gruppmedlemmar och 

hjälper till att kunna estimera framtida iterationer (Boehm och Turner 2005). 

 

Att arbeta med testdriven utveckling inom agila projekt är mycket vanligt. Testdriven 

utveckling innebär att utvecklare, tillsammans med kunder, stegvis skriver moduler eller 

testmetoder både innan man börjar koda och under själva kodningen. Att arbeta med 

testdriven utveckling stödjer och uppmuntrar till väldigt korta iterationscykler, vilket är något 

som agila metoder eftersträvar (Boehm och Turner 2005). 

 

3.2.3 Syftet med agila metoder 

Att införa agila tillvägagångssätt och filosofier i traditionella utvecklingsmiljöer är mycket 

svårt men studier har visat att arbetet är värt konverteringen (Boehm och Turner 2005). Det 

bästa sättet att mäta projektframgång är att kunna visa fungerande programvara vilket ingår i 

det agil manifestets huvudprinciper (se kap 3.2.4 Det agila manifestet).  Agila metoder 

underlättar även att i ett tidigt stadium identifiera icke nödvändiga eller lågt prioriterade 

funktioner och därmed inte lägga ned resurser på att utveckla och implementera dessa 

(Boehm och Turner 2005). 

 

Korta iterationscykler tvingar utövarna att fokusera på specifika uppgifter och kunna kräva 

mer specifika beskrivningar och funktionaliteter till produkten därefter. Att arbeta med korta 

iterationscykler möjliggör det även för utövarna att identifiera missförstånd mellan utvecklare 

och kunder och man kan därmed undvika onödiga konflikter (Boehm och Turner 2005). 

Agila utvecklingsmetoder levererar snabbt värde till kunden. Vid samma tidpunkt som 

traditionella utvecklingsprojekt fortfarande inte lämnat planeringsfasen kan agila 

utvecklingsprojekt redan ha levererat en färdig produkt (Boehm och Turner 2005). 
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Metodologier för traditionella, plandrivna systemutvecklingsmetoder, eller vattenfalls-

metoden, klassas som den första generationens systemutveckling. Dessa metoder har en 

statisk plan att följa, från planering till implementering, och måste ofta följa en strikt budget. 

Efter implementering kan det vara problematiskt att ändra eller addera funktioner till det 

färdigställda systemet (Ambler och Lines 2012). 

 

Andra generationens systemutveckling beskrivs som iterativa metoder (Ambler och Lines 

2012). Agila processer basers på systemutvecklingsmetoder som stödjer ett iterativt arbetssätt 

och de fokuserar på tidiga och snabba leveranser av fungerande programvara (Turk, France 

och Rumpe 2005). 

3.2.4 Det agila manifestet 

Avsnittet ovan ger en bred definition över agil systemutveckling men i kommande stycke 

beskriver vi de viktigaste ledorden inom agila metoder, baserat på principer ur det agila 

manifestet. Det agila manifestet skrevs år 2001 av 17 erfarna systemutvecklare som kallar sig 

för den ―agila alliansen‖. De kom tillsammans fram till ett gemensamt ramverk för agila 

utvecklingsmetoder; det agila manifestet. Det agila manifestet är i huvudsak fyra 

grundprinciper vilka sammanfattar hur arbetsprocessen i agila projekt bör se ut.  

 

“Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och hjälpa andra 

att utveckla”, lyder introduktionen till de agila ledorden, vilka också är det agila manifestets 

grundprinciper (Beck, Beedle m.fl. 2001). I fyra nästkommande underrubriker beskrivs 

Ambler och Lines tolkning av principerna i det agila manifestet. 

 

3.2.4.1 Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

Verktyg och processer är viktiga och är nödvändiga för att projektets utveckling, men 

eftersom att det är individer som faktiskt bygger systemen anses individerna enligt manifestet 

vara av större vikt i agil systemutveckling (Ambler och Lines 2012). Processer och verktyg är 

viktiga komponenter inom agil utveckling men utan individer, och speciellt interaktioner 

individer emellan, är de inte till någon större nytta (Ambler och Lines 2012). 

 

3.2.4.2 Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

Det agila manifestet beskriver fungerande programvara som främsta måttet på framgång 

(Beck, Beedle m.fl. 2001). Dokument som manualer för användning och förklaringar över hur 

operationer fungerar är en del av slutgiltiga produkten, dock enbart i liten utsträckning. 

Intressenter har större förmåga att förstå en fungerande programvara än tunga textdokument, 

med beskrivningar över systemets interna förvaltning eller abstraktioner över dess användning 

(Ambler ochLines 2012). 

 

3.2.4.3 Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

Att ha ett kontrakt med sina kunder är viktigt, men det agila manifestet menar att ett kontrakt 

inte är ett substitut för effektiv kommunikation (Ambler och Lines 2012).  Både till och inom 

utvecklingsteamet är kommunikation ansikte mot ansikte det bästa och effektivaste sättet att 

förmedla information (Beck, Beedle m.fl. 2001). Bredden av intressenter i projekt är stor och 

det kan vara svårt för samtliga att ha tillräcklig kompetens för att kunna specificera exakt 
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vilken lösning som är den bästa. I slutändan är dock intressenterna de enda som kan säga vad 

de vill ha ut av produktionen (Ambler och Lines 2012). 

 

 

3.2.4.4 Anpassning till förändring framför att följa en plan 

Förändring är enligt det agila manifestet A och O inom agil utveckling. Med jämna 

mellanrum reflekterar utvecklingsteamet över hur produkten kan effektiviseras och 

förändringar görs därefter (Beck, Beedle m.fl. 2001 Det är inget fel med att följa en 

projektplan, men planen måste anpassas till nya krav och borde enbart vara detaljerade för 

pågående sprint (Ambler och Lines 2012). 
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3.3 Vår tolkning av teorin 

I detta kapitel redogörs för vår förförståelse och syn på centrala aspekter av den teori vi 

presenterat ovan. Denna tolkning har vi bedömt som viktig att framlägga eftersom det är 

utifrån den vi utformat och genomfört den empiriska undersökningen och analysen. 

3.3.1 Tre av principerna är särskilt intressanta 

―Individer och interaktioner framför processer och verktyg‖ är intressant eftersom vi ser 

konceptuell modellering som en process och de konceptuella modellerna som ett verktyg 

 

―Fungerande programvara framför omfattande dokumentation‖ är intressant eftersom teorin 

beskriver dokumentation som ett användningsområde för konceptuella modeller. 

 

―Kundsamarbete framför kontraktsförhandling‖ är inte intressant eftersom principen främst 

har betydelse för projektinitiering och inte någon direkt koppling till konceptuella modeller. 

 

―Anpassning till förändring framför att följa en plan‖ är intressant eftersom detta innebär 

anpassning till nya krav och krav beskrivs i teorin som ett användningsområde för 

konceptuella modeller. 

3.3.2 Vår syn på agil utveckling 

Alla agila utvecklingsmetoder är sprungna ur det agila manifestet vilket som utgör grunden 

för det agila arbetssättet. Agila utvecklingsmetoder förknippas starkt med ett iterativt 

arbetssätt och fokuserar på tidiga och snabba leveranser av programvara. Agila 

projektmetoder är "friare" och inte lika hårt styrda av planering och dokumentation som 

plandriven utveckling. Därför förekommer inte i plandrivna vanligt förekommande processer 

och verktyg. 

3.3.3 Vår syn på konceptuella modeller 

En konceptuell modell är en grafiskt visualiserad beskrivning av en process, ett dataflöde eller 

relationer mellan entiteter. Det är ett vanligt förekommande verktyg inom plandriven 

utveckling. Konceptuella modeller kan användas för att visualisera. Visualisering är en 

process som kan användas som problemlösningsverktyg och är ett konkretiserande av 

tänkandet genom att formellt återge tankarna på ett beständigt sätt. Särskilt användbart är 

visualiseringen för att kunna bearbeta en större information än arbetsminnet och 

koncentrationen tillåter.  

 

Resultatet av visualiseringsprocessen (de konceptuella modellerna) kan sedan användas som 

kommunikationsverktyg mellan intressenter. Vi anser att krav och dokumentation båda är en 

form av kommunikation över tid. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenterar vi först de respondenter vi intervjuat och sedan resultat från 

intervjuerna. 

4.1 Presentation av respondenter 

Respondent A har arbetat med systemutveckling sedan 1973 i många större organisationer, 

bland annat Swedbank och Telia Sonera. Mest har han arbetat som inhyrd IT-chef och 

utvecklingschef. Han har tiotals år erfarenhet av olika agila arbetssätt, mestadels Scrum. 

 

Respondent B har 40 års erfarenhet av systemutveckling. Han har arbetat med bland annat 

sourcing, kvalitetsfrågor och projektreviewer. Han har arbetat med agila projektmetoder i 

större organisationer sedan det blev ett begrepp i början på 2000-talet och innan dess med 

iterativa projektmetoder. 

 

Respondent C har 20 års erfarenhet av systemutveckling och har vid tidpunkten för intervjun 

jobbat en månad i forskningsprojektet U-CARE, hans första agila systemutvecklingsprojekt. 

Tidigare har han arbetat som både systemutvecklare och projektledare inom en amerikansk 

myndighet. 

 

Respondent D har åtta års erfarenhet av testning och systemutveckling och cirka fyra års 

erfarenhet av agila projekt. Han är konsult och jobbar mest på projekt mot större 

organisationer. 

 

Respondent E har mer än sex års erfarenhet av agila arbetssätt och arbetar som 

utvecklingsledare i forskningsprojektet U-CARE.  
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4.2 Agilt enligt utövarna 

Trots att samtliga respondenter i olika utsträckning har erfarenhet av att jobba agilt kunde 

ingen nämna de fyra grundprinciperna på vilka alla agila metoder är grundade. De flesta 

tillfrågade gav rådvilliga svar och några hade inte hört talas om det agila manifestet. Den 

respondent som hade bäst inseende i det agila manifestet gav följande svar på frågan ―Vilka 

av det agila manifestets fyra principer känner du till?‖: “Jag tror inte jag kan dom, men det 

har väl att göra med rörlighet och anpassningsbarhet... generellt löpande uppdatering…?” 

Övriga respondenter svarade på frågan med ett ursäktande svar om att det var så längesedan 

de läste det. 

 

Precis som svaren på ovan fråga antydde anser sig inte utövarna heller arbeta enligt 

principerna i det agila manifestet. Däremot upplevs att vissa av principerna efterlevs 

omedvetet. 

 

Nedan är alla principer ur det agila manifestet. För varje princip presenteras först 

respondenternas åsikt kring principen och sedan hur man arbetar i relation till den. Det 

sistnämnda gäller dock inte principen om kundsamarbete över kontraktsförhandling som 

förklarat i kap 3.3 Vår tolkning av teorin. 

 

4.2.1 Åsikter kring “Individer och interaktioner framför verktyg och processer” 

Respondenterna tycker att interaktioner mellan individer är en av styrkorna med agil 

utveckling. Respondent B tycker att det motsatta synsättet kan resultera i att större risk att bli 

en fundamentalist. Han säger också att det krävs ett pragmatiskt synsätt och 

situationsanpassning av projektmetoden efter verkligheten. 

 

Det råder dock enighet om att processer och verktyg måste existera i symbios med individer 

och interaktioner. Respondent D uttryckte sig såhär på temat; 

 
Det ena lever inte utan det andra liksom. Jag tänker [..] att  man ska låta 

individen göra det den kan bäst, istället för att man ska skapa sig en 

process. Men det måste alltid finnas en process för att inte glömma saker. 

Så att man inte missat något helt enkelt. 

 

Alla talade på ett eller annat sätt om vilka processer och verktyg som behöver finnas för att 

strukturera det agila arbetssättet. Respondent A anser att utvecklare som sysslar med agila 

metoder kan vara naiva och glömma bort verksamhetsperspektivet. Han anser också att de 

agila metoderna är för konstruktionsorienterade och behöver kompletteras med andra 

styrmetoder. 

 
Jag tycker att den måste kompletteras med någonting. Så enkelt är det. 

För den är för mycket fabriksorienterad, för att producera programvara, 

det är min erfarenhet när vi jobbade med det här. 
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Denna åsikt om behov av kompletterande processer återspeglas i vad andra respondenter sade. 

Respondent E berättar att den höga graden av samarbete fungerar på grund av ett 

strukturerade process för att hantera den.“I don’t think it needs to be hard because it has been 

a systematic process“.Han berättar att i sitt nuvarande projekt är det många inblandade 

intressenter från många verksamhetsområden som måste samarbeta och detta understöds av 

möten vars utformning är förbestämt och strukturerat. 

 

4.2.2 Åsikter kring “Fungerande programvara framför omfattande dokumentation” 

Samtliga respondenter uttryckte sin åsikt genom att dra resonemanget till sin spets; 

programvara utan funktionalitet är värdelös. Detta betyder dock inte att utövarna av agila 

projektmetoder inte inser vikten av dokumentation eftersom alla följde upp sitt svar med 

tillägget att det också är viktigt att dokumentera. Respondent C exemplifierar denna 

ståndpunkt med följande citat: 

 
You need both! But if I had to pick… obviously the software is useless if 

it doesn't work. So I would say working software is important. The 

problem is that people tend to ignore the documentation and in the long 

run you end up spending more person hours because people don‘t take 

documentation as seriously. 

 

Det var tydligt att den dokumentation som ansågs viktigast, och som ofta fattas, var den som 

beskrev systemet på en högre abstraktionsnivå. Den drivande faktorn för att skapa 

dokumentation är att beställaren har ställt det som krav. Respondent A upplever att 

dokumentationen inte ingått naturligt i de agila projekt i vilka han medverkat, istället har 

dessa i stor utsträckning skapats i efterhand. 

 

Respondent E berättar att det kan vara mycket högre press att leverera ny funktionalitet än 

dokumentation och att det därför är vanligt att dokumentationen blir lidande. 

 
[..] and sometimes the pressure, for example if the task is really necessary 

for the end users we get lots of pressure from the stakeholders, so in that 

case we sometimes lack documentation. 

4.2.3 Åsikter kring ”Kundsamarbete framför kontraktsförhandling” 

Alla utom två av respondenterna sade sig antingen inte ha någon åsikt om punkten eller 

svarade svävande. Respondent D säger dock att “tät kommunikation är viktig men det måste 

alltid finnas ett kontrakt också”. 

 

Respondent B har erfarat att detta arbetssätt har en negativ inverkan på projektplanering och 

budgetering. Han uttryckte sig såhär: 

 
[..] att komma till en kund och säga att ‗ja vi vill ha det här systemet och 
vi ska jobba agilt men vi vet inte exakt vad det kommer ta och vi kan inte 

tala om vad det kostar och vi kan inte tala om när ni får det‘. Då är det ju 

rätt så svårt då. Det är den stora nackdelen med det agila handlingssättet. 
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4.2.4 Åsikter kring “Anpassning till förändring framför att följa en plan” 

Samtliga respondenter tycker att anpassning till förändring är något positivt. Respondent D 

sade följande: 

 
Anpassning till förändring, alla dagar i veckan. Där är det helt och hållet 

anpassning. Det är alltid så, du tänker inte på allting när du först ställer ett 

krav eller funderar ut någonting. Du kan ha ett mål, men det händer alltid 

jättemycket på vägen. Frågor dyker upp och saker som man inte har tänkt 

på och människor som har olika synsätt kommer in i projektet och det är 

det som gör produkten bra. 

 

Ingen av respondenterna uttryckte någonsin att de arbetade på ett sätt som motsäger denna 

princip. De uttrycke motsatt att anpassning till förändring var den största styrkan med agilt. 

Respondent C tycker dock att det kan vara problematiskt att dela upp arbete i tvåveckors-

stycken; “you can't always break everything down into two week pieces…so obviously there 

are things that are going to take six weeks“. 

 

Respondent B uttrycker att det inte alltid går att arbeta agilt. Han har erfarat den agila 

anpassningsbarheten vara omöjlig att hantera i stora projekt. 

 
Då har man ju ingen kontroll över huvud taget, va. Agila funkar när du 

har ett litet team och har en plattform på plats eller utvecklar en plattform. 

Ta en ny internetsida till exempel då kan du möjligtvis på ett agilt sätt ta 

fram [..] den tekniska basen för det här, och sen göra ett vanligt projekt 
och förvalta och vidareveckla och utveckla det här i en agil form. Men att 

köra ett projekt på ett antal tusen timmar när vi pratar 10 000 - 40 000 

timmar vilket inte är ovanligt då skulle jag vilja påstå att det är ett helt 

omöjligt arbetssätt. En agil approach i ett mer vattenfallsbaserat arbetssätt 

i grunden! 

4.3 Konceptuell modellering i agila projekt 

Förekomsten av konceptuella modeller är väldigt hög bland utövarna av agilt. Den enda som 

överhuvudtaget uttalade sig emot dess användande var Respondent B som tycker att verktyg 

och processer är mindre viktigt än erfarenhet: 

 
Det spelar ingen roll vilka verktyg eller metoder du har till hjälp.. det 

hjälper dig lite när du är oerfaren men är du erfaren så hjälper det inte dig 

särskilt mycket.. då vet du i vilken ordning du ska göra saker i, då är det 

att prata med användare, flera användare med olika krav och behov och 

förstå det.. och sen vidareutvecklare dom kraven. 

 

De återkommande användningsområden som nämndes av utövarna under intervjuerna var att 

samla och dokumentera krav, utforma arkitekturdesign och verifiera leverans vid 

implementering. När vi frågade Respondent D om vilka aktiviteter konceptuella modeller 

används i fick vi följande svar: 

 
Det är framförallt när man tar fram kravspecar i början och eventuellt 

omförändringar sker. Men de absolut flesta skrivs i början i designarbetet. 
[..] Det är så jag använder konceptuella modeller i test. Som testare så är 
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min uppgift att mäta hur väl produkten levererar mot de krav som ställs 

mot systemet. 

 

Respondent E tycker att konceptuella modeller är ett verktyg som hjälper till att planera 

sprintar.  

 

Specifika notationstekniker är det få som talar om. Respondent C säger följande: 

 
I think a very simple clear box-diagram with the state of the what the data 

is doing and how it flows through the system can be extremely useful 

because often the users themselves can understand.. Users can't read 

UML. If you're talking about a business user who just want to get their 

work done, then I can leave UML 

 

och Respondent B som är positivt inställd till konceptuella modeller i övrigt sade följande om 

UML: 

 
Ja, jag vet inte.. I skolbänken läser man kanske sånt. Men jag ahr sett 

väldigt få projekt i verkligheten som jobbar på det viset. Och använder 

UML och sånt. Jag vet sedan långt tillbaka, i början på 80-talet började 
man jobba med UML och dom var lyriska dom som jobbade med det då 

va. Jag har aldrig sett det relaterade i några större sammanhang. Jag har 

gjort uppemot en trehundra projektreviewer 

4.3.1 Som visualisering och kommunikation 

Utövarna är medvetna om konceptuella modellers roll både som visualiseringsverktyg och 

kommunikationsverktyg. Respondent D uttrycker användningen som “förtydligande och 

förklarande”.  

 

De konceptuella modellerna används för att kommunicera mellan olika intressenter. Stefan 

sade följande:  

 
Det är väl arkitekter och designers som uteslutande har skapat dem. Det är 

många som har nytta av dem. Det är kunder, projektledare, utvecklare, 

testare. Kravare också, som skapar dem. Arkitekter och kravare. 

 

De utformas på olika nivåer av abstraktion beroende på vem den tänkte mottagaren är och 

dess tänkta användning. Respondent D beskriver det vanligaste scenariot för användningen av 

konceptuella modeller som testare: 

 
I mitt fall som testare så kräver jag ganska mycket detalj. Som testare så 

kräver man att man har god verksamhetskännedom. Det är en sak att testa 

om en metod gör det den bör göra, med omständigheter som faktiskt 

verksamheten kräver, med data då. Och kan man få en konceptuell modell 

med alla metodanrop så kan man förstå vilka parametrar som gör skillnad 

på utdatan. Och på så sätt kan man strukturera sina testfall. Vilka olika 

indata triggar olika funktionaliteter? 
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Respondent E tyckte såhär: 

 
[..] the levels basically have some audience. For example when we talk 

about the abstract level that means we are talking to other stakeholders. 

When it comes to developers, there are many parts that explaint many 

critical issues in the platform. So another level can be how to 

conceptualize any critical feature in the software. Lower down there are 

class diagrams and sequence diagrams. There are activity diagrams that 

we do to make a detailed understanding of the whole thing. 

 

För kommunikation med beställare tycker Respondent B att konceptuella modeller är bra. 

Han svarade följande på en fråga om detta; “Jag rekommenderar ju starkt att göra det, för att 

läsa massa dokument med fullt med text det är svårt att verkligen förstå vad det innebär.” 

 

Respondent D säger: 

 
[..] Ju närmare man kommer verksamheten desto mera o-IT-prat måste 

man ha. En konceptuell modell kan man ju använda i IT-prat fast man 

förstår ju också från verksamheten. Det är i stort sett ju närmare 

verksamheten. Ibland kan man ju intervjua chefer och projektledare, och 

ofta har de ju ingen aning om programmering och sånt. De kan ju bara 

verksamheten [..]. De har ju ingenting med programmering att göra. 

 

Respondent E som arbetar i ett multi-disciplinärt projekt finner också nytta i att kommunicera 

med modeller: 

 
We have to speak with some common terms and models to communicate 

with each other. And in this case, for example the health department that 

we are collaborating with, they are funding the entire project [..]. So the 
way we are communicating with them, we do basically by using these 

conceptual models, piece by piece. [..] Obviously you need to 

conceptualize at a more abstract level to make the communication easier. 

 

Respondent E fortsätter ge ytterligare ett exempel på inter-disciplinär kommunikation i en 

situation där stöd för en väletablerad psykologisk behandlingsprocess skulle implementeras i  

mjukvara. Han kommenterar användningen av hur konceptuella modeller underlättade 

kommunikationen: 

 
This entire program, which is very well established and they are 

disciplined, but it‘s a very unique phenomenon for us to implement. We 

try to communicate with them with some common terminology or terms, 

so in that case we have used some conceptual models. Basiclly, this is 

how we percieved, but it may not reflect their own terms or language. But 

then we try to make concensus based on those models. How we could 

help them implement those things on the internet. 
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Konceptuella modeller kan ingå i den dokumentation som skapas i agila projekt och är 

användbara i förvaltning av projekt. Respondent D beskriver hur han har haft användning av 

konceptuella modeller i sådan förvaltning:  

 
För vidareutveckling och ett klassiskt scenario är att kunden inte använder 

systemet så som de skulle göra, och hur pass väl klarar systemet de nya 

kraven som har dykt upp? Och då kan man ju gå tillbaka till en sån, för att 

se vad som händer med systemet med det nya tillvägagångssättet. 

 

Han beskriver också de konceptuella modellerna utformade i dokumentationssyfte som 

stabila; 

 
Det är väl en av de saker som brukar ligga kvar och fortfarande är 

aktuella, det är ingenting man tar bort. Krav kan man ju ta bort och sådär, 

men konceptuella har jag aldrig varit med om att de tagits bort, de brukar 

hålla länge 

 

Respondent E berättar att dokumentationen inte bara är för förvaltning utan även bra för att 

skola in nya projektmedlemmar i projektet; 

 
[..] For example in the last three months there are two new developers that 

have joined our project.and the first thing to do is, before they attend to 
this code they should go through the documentation and have a sense of 

it. This is how we go forward, first we explain models or the 

conceptualization is already in place [..].  

 

För att visualisera nya krav i den agila metodprocessen tycker Respondent D att konceptuella 

modeller hade varit bra. Han säger såhär på en fråga om hur han hanterar den föränderliga 

kravbilden: 

 
Jag vet inte om konceptuella modeller ändras så mycket, det är klart att de 

har skrivits om. Jag har suttit i ett projekt där det inte fanns några 
konceptuella modeller när det kom förändringar och då blev det som att 

ingen förstod varandra, då blev den konceptuella modellen ett verktyg att 

synliggöra, och att alla är med på samma båt i stort sätt. Att man gjorde 

flödesdigram över de förändringarna man vill ha in. 

 

Respondent B håller med; 

 
[..] det är en del av kraven och för att verifiera leveransen mot. För du 

måste ju ha dina krav på plats och dom kan ju vara beskrivna på olika sätt 
och ett sett är genom den är modellen. Och du kan inte verifiera en 

leverans om du inte har något att verifiera den mot. Kraven är ju 

jätteviktiga liksom.  

 

Som verktyg för visualisering är användbara på följande sätt, tycker Respondent D: 

 
Hela system brukar ju sällan vara uppritade i konceptuella modeller, men 

när något är krångligt eller man vill visualisera. Jag har aldrig varit med 
om att det är ett krav att allt ska visualiseras i modeller, utan det har varit 

antingen för att göra en typ av huvudflöde, för att sätta design för hur 

systemet ska fungera, eller om det har varit komplicerade förhållanden 

och scenarior. 
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Respondent E uttrycker samma sak; 

 
In most cases and in our case, if the task is pretty much straightforward, 

we try to avoid any kind of conceptual modeling of those things, because 

the developer will take charge of it and finish it.. But when things piling 

up in a point that is kind of hard to explain, then we try to conceptualize, 

and also work on our code to reflect that conceptualization. 

 

Respondent C tycker inte att modellerna är användbara när han arbetar på detaljnivå; 

 
[..] they had some UML in the document but I'm not sure how much of it 

I read to be honest. [..] I am working on small pieces right now. 
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5 Analys 

Analysen utgår från tolkningen av den presenterade teorin (se kap. 3.3 Vår tolkning av teorin) 

och insamlade empiri som presenterats tidigare i uppsatsen och är konstruerad som en 

jämförelse mellan teori och empiri. Vidare reflektioner och resonemang kring 

analysresultaten återfinnes i kapitel 6. Slutsats, reflektioner och vidare forskning. 

5.1 Agilt enligt utövarna 

Det agila manifestet dikterar att i ett agilt arbetssätt skall individer, interaktioner, fungerande 

programvara, kundsamarbete och anpassning till förändring skall stå framför processer, 

verktyg, omfattande dokumentation, kontraktsförhandling och att följa en plan. I verkligheten 

visade det agila manifestet sig inte i någon som helst utsträckning vara förankrat hos dessa 

utövare av agila utvecklingsmetoder. En respondent beskrev sig själv som "inte renlärig" 

vilket också stämde överens med vad övriga rapporterade. 

 

Det är tydligt att respondenterna inte tycker att agila metoder inte är kompletta lösningar för 

systemutveckling utan kan behöva kompromisser och kompletteras. Agila metoder ses som 

konstruktionsorienterade och inte hänsynstagande till verksamhetsperspektivet. I stora projekt 

blir också den låga graden av kontroll ett problem. Dessa faktorer leder till att man ofta 

blandar in ytterligare aktiviteter i agila metoder och det är beställarens behov och utövarnas 

egna erfarenheter som styr snarare än ett blint följande av de agila principerna. 

5.1.1 Manifestet och verkligheten 

Respondenterna situationsanpassar sina förehavanden efter situationen; om det finns ett behov 

så ser man till att täcka det även om det innebär inblandning av dokumentation, processer 

eller verktyg vilket är emot det agila manifestets grundprinciper. 

 

Dokumentation skapas ofta i agila projekt liksom i plandriven utveckling. En 

anmärkningsvärd skillnad är dock den drivande faktorn bakom dess skapande. I plandriven 

utveckling är dokumentationen ett grundkrav för att kunna utveckla artefakten. I fallet i agil 

utveckling är däremot en av grundprinciperna emot dokumentation. Dokumentation skapas 

när det finns ett uttryckt behov från beställaren. Dock är trycket på att leverera fungerande 

programvara högre än att leverera dokumentation. Många upplever att dokumentation är 

oförenligt arbetssätt, varför dokumentationen dessutom ofta skapas i efterhand. 

 

Det krävs väletablerade verktyg och processer för att kunna hantera ständigt föränderliga krav 

och komplexa kommunikationsnätverk. Man behöver kommunicera med många och tätt.  

 

De grundprinciper som respondenterna identifierar som centrala för det agila arbetssättet 

kompromissas dock inte med; anpassningsbarhet till förändring. Detta går före allt annat och 

anses vara den största fördelen och enligt teorin ett av huvudsyftena med agil utveckling. 
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5.2 Konceptuella modeller i agila utvecklingsprojekt 

Många av de aktiviteter där det finns dokumenterad användning av konceptuella modeller i 

plandriven utveckling förekommer fortfarande i agila projektmetoder. Det totala utelämnandet 

av konceptuell modellering i agila utvecklingsprojekt visade sig föga förvånande inte heller 

vara en självklarhet utan snarare ovanligt. Konceptuell modellering används i stort sett till 

samma saker i agil utveckling som i plandriven utveckling med några tillägg. 

 

Konceptuella modeller skapas ofta under kravinsamlingsfasen. Det händer att konceptuella 

modeller utformade med högre abstraktionsnivå visas för beställaren eller den tänkte 

användaren så att denne kan verifiera att kraven uppfattats rätt. Dessa modeller används sedan 

för att både leda designarbetet och för att testa mot vid implementering av ny funktionalitet. 

I designarbetet används konceptuell modellering enligt respondenterna för att visualisera hur 

systemet eller en del av systemet ska fungera.  Detta stämmer väl överrens med teorin som 

visar att konceptuella modeller är vanligt förekommande och skapas i designfasen och 

används som ett verktyg för att kunna visa upp en konceptuell konstruktion av ett system. 

Dessa modeller hjälper sedan kommunikation mellan utvecklare och kunder, genom att i 

tidigt stadium av processen kunna identifiera och åtgärda problem som ännu inte konstruerats. 

Detta bidrar till ett effektivare och mindre kostsamt projekt. 

 

Vid implementering av ny funktionalitet så är de konceptuella modellerna, givet att de är på 

en teknisk nivå, bra krav att designa test mot. Detta speglar vår teori som säger att 

konceptuella modeller fungerar som en bas för design- och implementeringstester. 

 

De användningsområden som är specifika för agila metoder är som prioriteringsverktyg i 

varje sprint och visualisering av nyinkomna förändringar som måste drivas igenom. 
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5.4 Motiv bakom konceptuell modellering i agila utvecklingsprojekt 

De återkommande motiveringarna bakom användandet av konceptuella modeller i de 

aktiviteter som beskrivits tidigare har stark koppling till de grundegenskaper modeller har 

som visualiserings- och kommunikationsverktyg. Liksom teorin visar så är det även enligt 

empirin att det viktigaste är modeller som kommunikationsverktyg.  

 

Respondenterna använder konceptuella modeller som visualiseringsverktyg eftersom det är ett 

effektivt sätt att konkretisera en tanke och göra den enklare att arbeta med. Att visualisera ett 

system eller en systemkomponent är ett bra sätt att upptäcka fel, vilket även bevisas i teorin 

som säger att modeller gör det möjligt att i ett tidigt stadium kunna identifiera och åtgärda 

eventuella problem. Visualiseringar är bevisade att vara mer lättförståeliga än ord i text och 

därmed förmedlas information mellan intressenter mer effektivt. Detta i sin tur leder tillbaks 

till att konceptuella modeller som visualiseringsverktyg stärker att konceptuella modeller är 

ett starkt verktyg för att förbättra kommunikationen. 

 

Ett ännu vanligare argument för att använda konceptuella modeller är att de stärker 

kommunikationen mellan intressenter. Interaktion mellan individer förespråkas av det agila 

manifestet och upplevs av utövarna som en av styrkorna med agil utveckling. Det är ett bra 

sätt att samarbeta både med kund och mellan utvecklare för att komma fram till lösningar på 

problem. Nära samarbete mellan kunder, utvecklare och övriga intressenter är en av de 

främsta riktlinjerna för hur agila utvecklingsmetoder bör utövas.  

 

Det är dock som kommunikationsverktyg de flesta finner nytta med konceptuella modeller. I 

agil utveckling är ett kundnära samarbete och tät kommunikation mellan olika intressenter av 

stor vikt, vilket är både ett av det agila manifestets viktigaste ståndpunkter som också stärks 

av respondenternas uttalanden om agila utvecklingsmetoder.  
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6 Slutsats 

Syftet med studien är att dokumentera hur yrkesverksamma ser på konceptuell modellering i 

relation till de principer som sätter agendan för agil systemutveckling. Detta har vi gjort 

genom att nedan besvara dessa två forskningsfrågor: 

 

 Hur ser utövare av agila projektmetoder på det agila manifestets principer i relation till 

konceptuell modellering? 

 Hur ser utövare av agila projektmetoder på konceptuella modeller som verktyg i agila 

projektmetoder? 

 

Det är tydligt att utövare av agila projektmetoder inte är fundamentalister utan 

situationsanpassar sina metodval efter situationen, egna erfarenheter och beställarens behov. 

Detta återspeglas i att många aktiviteter som inte "borde" finnas i agila projekt gör det ändå. 

Det är vanligt att bedriva projekten med stor inblandning av dokumentation, styrningsverktyg 

och processer. Mot denna bakgrund är det föga förvånansvärt att användandet av konceptuella 

modeller visade sig vara utbrett. Konceptuell modellering används i liknande aktiviteter som i 

plandriven projektutveckling; krav, design och implementering. 

 

Utövarna av agila projektmetoder ser särskilt nytta i användningen av konceptuella modeller 

på grund av deras grundläggande egenskaper som visualiserings- och 

kommunikationsverktyg. Den främsta skillnaden mellan hur utövare av agila metoder och hur 

utövare av plandrivna metoder ser på konceptuell modellering är alltså motivet. I plandriven 

systemutveckling är det främst kravet på en kontrollerad utvecklingsprogression 

(konceptuella modeller som planeringsverktyg) som driver användandet medan det i agil 

systemutveckling främst är det höga kravet på interaktion och mottaglighet för förändrade 

krav som styr (konceptuella modeller som kommunikations- och visualiseringsverktyg). 
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7 Diskussion och vidare forskning 

Det agila manifestet är paradoxalt - principen "individer och interaktioner framför processer 

och verktyg" är vid närmare undersökning en skenbar självmotsägelse. En hög grad av 

interaktion måste understödjas av en hög grad av styrande processer och verktyg. Dessa 

principer går alltså hand i hand snarare än vara motsägelser. 

 

Vi fann "illojalitet" till i teorin väldefinierade principer och metoder. Respondenterna var inte 

särskilt insatta i det agila manifestets principer trots att de anser sig arbeta agilt. De hade inte 

heller något intresse i att uttrycka konceptuella modeller enligt någon definierad 

notationsteknik. Vi ställer frågan huruvida det är möjligt att arbeta helt och hållet agilt utan att 

inkludera plandrivna element. Eller är det så att yrkesverksamma projektutövare arbetar enligt 

"vad som fungerar" snarare än "vad som borde vara"? 

 

I krav- och designaktiviteter är en tät kommunikation mellan olika intressenter viktigt. 

Eftersom det sker ständiga återbesöken i krav- och implementeringsaktiviteterna (i varje 

iteration) blir volymen interaktion väldigt stor och dess komplex hög. Det kan vara därför de 

konceptuella modellerna blir viktiga för att underlätta kommunikation. En mer djupgående 

analys av motivet bakom konceptuella modellers användning inom agila kontra plandrivna 

utvecklingsprojekt kan vara intressant för vidare forskning. 

 

8 Generaliserbarhet och kritik 

Den här studien är baserad på fem intervjuer med utövare av agila systemutvecklingsmetoder 

vars projektroller och erfarenheter är olika. Den heterogena gruppen respondenter bidrar till 

en nyanserad bild av verkligheten men påverkar tillsammans med det lilla urvalet graden av 

generaliserbarhet. Frågeställningen är avgränsad till att utforska de aktuella respondenternas 

uppfattningar varför resultatet inte bör ses som en objektiv sanning som är generaliserbar för 

alla personer som jobbar inom agila systemutvecklingsprojekt. 

 

Studien är bedriven på ett sätt som inte tar hänsyn till de tillämpade metoderna som bygger på 

de agila principerna som beskrivs i det agila manifestet. Detta gör att slutsatsen blir svepande 

men i utbyte blir den aktuell för alla metoder sprungna ur dessa principer.  

 

Det är möjligt att vi fått rikare resultat från litteraturgenomgången om vi valt att inkludera 

benämningarna på de notationstekniker som används för konceptuell modellering. 

Anledningen att vi inte gjorde detta är för att notationsteknikerna också används i andra 

ändamål än att skapa konceptuella modeller, t.ex. att skapa klassdiagram.  
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9 Bilagor 

9.1 Intervjufrågor 

Fråga Motivering 

Vad heter du? Kontextuell information 

Vad är din yrkesroll? Kontextuell information 

Hur mycket erfarenhet har du av IT-projekt? Kontextuell information 

Hur mycket erfarenhet har du av IT-projekt där agil 

systemutveckling används? 

Kontextuell information 

 

Fråga Motivering 

Vilka av de agila manifestets principer känner du till? För att undersöka graden av förankring. 

Hur ställer du dig till principen ―Individer och interaktioner framför 
processer och verktyg‖? 

För att undersöka graden av medvetenhet 
och förståelse. 

Hur ställer du dig till principen ―Fungerande programvara framför 

omfattande dokumentation‖? 

För att undersöka graden av medvetenhet 

och förståelse. 

Hur ställer du dig till principen ―Kundsamarbete framför 

kontraktsförhandling‖? 

För att undersöka graden av medvetenhet 

och förståelse. 

Hur ställer du dig till principen ―anpassning till förändring framför 

att följa en plan‖? 

För att undersöka graden av medvetenhet 

och förståelse. 

 

Fråga Motivering 

I vilka faser används konceptuell modellering? För att undersöka graden av förekomst. 

I vilken omfattning används konceptuell modellering? För att undersöka graden av omfattning. 

Vad används konceptuella modeller till? För att undersöka användning. 

Vilka skapar de konceptuella modellerna? För att undersöka skapare. 

Vilka tar del av de konceptuella modellerna? För att undersöka deltagande. 

Varför använder ni er (inte) av konceptuella modeller? För att undersöka syfte. 

På vilken abstraktionsnivå används konceptuella modeller? För att ytterligare ringa in 

användningsområdet. 

Används någon annan typ av modeller? För att undersöka ytterligare förekomst av 

användning. 

 


