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Abstract 
Agila metoder har funnits till sedan 1990-talet och har i dagsläget fått stor spridning inom IT-
branschen. Allteftersom fler och fler företag antar dessa metoder har det agila arbetssättet fått 
både beröm och kritik av forskare samt yrkeskunniga. De agila metoderna har i flera fall 
behövt anpassas till organisationens verksamhet. Även utvecklingen av mobila applikationer 
har under senare år blivit populärt. Utvecklingsprocessen för mobila applikationer har 
uppvisat vissa skillnader från annan mjukvaruutveckling, vilket kan leda till diverse unika 
problem inom området. Denna kandidatuppsats har som syfte att studera hur IT-företag i 
Karlstad har skräddarsytt agila metoder inom utvecklingen av mobila applikationer samt att 
identifiera övergripande problem som finns med agil metod i utveckling av mobila 
applikationer. 

För att uppfylla syftet valdes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod, där fyra 
personer från olika IT-företag inom Karlstad intervjuades. Dessa intervjuer utfördes utifrån en 
intervjuguide baserad på en analysmodell och två undersökningsfrågor. Detta för att få en god 
bild av hur företagen har skräddarsytt agila metoder till att fungera med utvecklingen av 
mobila applikationer. 

Det har visat sig att agila metoder kan skräddarsys inom utveckling av mobila applikationer 
utifrån en metodportfölj, modifieringskriterier och utvecklingssammanhang. Metodportföljen 
för de intervjuade företagen har visat sig bestå av två agila metoder: Scrum och Kanban. 
Dessa agila metoder används i tre av fyra intervjupersoners fall som skräddarsydda metoder. 
Modifieringskriterier har identifierats utifrån en analys av resultat från intervjuerna och 
litteraturöversikten. Dessa är utvecklingsgruppen, kunden, utvecklingsprojektet och företagets 
affärsmål. Vad gäller utvecklingssammanhanget tas den mobila applikationens omfattning, 
storlek och kritiska nivå i beaktande vid metodvalet. Utifrån dessa kriterier skräddarsys den 
agila metoden för det specifika utvecklingsprojektet. Olika problem som uppstår i 
utvecklingsprojekt för mobila applikationer har även identifierats. Dessa kan vara problem 
utifrån den valda metoden, den externa miljön eller tekniska problem. De problem som kan 
uppstå efter införandet av den agila metoden kan exempelvis vara att projekten får för lite 
struktur, kraven blir inte tillräckligt dokumenterade eller svårigheter för utvecklingsgrupp och 
kund att förstå varandra. Även fast dessa problem kan uppstå anser intervjupersonerna att 
agila metoder är effektiva och möjliggör för kunden att ge återkoppling till 
utvecklingsgruppen under projektets gång. 
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1. Inledning 
Denna kandidatuppsats i informatik handlar om skräddarsydda agila metoder inom 
utveckling av mobila applikationer. Inledningskapitlet innehåller problembakgrund, syfte, 
målgrupp, problemformulering samt avgränsning. 

1.1. Problembakgrund 
De agila metoderna har fått stor spridning under de senaste åren inom IT-branschen. Agila 
metoder för mjukvaruutveckling hänför sig till den iterativa och inkrementella strategin om 
självorganiserade och tvärfungerande team som tillsammans samarbetar för att skapa 
mjukvara (Flora et al. 2014a). Att mjukvaruutvecklingen är iterativ och inkrementell betyder 
att användbara delar av projektresultatet (inkrement) skapas samt hela tiden förbättras och 
utvecklas i cykler (iterationer). Enligt Gustavsson (2013) började agila tankar och idéer dyka 
upp redan vid 1970-talet, men de fick inte fäste på särskilt många arbetsplatser. Författaren 
menar att det var under 90-talet som agila metoder först började skapas. Den populära agila 
metoden Scrum utvecklades först 1995 och följdes av en rad andra metoder de kommande 
åren. I februari 2001 kom benämningen "agil" till och har sedan ett antal år varit den 
vedertagna benämningen för metoderna i Sverige (Gustavsson 2013). Enligt Papatheocharous 
och Andreou (2014: s 859) är Scrum den populäraste metoden som företag antar, följt av en 
"skräddarsydd agil metod" som skapas inom organisationen för att möta arbetsmiljön och 
företagets egenskaper. Därefter kommer Extreme Programming (XP), Scrum/XP hybrid 
metod, Lean mjukvaruutveckling (exempelvis Kanban metoden), Feature Driven 
Development (FDD) och Dynamic Systems Development Method (DSDM). Studien utgick 
ifrån svar mestadels från organisationer från USA och Europa. 

Flora och Chande (2013) menar att utveckling av mobila applikationer är den process som 
utvecklar applikationer för små strömsnåla handhållna enheter. Författarna fortsätter med att 
beskriva att applikationsmarknaden upplever en snabb tillväxt just nu med ökande popularitet 
och efterfrågan från användare. Dehlinger och Dixon (2011) anser att på grund av den 
växande efterfrågan av kontextmedvetna applikationer, konkurrensen mellan mobila 
applikationer samt den låga toleransen för instabila eller omottagliga mobila applikationer 
kräver ett mer semiformellt tillvägagångssätt vid utveckling av mobila applikationer. 
Författarna menar att detta tillvägagångssätt behöver integreras i agila metoder för att 
specificera och analysera mobila applikationskrav. Då mobila applikationer blir mer 
kontextmedvetna måste självadaptiva krav mer formellt integreras i agil utveckling så att 
utvecklare mer rigoröst kan överväga en applikations beteende när dess krav inte kan 
tillgodoses dynamiskt och hur den kan anpassas till att delvis uppfylla kraven (Dehlinger & 
Dixon 2011). Under senare tid har flera programutvecklingsprojekt börjat använda sig av 
agila metoder (Flora et al. 2014b). Författarna föreslår att utvecklingen av mobila 
applikationer även bör använda ett agilt arbetssätt som en lösning på problem och utmaningar 
inom utvecklingsprocessen. Dessa problem och utmaningar kan exempelvis vara att utveckla 
mobila applikationer som fungerar på flera enheter eller att det i företaget finns för oerfarna 
resurser. 

Genom att agila metoder blir mer och mer integrerade även i stora organisationer inom 
mjukvaruindustrin, leder detta till att programvara levereras i tid och inom budget samt 
kundkrav blir allt oftare uppfyllda (Brhel et al. 2015). Även om agila metoder fokuserar på 
hur användbar programvara kan utvecklas, fokuserar de agila metoderna nödvändigtvis inte 
på att utveckla programvara som anses vara användbar menar Brhel et al. (2015). 
Användarcentrerade designmetoder har i vissa fall integrerats med agila metoder för att ta del 
av fördelar från båda tillvägagångssätt menar författarna, vilket kan ses som ett exempel på att 
agila metoder ofta skräddarsys. Enligt en undersökning av irländska organisationer som är 
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involverade i agil mjukvaruutveckling bedömdes att skräddarsy agila metoder som ett primärt 
mål menar Conboy och Fitzgerald (2010). De irländska organisationerna menade att bristande 
kunskap om hur man skräddarsyr metoderna samt i vissa fall misslyckade insatser att 
skräddarsy var anledningen till att detta är ett problem. 

Eftersom både agila metoder och utvecklingen av mobila applikationer är populärt i dagsläget, 
är det intressant att undersöka hur IT-företag har valt en agil metod för processen samt hur de 
eventuellt har skräddarsytt den till att fungera inom deras organisation. Det saknas kunskap 
om hur företag ska skräddarsy agila metoder samtidigt som mobila applikationer är något som 
fler och fler IT-företag strävar till att utveckla. Dessa fakta har legat till grund för ämnesvalet 
för föreliggande studie. 

Denna kandidatuppsats fokuserar på IT-företag i Karlstadregionen. Enligt Karlstads 
universitet (2015) väcker forskningen vid Karlstads universitet uppmärksamhet i världen. Det 
finns dessutom många intressanta och framgångsrika IT-företag i Karlstadregionen som 
universitet samverkar med. Detta tyder på att många IT-människor i Karlstad har god 
kompetens och erfarenhet, vilket ger goda förutsättningar att få intressanta resultat. 

1.2. Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats är att studera hur IT-företag inom Karlstadregionen har 
skräddarsytt agila metoder inom utvecklingen av mobila applikationer. Jag har även för avsikt 
att identifiera vad det finns för potentiella övergripande problem med agil metod inom 
utveckling av mobila applikationer. 

1.3. Målgrupp 
Målgruppen för denna kandidatuppsats är organisationer och företag som arbetar med 
utveckling av mobila applikationer samt studenter, lärare och forskare inom studieområdet 
Informatik. Genom att studera hur fyra företag har skräddarsytt agila metoder till att passa 
utvecklingen av mobila applikationer kan lärdomar om hur detta fungerar tas tillvara. Vanliga 
problem inom utvecklingsprojekt av mobila applikationer kan dessutom tas i beaktande vid att 
skräddarsy och använda agila metoder för liknande mjukvaruprojekt. 

1.4. Problemformulering 
Jag har utifrån syftet formulerat två undersökningsfrågor (U1 och U2) för att besvara hur IT-
företag i Karlstadregionen har skräddarsytt agila metoder till att passa utveckling av mobila 
applikationer: 

U1: Hur har de undersökta företagen skräddarsytt agila metoder för sin utveckling av mobila 
applikationer? 
U2: Vilka problem relaterar till deras införanden av agila metoder? 

1.5. Avgränsning 
Utveckling av mobila applikationer och agila metoder är två mycket omfattande områden. För 
att avgränsa mig har jag valt att fokusera min kandidatuppsats på de första två faserna i 
utveckling av mobila applikationer; föreställningsfasen och lösningsfasen (se 3.4. 
Utvecklingsprocessen för mobila applikationer). Dessa faser avser början på ett 
utvecklingsprojekt för mobila applikationer, som exempelvis analys och planering, till själva 
genomförandet av utvecklingen av applikationen. Detta exkluderar kvalitetssäkring och 
produktlansering av applikationen. Jag kommer inte heller att behandla alla olika agila 
metoder som finns, utan kommer avgränsa mig till de vanligaste agila metoderna som företag 
antar enligt Papatheocharous och Andreou (2014). 
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2. Litteraturöversikt 
Litteraturöversikten behandlar vad agila metoder är, hur det agila förhållningssättet uppnås, 
vad det finns för problem med agila metoder, utvecklingsprocessen för mobila applikationer, 
problemen inom utveckling av mobila applikationer, agila metoder och utveckling av mobila 
applikationer samt skräddarsydda agila metoder. Kapitlet avslutas med en redogörelse av 
analysmodellen som används i denna uppsats. 

För att besvara frågan "vad är agila metoder?" diskuteras de definitioner som Gustavsson 
(2013) samt Qumer och Henderson-Sellers (2007) anger. Dessa författare har valts eftersom 
de har en god erfarenhet inom ämnet. Därefter förklaras det agila manifestet (Beck et al. 
2001) följt av en avslutande definition från Jansson (2015). Efter att ha gjort en diskussion 
över vad agila metoder är tas sedan några populära agila metoder upp för att beskriva hur det 
agila förhållningssättet kan uppnås i verkligheten. Holcombe (2008) har i sin bok beskrivit 
flera av dessa agila metoder, men flera andra forskare hänvisas det även till för att ge en mer 
nyanserad översikt över metoderna. Sedan introduceras några problem som kan uppstå med 
agila metoder. Dessa beskrivs främst av Moczar (2013) och Freeman (2015), eftersom någon 
forskningsartikel angående problem inom agila metoder inte hittades för denna uppsats. För 
att sedan beskriva utvecklingsprocessen för mobila applikationer har främst källan Flora et al. 
(2014b) använts, eftersom de beskriver en specifik process för mobila applikationer. Det 
uppstår även unika problem inom denna utvecklingsprocess, vilket tas upp av Flora et al. 
(2014b) och O'Donnell (2015). Inte många forskningsartiklar om utvecklingen av mobila 
applikationer kunde hittas inför denna uppsats. Efter detta beskrivs agila metoder i samband 
med utvecklingen av agila metoder, utifrån två forskningsartiklar av Flora och Chande (2013) 
samt Vallon et al. (2015). Även dessa författare har valts eftersom de är forskare inom ämnet 
med flera års erfarenhet. Därefter beskrivs skräddarsydda agila metoder av bland annat 
Campanelli & Parreiras 2015 samt Conboy och Fitzgerald (2010), eftersom det enligt dem är 
sällsynt att en agil metod används i dess ursprungliga format. Efter denna redovisning skapas 
och förklaras analysmodellen. 

2.1. Vad är agila metoder? 
Att en organisation är agil innebär enligt Gustavsson (2013) att organisationen har en 
smidighet som krävs för att ständigt förbättras och löpande utvecklas med sin verksamhet. En 
överordnad princip om det agila arbetssättet är att varje dag försöka utföra saker bättre än 
gårdagen. De agila metoderna följer det agila manifestet och 12 principer som förtydligar det 
(Gustavsson 2013; Beck et al. 2001). Enligt det agila manifestet finns det fyra punkter som 
prioriteras vid agila projekt (se Figur 1). Jansson (2015) påpekar att någon ytterligare 
förklaring av hur det agila manifestet ska tolkas eller användas inte ges. 

Qumer och Henderson-Sellers (2007) har gett en definition av flexibiliteten ("agility") i någon 
enhet. Författarna menar att flexibiliteten är ett ständigt beteende eller förmåga hos en känslig 
enhet som uppvisar flexibilitet för att tillgodose förväntade eller oväntade förändringar 
snabbt, följer den kortaste tidsperioden, använder ekonomiska, enkla och kvalitativa 
instrument i en dynamisk miljö samt tillämpar uppdaterade tidigare kunskap och erfarenheter 
för att lära av inre och yttre miljö. I enlighet med denna definition har Qumer och Henderson-
Sellers (2007) även definierat agila metoder, där författarna anser att en 
mjukvaruutvecklingsmetod är agil då metoden är fokuserad på människor, 
kommunikationsorienterad, flexibel, snabb, fokuserar på att förkorta tidsramen, minska 
kostnad och förbättrad kvalitet samt är lärande. 
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Figur 1: De punkter som prioriteras enligt det agila manifestet 
Källa: Egen bild med inspiration från Beck et al. (2001). 

Den första principen att prioritera individer och interaktioner framför processer och verktyg 
betyder enligt Gustavsson (2013) att projektdeltagarna är ansvariga för att välja och göra 
modifieringar eller avsteg från processen och de verktyg som används i organisationen för att 
nå ett så lyckat resultat som möjligt. I manifestet (Beck et al. 2001) så lyder den andra 
principen "fungerande programvara framför omfattande dokumentation". Det agila manifestet 
använder "fungerande programvara" eftersom det var tänkt för projekt inom IT-branschen 
men Gustavsson (2013: s 32) har omformulerat punkten till "användbart projektresultat 
framför omfattande dokumentation" för att visa att flera branscher kan ha nytta av det agila 
manifestet. Denna princip säger att det viktiga är att användbara resultat produceras löpande i 
projektet. Detta gör att motivationen i gruppen ökar och eventuella beställare kan vid varje 
stopp se vilka resultat som uppnåtts diskuterar Gustavsson (2013). Principen om 
kundsamarbete framför kontraktsförhandling innebär att ett fungerande kundsamarbete är 
viktigare än kontraktsförhandlingar. Projektgruppen visar upp delresultat vid varje stopp i 
arbetscykeln för kunden så att det kan diskuteras. På detta sätt kan kunden känna sig 
närvarande och ha möjlighet att påverka under hela projektet (Gustavsson 2013). Anpassning 
till förändring framför att följa en plan är den fjärde principen i det agila manifestet, och 
menar att det är lönlöst att försöka förutse hur framtiden kommer se ut. Gustavsson (2013) 
menar att principen är i första hand att lägga energi på att leta efter förändringsförslag vid 
varje stopp. Beställaren har dock alltid det sista ordet angående förändringar i projektet 
tillägger författaren. 

De tolv agila principerna finns för att förtydliga det agila manifestet. Den första principen av 
dessa tolv principer innebär, enligt Beck et al. (2001), att den högsta prioriteten är 
kundtillfredsställelse genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull programvara. Man 
ska välkomna förändrade krav även sent i utvecklingen eftersom förändringen utnyttjas till 
kundens konkurrensfördel. Att så ofta som möjligt leverera fungerande programvara är också 
en princip, samt att ha motiverade och kunniga utvecklare som jobbar tillsammans under hela 
projektet. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att informera 
andra och att agila metoder verkar för uthållighet (Beck et al. 2001). En grundläggande 
princip är enkelhet, dvs. maximera mängden arbete som inte görs. De agila principerna 
beskriver även att bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserade team 
samt att teamet emellanåt reflekterar över hur det kan bli mer effektivt och justerar beteendet 
därefter. 

Enligt Jansson (2015) saknas en inledande analys av vad i systemutvecklingen som ger den 
strategi som värderingarna och principerna i det agila manifestet förespråkar. Valet av strategi 
måste tolkas fram ur manifestet samt från hur dessa värderingar och principer uttrycks i olika 
agila metodvarianter menar författaren. Jansson (2015) beskriver att utgångspunkten för 
utformandet av agila metoder är att systemutvecklingen uppfattas som en komplex uppgift 
samt summerar att det agila i agila metoder har två komponenter: (1) inkrementell och iterativ 
utveckling för att möjliggöra lärande under processen och (2) självstyrande individer och 
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team i nära samt transparenta arbetsformer. Denna definition av agila metoder kommer 
användas i denna uppsats. 

2.2. Hur uppnås det agila förhållningssättet? 
Enligt Holcombe (2008) finns det flera olika metoder som kan anses vara agila metoder. En 
undersökning gjord av Papatheocharous och Andreou (2014) visade frekvensen för 
användningen av agila metoder. Utifrån undersökningen ges några exempel på populära agila 
metoder nedan, där de två populäraste metoderna beskrivs mer ingående. 

Scrum 
Ett projekt blir enligt Holcombe (2008) uppdelat i funktioner med ett tilldelat projektvärde 
och uppskattad kostnad. Sprintar är tidsbestämda planer som motsvarar iterationer. En sprint 
eller etapp innebär ett eller flera uttalade delmål (Gustavsson 2013). Ett specifikt resultat ska 
slutföras eller levereras efter varje sprints slut. Korta och fokuserade dagliga scrum möten 
hålls för att övervaka utvecklingen (Holcombe 2008). Vid slutet av varje sprint hålls ett 
granskningsmöte, eller erfarenhetsmöte enligt Gustavsson (2013), för att reflektera över 
kvaliteten av funktionerna som producerats. När det gäller rollerna i utvecklingsgruppen, 
menar Gustavsson (2013) att Scrum förespråkar att projektmedlemmarna inte har uttalade 
roller förutom Scrum Master. Scrum Mastern har en sammanhållande funktion för gruppen 
och är mera en coach än en traditionell projektledare. Scrum Mastern ansvarar för beslut kring 
utvecklingsprocessen och att den agila metoden faktiskt följs av projektgruppen och 
intressenter runt omkring (Gustavsson 2013). Exempel på uppgifter som Scrum Mastern kan 
ha i ett projekt är bland annat att undanröja hinder för gruppen, underlätta för gruppen genom 
skapandet av en bättre arbetsmiljö, resurshantering, gå på olika möten samt att kommunicera 
inom och utanför verksamheten. Scrum Masterns uppgifter varierar beroende på 
gruppsammansättningen. Produktägare är en annan roll i Scrum som har ansvar för att ställa 
krav på projektet utifrån produktbeställarens perspektiv menar Gustavsson (2013). Scrum 
teamet, som bör vara tvärfunktionell, består alltså av Scrum Master, produktägare och 
utvecklingsgruppen (Pham & Pham 2012). Produktägaren utvecklar en kravlista som används 
som grund till en produktbacklog. En produktbacklog är enligt Pham och Pham (2012) en 
prioriterad kravlista som kan inkludera allt från affärsfunktioner till tekniker och tekniska 
problem till buggfixar. Scrum är en av de allra populäraste agila metoderna, följt av Extreme 
Programming. 

Extreme Programming (XP) 
Det finns fem värden som enligt Holcombe (2008) bildar grunden till Extreme Programming 
(XP): god kommunikation, enkelhet, återkoppling, mod och respekt. XP bygger på en rik 
samling av procedurer och aktiviteter som betonar effektiv kommunikation mellan alla 
intressenter i projektet. Intressenterna inkluderar kunderna, användarna, utvecklarna samt 
media och andra organisationer som kanske involveras. Lindstrom och Jeffries (2004) menar 
att varje bidragsgivare till projektet är i XP en medlem av "hela teamet". Återkoppling är nära 
besläktat med kommunikation och Holcombe (2008) menar att de är två dimensioner av 
samma fenomen. Kunden behöver bli informerad och involverad i projektet, detta för att 
försäkra sig om att rätt system eller produkt byggs. Även inom utvecklingsgruppen behöver 
alla veta vad som händer, vart projektet är på väg och hur deras arbete fungerar i det stora 
hela. För att garantera systemets framgång till hög grad förespråkar XP enkelhet istället för 
onödig komplexitet. Holcombe (2008) menar att varje aspekt av systemet bör övervägas; kan 
vi motivera tiden och ansträngningen som krävs för att tillägga en tänkt förbättring till 
planen? Mod har att göra med självförtroendet att göra saker som annars kan ses som riskfullt. 
Till slut så är det viktigaste problemet enligt Holcombe (2008) som i vilken gemensam, 
lagbaserad aktivitet som helst relationerna mellan deltagarna. Det gäller att behandla varje 
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individ med respekt - låta deltagarna uttrycka sina perspektiv, lugnt diskutera med dem och 
aktivt delegera ansvar för saker på ett rimligt sätt samt lita på att deltagarna får arbetet gjort. 
Enligt Lindstrom och Jeffries (2004) använder XP team en enkel planeringsform och spårning 
för att besluta om vad som ska göras näst i projektet samt förutspå när en önskvärd 
funktionsuppsättning ska levereras. Teamet producerar mjukvaran i serier av fullt integrerade 
leveranser som gått igenom alla tester som kunden har definierat. 

Kanban 
Kanban metoden är ett nyckelverksamhetsverktyg från Lean menar Ikonen et al. (2010). 
Kanban har generellt sett tre regler: (1) visualisera arbetsflödet , (2) begränsa pågående 
arbeten vid varje arbetsflödesstatus, och (3) mäta ledtiden (dvs. den genomsnittliga tiden för 
att slutföra en arbetspost). Fördelar med Kanban drivna verksamheter är att lagren minskar 
och den totala produktionsflödet kan balanseras lättare fortsätter Ikonen et al. (2010). Enligt 
Gustavsson (2013) innebär Kanban metoden att verksamheten har ett löpande, kontinuerligt 
arbete av nya krav och aktiviteter. Enligt Al-Bait och Miller (2015) är kanban den metod 
genom rättidiga leveranser ("Just-In-Time") uppnås. Al-Bait och Miller (2015) beskriver fem 
element till ett framgångsrikt införande av Kanban metoden: visualisera arbetsflödet, begränsa 
pågående arbete, hantera flöde, göra taktiken explicit och införa återkopplingsiterationer. 

Feature Driven Development (FDD) 
Feature Driven Development börjar enligt Holcombe (2008) med att utveckla en domän 
objektmodell i samarbete med domän experter. Modellen används sedan till att skapa en 
funktionslista, som därefter används till att framställa en grov plan. Informella team upprättas 
för att bygga små inkrement under korta perioder. Enligt Holcombe (2008) finns det fem 
processer inom FDD: utveckla en övergripande modell, skapa en funktionslista som är liten 
men användbar för kunden, planera efter funktion, designa efter funktion och utveckla efter 
funktion. En funktion är i detta fall en för kunden värdefull funktion som kan införas på 2 
veckor eller mindre. 

Dynamic Systems Development Method (DSDM) 
Campanelli och Parreiras (2015) menar att DSDM är en öppen modell för snabb 
applikationsutveckling (RAD). Enligt Holcombe (2008) är DSDM en metod som använder sig 
av en iterativ process baserad på prototyper som involverar användare genom hela 
projektlivscykeln. Tiden för projektet är fastställd i DSDM istället för börja med en lista av 
krav som man sedan jobbar med tills allting är klart. Resurserna är även fastställda så långt 
som möjligt från början, vilket kan ge en mer realistisk planering för ett projekt menar 
Holcombe (2008). Antalet funktioner som levereras bör vara flexibelt i förhållande till 
produktiviteten (Campanelli & Parreiras 2015). 

2.3. Vad finns det för problem med agila metoder inom IT-projekt? 
Campanelli och Parreiras (2015) menar att agila metoder i jämförelse med traditionella 
mjukvaruutvecklingsmetoder uppvisar fördelar som snabbare tid till marknaden, ökad kvalitet 
och produktivitet, förbättrad informationsteknik/affärsanpassning samt ökad flexibilitet. 
McManus (2003) nämner dessutom de agila metodernas anpassningsförmåga som en fördel. 
Även fast fördelarna är lönande och bevisade av flera forskare, anser Campanelli och 
Parreiras (2015) att komplexiteten att anta de agila metoderna är hög på grund av 
organisationskultur, motstånd till förändring samt ett behov av stöd och engagemang från 
högsta ledningen. 

Enligt Moczar (2013) gör agila metoder det värre i 80% av alla IT-projekt. Han menar att 
agila metoder är bristfälliga i tre aspekter. Den första aspekten handlar om leverans före 
kvalitet, vilket innebär tidiga och kontinuerliga värdefulla leveranser. Det som är risken med 
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detta, menar Moczar (2013), är att fokuset på kontinuerliga leveranser leder till skapandet av 
en ohanterlig defekt backlog medans utvecklarna jobbar på att få fram något resultat till 
kunden. När utvecklare sedan försöker hantera alla defekter som uppstått över en längre tid 
kan detta i sig leda till fler defekter och även ske på bekostnad av nya funktioner. Moczar 
(2013) fortsätter med att stora defekt backloger inte är något nytt i projekt, men däremot är det 
nytt att agila metoder förespråkar att ignorera defekter. Han menar att agila projekt är 
ansvariga för att bränna ut duktiga utvecklare med en evig defektlista. 

Den andra bristen enligt Moczar (2013) är utveckling över planering, vilket är den agila 
principen att reagera på ändringar över att följa en plan. Den här metodiken skiljer dock inte 
mellan stora och små förändringar menar Moczar (2013). Agila metoder tar inte hänsyn till att 
ändringar kostar, vilket kan leda till att personer ändrar stora saker sent i projektet. Detta kan i 
sin tur leda till att defekter som hade varit enkla att fixa blir svårare och svårare att hantera 
eftersom kodbasen ständigt ändras. Moczar (2013) menar att denna princip uppmuntrar till 
dålig och ansvarslös planering samt gömmande av dess effekter. Ju mer iterationerna 
fortsätter och defektlistan växer, desto mer frustrerad blir kunden då leveransförväntningarna 
inte uppnås. 

Enligt Moczar (2013) är den tredje bristfälliga agila principen samarbete över ledning. Agila 
metoder förespråkar självorganiserade grupper som "gör den rätta saken". Han menar att agila 
metoder inte är konsistenta med ansvarig ledning. Moczar (2013) tillägger att man inte kan 
byta ut en ansvarig projektledning mot någon omogen utopisk självorganisation. 

I en artikel skriver Freeman (2015) om tre vanliga utmaningar som icke-agila företag möter 
när de försöker anta agila utvecklingsmetoder. Det första problemet enligt Freeman (2015) är 
att Scrum misslyckas med att få grepp eller är en distraktion från det verkliga arbetet i 
projektet. Han menar att Scrum och andra agila metoder är "övningsramar" och att unika 
detaljer i varje projekt måste beaktas noggrant. Erfarenhet är mycket viktigt för att Scrum 
Mastern ska kunna leda gruppen genom många dagliga beslut som måste fattas. Freeman 
(2015) menar att detta kan vara källan till klagomål från erfarna utvecklare att Scrum och 
agila metoder är ineffektiva. 

Enligt Freeman (2015) är det andra problemet att utvecklare som är vana med att arbeta på 
egen hand kan tycka att Scrum är onödigt och saktar ner dem. Han menar att vissa projekt är 
bättre lämpade för ett mindre antal utvecklare som jobbar enskilt. Det tredje problemet är att 
vissa utvecklingsansträngningar inte enkelt får rum i en sprint. Freeman (2015: s 1) skriver att 
"om sprintar är en av de bästa idéerna från agila metoder, varför föreslår jag att vi måste göra 
undantag ibland?". Målet med en sprint är att försäkra att alla uppgifter i backloggen är klara, 
testade och fungerar samt att sprinten levererar dess funktionalitet till slutkunden under den 
bestämda tiden. Problemet är, menar Freeman (2015), att beroende på vem slutkunden är så 
finns det uppgifter som normalt tar längre tid än endast en sprint. 

2.4. Utvecklingsprocessen för mobila applikationer 
Flora et al. (2014b) har studerat problem, utmaningar samt "best practices", dvs. praktiker 
som är bedömda av experter inom området som de bästa som finns tillgängliga, inom 
processen att utveckla mobila applikationer. Studien baserades på personer inom 
mobilföretag, mobilutveckling, mobilexperter, forskare och andra intressenter som varit 
villiga att svara på en onlineenkät över hela världen. Flora et al. (2014b) menar att under 
senare tid har stora, komplexa programutvecklingsprojekt gått från en processintensiv 
förhållning mot en agil förhållning. Mobilutvecklingsprojekt kräver även att utvecklare antar 
agila metoder så att de kan leverera funktioner iterativt, vilket kan betyda en rekonstruering av 
mjukvaruutvecklingskulturen inom företaget. Företag bör se bortom utvecklingsprocessen, 
menar Flora et al. (2014b), för att öka flexibiliteten så att de kan reagera snabbare på 
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marknadsförändringar. En lösning på olika problem och utmaningar inom utveckling av 
mobila applikationer har enligt Flora et al. (2014b) förslagits vara användningen av agila 
metoder och att de kan anpassas för utvecklingen av programvaror för mobila enheter. 

Utifrån enkätsvar har Flora et al. (2014b) beskrivit den mobila mjukvaruutvecklings-
processen, som kan delas in i fyra större faser; föreställning, lösning, kvalitetssäkring och 
produktlansering (se figur 2). 

 

Figur 2: Utvecklingsprocessen för mobila applikationer 
Källa: Egen bild med inspiration från Flora et al. (2014b: s 4). 

Föreställningsfasen börjar med en analys, vilket innefattar att identifiera initiativ, problem, 
syfte, mål och publik till applikationen som kommer utvecklas. Flora et al. (2014b) menar att 
föreställningsfasen bör starta med en riktig förståelse av användarnas vision och affärsmässiga 
krav följt av att besluta om applikationsfunktioner och vad för tjänster applikationen kommer 
erbjuda. Enligt Gustavsson (2013) har förstudien, eller analysen, förslagsvis tre delar: 
intressentanalys, visionsdokument och kommunikationsplan. Intressentanalysen identifierar 
vilka personer som kan besvara viktiga frågor angående projektet, visionsdokumentet 
tydliggör och konkretiserar vad som ska göras och varför inom en viss tid och budget, 
kommunikationsplanen slår fast hur deltagarna ska kommunicera i projektet. Dessa delar 
föreslår Gustavsson (2013) görs i en workshop, vilket innebär att en grupp individer jobbar 
tillsammans i ett rum, för att säkerställa att det blir effektivt.  Analysen följs av 
planeringsstadiet, där det största målet enligt Flora et al. (2014b) är att se till att målen för 
produktskapandet, mobil teknik och innovativa designkrav är ordentligt fångade och 
meddelade till alla gruppmedlemmar. För detta syfte föreslås det att man börjar med en 
färdplan för den mobila produktlayouten, som inkluderar uppskattningsplanering, strategisk 
planering, användarupplevelsedesign samt identifiering av exakt lösning. Projektplanen bör 
även delas upp ytterligare i moduler, Work Breakdown Structure (WBS), milstolpar, 
nödvändiga utvecklingsresurser och detaljerade mobila produktspecifikationer menar Flora et 
al. (2014b). Planeringen inom agila projekt använder sig enligt Gustavsson (2013) av fem 
nivåer: vision, färdplan, leveransplan, etapplan och daglig plan. Visionen visar på 
slutresultatet och beskrivs redan i förstudiens visionsdokument. Färdplanen ska ge en 
översiktligt bild av när vissa projektresultat ska vara färdigställda med ungefärliga datum, 
medans leveransplanen innehåller exakta tidsgränser och viktiga datum för projektet. 
Etapplanen visar vad varje etapp eller sprint ska leverera för projektresultat. Enligt 
Gustavsson (2013) innebär varje etapp genomförandet av uppstartsmöte, demonstration och 
test, avrapportering och erfarenhetsmöte. 

I lösningsfasen finns det två steg; design och utveckling. Enligt Flora et al. (2014b) skapas en 
visuell designvy, prototypskärmar och ett utseende av applikationen i designsteget för 
kundernas godkännande så att värdefull tid kan sparas innan själva kodningsprocessen. Det 
har föreslagits att designprocessen ska innehålla designspecifikationer inklusive detaljerad 
specifikation av modellnivå, skapandet av stegmodeller för användargränssnitt och 
säkerhetsmodeller, arkitektur samt skapandet av de första prototyperna. Gränssnittsdesignen 
bekräftas även utifrån användarens godkännande. När allting så långt är godkänt, följer 
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utvecklingsstadiet. Flora et al. (2014b) menar att utvecklingsprocessen bör börja med 
iterationer som följer projektplanen. Att testa iterativt rekommenderas starkt då koden bör 
testas på en referensenhet genom utförandet av enhetstest, rättning av buggar och 
mellanliggande leverans för kunders testande. När den mobila applikationen har utvecklats 
bör hela projektet finnas tillgängligt för kunders omdöme och testning anser Flora et al. 
(2014b). Gustavsson (2013) beskriver användandet av projekttavla, vilket är det viktigaste och 
tydligaste verktyget för den dagliga arbetsprocessen i agila metoder enligt författaren. 
Projekttavlan ger en bild av projektets status och kan innehålla exempelvis tre delar för "ej 
påbörjat", "påbörjat" och "klart" angående arbetsuppgifterna. Andra exempel på praktiska 
agila arbetssätt som kan användas i utvecklingsprojekt är stå-upp-möten, presentationer av 
delresultat samt erfarenhetsmöten. 

Efter lösningsfasen kommer kvalitetssäkringsfasen, som består utav test och 
förändringsstegen. Enligt Flora et al. (2014b) ska applikationen testas mot projektplanen, 
krav, specifikationer, "wireframes" (visualiseringsverktyg för att presentera förslag till 
funktioner, struktur, innehåll) och designer som skapats i de tidigare stadierna. Teststadiet bör 
bestå av att definiera testfall, automatiserade tester och slutligen att testa på emulator. När 
testare har testat användaracceptans, ska förändringarna som föreslagits av användarna samt 
slutbuggfixar integreras i förändringsstadiet följt av slutanvändartester och kundens 
godkännande. 

Den fjärde och sista fasen, produktlansering, har två steg enligt Flora et al. (2014b): 
driftsättning samt support och hantering. Driftsättningen startas med att utvecklingsgruppen 
installerar den skapade mobila applikationen på servern och lämnar in den till App Store eller 
annan försäljningstjänst. Detta följs sedan av produktmarknadsföring, lanserandet av ett 
betatest, optimering av bevarandet, flöde av prenumerationer och lanseringen av en första 
version av applikationen. I support och hanteringsstadiet menar Flora et al. (2014b) att det är 
nödvändigt att fånga upp fel baserat på återkoppling från användare. Det rekommenderas även 
att produktunderhåll och produktförbättringar sker i täta iterativa utgåvor med buggfixar. 

2.5. Vad finns det för problem inom utvecklingen av mobila applikationer? 
Det finns många olika problem och utmaningar inom utvecklingen av mobila applikationer. 
Med en mängd olika tillgängliga mobilplattformar sätter press på mobilföretag att designa och 
utveckla applikationerna så att de fungerar på flera enheter samt erbjuder krossplattform 
kompatibilitet menar Flora et al. (2014b). För krossplattformsutveckling blir det ofta mindre 
dokumentation samt att underhålla och uppdatera applikationerna på flera plattformar med 
begränsade resurser blir rätt utmanande. Hårdvaran ändras även ständigt angående minne, 
hastighet, grafik osv. vilket gör det till en utmaning att hålla de mobila applikationerna felfria 
i driften. Flora et al. (2014b) tar dessutom upp utmaningar inom mjukvara, vilket inkluderar 
oerfarna resurser, otillräckliga och oklara krav, budget och planering, användarupplevelse, 
användargränssnitt, dataåtkomst och leverans av högkvalitativa applikationer. 

O'Donnell (2015) menar att det ofta finns en begränsning av resurser, då de flesta har 
erfarenhet av Windows och inte nödvändigtvis av de populära plattformarna som Android och 
iOS. Förutom resurs och erfarenhetsproblem finns det även organisatoriska utmaningar 
fortsätter O'Donnell (2015). I många organisationer finns det arbetare som inte är bekväma 
med att använda IT för skräddarsydda lösningar. Ofta är relationen mellan IT-avdelningen och 
dessa arbetare svag, vilket försvårar organiserandet av möten mellan dessa två grupper. 
Dessutom menar O'Donnell (2015) att det finns viktiga frågor angående vem som hanterar, 
vem som finansierar och vem som äger en mobil applikation för en specifik 
verksamhetsgrupp. 
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2.6. Agila metoder och utveckling av mobila applikationer 
Flora och Chande (2013) har i sin artikel undersökt om agila metoder och utveckling av 
mobila applikationer fungerar bra ihop. Enligt deras forskning passar agila metoder naturligt 
med utveckling av mobila applikationer. Flora och Chande (2013) menar att en lämplig agil 
metod kan väljas för ett visst projekt och kan anpassas till ett specifikt krav som baseras på 
projektets komplexitet och gruppens storlek. Enligt Flora och Chande (2013) finns endast ett 
fåtal vetenskapliga publikationer som adresserar de särskilda problemen som 
utvecklingsorganisationer står inför när de utvecklar mobil programvara. 

Enligt Vallon et al. (2015) har följande agila egenskaper tidigare ansetts vara tillämpliga för 
mobil programvara: hög miljömässig volatilitet, små utvecklingsteam, objektorienterad 
utvecklingsmiljö, icke-säkerhetskritisk programvara, små system och korta utvecklingscykler. 
Det har sedan dess skett ändringar inom mobil programvara. Den höga osäkerheten med 
mobil programvara anses nu har blivit mindre eftersom tre operativsystem nu dominerar 
marknaden; Android, iOS och Windows Phone. Dessa system har alla utvecklingsverktyg 
som gör det möjligt att enklare utveckla programvara för nya enheter. Vallon et al. (2015) 
menar dock att det fortfarande finns en osäkerhet med utveckling av mobila applikationer som 
inte bör ignoreras. Angående utvecklingsgruppens storlek har inte mycket ändras, utan mobil 
programvara utvecklas oftast av små till medelstora grupper men de är ofta en del av ett större 
utvecklingsprojekt av stora organisationer. Vallon et al. (2015) anser även att mobila 
applikationer har blivit mer komplexa över tiden och att de interagerar med andra system, 
nätverk och hårdvaruresurser mera. Detta leder till att mobila applikationer per definition inte 
är små längre. Den agila egenskapen för icke-säkerhetskritisk programvara kolliderar med 
mobil programvara som produceras nuförtiden. Eftersom mobila applikationer blir mer och 
mer komplexa står de i allmänhet inför nya krav som exempelvis säkerhetsfrågor (Vallon et 
al. 2015). 

2.7. Skräddarsydda agila metoder 
Mjukvaruutvecklingsmetoder har definierats med antagandet att de kan tillämpas på alla typer 
av projekt och utveckling av mobila applikationer (Campanelli & Parreiras 2015). Men efter 
att flera utvecklingsprojekt har misslyckats har forskning börjat genomföras i skräddarsydda 
metoder. Enligt Fitzgerald et al. (2006) visar empirisk forskning att metoder som används 
inom mjukvaruutveckling är begränsade och att utvecklarna som använder sig av metoderna 
brukar använda olika kombinationer och delar av metoderna istället för att följa en specifik 
metod. Oavsett den valda metoden eller processen, menar Campanelli och Parreiras (2015) att 
det vanligtvis är behövt att skräddarsy för kontexttillräcklighet i organisationen och 
projektnivåerna. Att skräddarsy i mjukvaruprocess kontext kan definieras som anpassningen 
av metoden till aspekter, kultur, mål, miljö samt verklighet av organisationen som antar den. 
Conboy och Fitzgerald (2010) anser även att det är allmänt accepterat att nästan alla 
mjukvaruutvecklingsprojekt är unika och att valet av metod beror på många organisatoriska, 
tekniska och mänskliga faktorer samt vilket typ av system som utvecklas. Det är därför 
sällsynt att en metod mest effektivt används i sitt ursprungliga format. 

Ett tillvägagångssätt för val av metod i företaget är "beredskapsbaserat metodval" (Fitzgerald 
et al. 2006; Campanelli & Parreiras 2015). Rätt metod bör väljas med hänsyn till 
utvecklingssammanhanget utifrån en portfölj av metoder samt kriterier som fastställs av 
organisationen. Ett problem med detta tillvägagångssätt är att organisationen förväntas ha en 
rad olika metoder tillgängliga för utvecklarna som sedan ska välja den mest lämpliga metoden 
beroende på situationen (Fitzgerald et al. 2006). Fitzgerald et al. (2003) menar att 
beredskapsbaserat metodval på senare tid föreslår en mer pragmatisk syn som menar att den 
valda metoden ska stödja organisationen att skräddarsy som en funktion i själva metoden. På 
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detta sätt kan ramen för metoden omfatta alla situationer. Ett annat tillvägagångssätt är 
metoddesignteorin ("method engineering") som föreslår att skapandet av en ny metod som ska 
tillämpas på specifika sammanhang baserat på befintliga metodfragment (Conboy & 
Fitzgerald 2010; Campanelli & Parreiras 2015). Metoddesign förutsätter skapandet av 
organisations- eller projektspecifika metoder och inte förvärv av existerande metoder från 
samhället eller från en leverantör. Tanken med metoden är att skapa mer effektiva metoder för 
att svara på utmaningar från verkliga projekt och deras sammanhang (Campanelli & Parreiras 
2015). Detta tillvägagångssätt förutsätter även att organisationen känner till en portfölj av 
metoder och metodfragment som sedan ska användas till att skapa nya metoder och 
kombinationer av fragment (Conboy & Fitzgerald 2010). 

2.8. Analysmodell över skräddarsydd agil metod för utveckling av mobila 
applikationer 
Figur 3 visar analysmodellen för denna uppsats. Metodportfölj, modifieringskriterier och 
utvecklingskontext är de påverkansfaktorer på den skräddarsydda agila metoden. Dessa 
faktorer kommer beskrivas mera ingående nedan. Vid användningen av den skräddarsydda 
metoden för utvecklingen av mobila applikationer kan problem uppstå. Analysmodellen 
fokuserar på dessa problem, men den skräddarsydda agila metoden kan även ha en positiv 
inverkan på utvecklingsprocessen. 

 
Figur 3: Analysmodell över skräddarsydd agil metod för utveckling av mobila applikationer 

Källa: Inspiration från Campanelli och Parreiras (2015: s 87) och Flora et al. (2014b: s 4). 

2.8.1. Metodportfölj 
Metodportföljen består utav flera olika metoder som används inom mjukvaruutveckling. En 
metod är enligt Brinkkemper (1996) ett tillvägagångssätt att utföra ett 
systemutvecklingsprojekt baserat på ett specifikt sätt att tänka, bestående av riktlinjer och 
regler, strukturerat på ett systematiskt sätt i utvecklingsaktiviteter med motsvarande 
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utvecklingsprodukter. Författaren av en metod kan ange gränser som beskriver under vilka 
förutsättningar metoden bör eller inte bör användas. Detta gör det möjligt för grupper att 
filtrera bort potentiellt olämpliga metoder när de väljer vilken metod som de ska använda 
(Brinkkemper 1996; Conboy & Fitzgerald 2010). Scrum och DSDM är exempel på agila 
metoder som är planeringsbaserade, XP är praktikbaserad samt Kanban används som en 
hybridmetod som inkluderar planeringsbaserade och praktikbaserade tillvägagångssätt (Ghani 
et al. 2015). Vissa organisationer använder planeringsbaserade metoder, andra 
praktikbaserade eller hybridmetoder. Enligt Gustavsson (2013) finns det projekt där vissa 
grundläggande agila värderingar inte går att följa på grund av vad verksamheten har för yttre 
begränsningar eller värderingar. 

2.8.2. Modifieringskriterier 
När en organisation kan identifiera olika egenskaper eller oförutsedda händelser som inträffar 
i sina utvecklingsprojekt, så menar Fitzgerald et al. (2003) att det är möjligt att bygga in 
flexibilitet i utvecklingsmetoden tillsammans med reglerna för att tillåta utvecklarna att 
identifiera lämpliga alternativ. Definitionen av modifieringskriterier har visat sig vara 
nödvändigt för riskhantering och projektens totala framgång. Källorna för dessa kriterier är 
enligt Fitzgerald et al. (2003) oftast rika och varierade samt kan inkludera tidigare 
projektuppgifter, brainstormingmöten, kundnöjdhetsundersökningar/återkoppling, deltagande 
observation och beslutsanalys. Ett projekt är byggt av människor som har olika 
personligheter, olika färdigheter och arbetar i en fysisk miljö inom en organisationskultur 
(Cockburn et al. 2001). Människorna, miljön och organisationskulturen har alla inflytande på 
varandra. När en stark person lämnar företaget, organiserar organisationen om sig själv för att 
kompensera det; när arbetargruppen sprider sig över flera våningar förändras 
kommunikationen. Projektet är därför ett ekosystem enligt Cockburn et al. (2001). Enligt 
Campanelli och Parreiras (2015) består modifieringskriterierna av aspekter från 
utvecklingsgruppen (storlek, samarbete, kunskap osv.), den organisatoriska verksamheten 
(ledningens tillgänglighet och stöd, projektbudget, projekttyp osv.), den externa miljön (legala 
aspekter, antal intressenter, intressenternas tillgänglighet osv.) samt mål (komplexitet, 
innovationsnivå, teknisk lösning osv.). Dessa kriterier kan sedan användas till att välja vilken 
metod eller tekniker som organisationen ska använda sig av fortsätter Campanelli och 
Parreiras (2015). Aspekterna från utvecklingsgruppen är baserade på hur gruppen är 
sammansatt och interagerar. Den organisatoriska verksamheten består av aspekter som har 
med den interna miljön att göra, medans den externa miljön berör aspekter som påverkar 
organisationen utifrån. Målaspekterna representerar enligt Campanelli och Parreiras (2015) 
hela den tekniska miljön samt affärsmål som ska nås. 

2.8.3. Utvecklingskontext 
Eftersom alla projekt är olika kan de inte få tillräckligt med stöd av en standardmodell i en 
lärobok eller manual menar Brinkkemper (1996). Den valda metoden behöver även beakta 
utvecklingssammanhanget. Enligt Kruchten (2009) finns det två uppsättningar av faktorer 
angående sammanhanget: faktorer som tillämpas på organisationsnivå och faktorer som 
tillämpas på projektnivå. För mindre företag med få mjukvaruutvecklingsprojekt är faktorerna 
på samma nivå. Faktorerna på projektnivå beskriver Kruchten (2009) som storleken på 
systemet som utvecklas, stabil arkitektur som val av mellanprogramvara, operativsystem och 
språk, affärsmodell angående systemet, gruppfördelning, förändringshastigheten i 
affärsmiljön, typ av omfattning av systemet, systemets kritiska nivå och även styrningen av 
projektet. På organisationsnivå finns faktorer som har mindre omedelbar effekt angående 
valet av metod menar Kruchten (2009), men de bör beaktas. Dessa faktorer är 
verksamhetsdomän, antalet instanser, organisations mognad, innovationsnivå och kultur. 
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Enligt Ghani et al. (2015) var organisationskulturen det främsta hindret för antagandet av 
agila metoder 2013, och 2014 var det bristen på kunskap om agila metoder. 

2.8.4. Utveckling av mobila applikationer 
Efter att organisationen har tagit hänsyn till metodportfölj, modifieringskriterier samt 
utvecklingskontext uppstår en skräddarsydd metod som kan användas för utveckling av 
mobila applikationer. Analysmodellen för denna uppsats kommer endast behandla 
skräddarsydda agila metoder samt föreställnings- och lösningsfasen inom utvecklingen av 
mobila applikationer. När den skräddarsydda agila metoden används för att utveckla mobila 
applikationer kan problem uppstå. Problemen kan vara en kombination av problem från både 
den skräddarsydda agila metoden och utvecklingen av mobila applikationer. Dessa kan 
exempelvis vara att det är komplext att anta den agila metoden (Campanelli & Parreiras 
2015), att projektet är bättre lämpat för ett mindre antal utvecklare som arbetar självständigt 
(Freeman 2015), otillräckliga och oklara krav, problem med budget och planering (Flora et al. 
2014b) eller begränsning av erfarna resurser (O'Donnell 2015). 
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3. Metod 
I metodkapitlet redovisas vetenskapliga tillvägagångssätt, urval av respondenter, 
datainsamling, genomförande, validitet och reliabilitet, etiska överväganden samt styrkor och 
svagheter. 

3.1. Vetenskapligt tillvägagångssätt 
Valet av tillvägagångssätt för denna kandidatuppsats är en kvalitativt inriktad forskning i form 
av kvalitativa intervjuer med respondenter från företag som jobbar med utveckling av mobila 
applikationer och använder sig av någon form av agil metod. Enligt Patel och Davidson 
(2003) fokuserar datainsamlingen för kvalitativt inriktad forskning på "mjuka" data och 
verbala analyser. Jag har valt detta vetenskapliga tillvägagångssätt eftersom jag anser att det 
bäst kan uppfylla mitt syfte. 

3.2. Urval av respondenter 
När forskare ska välja deltagare till intervjuer behöver de bestämma vilka specifika personer 
som är mest lämpliga och mest benägna att ge materiella svar på frågorna menar Saldaña 
(2011). Fem intervjupersoner har eftersträvats till denna uppsats och ett antal olika IT-företag 
har kontaktats. Kriterierna av intervjupersonerna har baserats på hur erfarna de är inom 
utveckling av mobila applikationer och om de använder sig av en agil metod. Jag har även 
haft för avsikt att få tag på personer som har åtminstone fem till sju års erfarenhet, däremot 
har jag inte haft möjlighet till att fritt välja vem jag ska intervjua. Detta betyder att jag fått 
anpassa mig efter de intervjupersoner jag fått kontakt med. Jag fick kontakt med fyra 
respondenter som godkände att delta på en intervju. Utifrån min litteraturstudie kan antas att 
företag oftast skräddarsyr agila metoder till att passa deras verksamhet, däremot har jag inte 
försäkrat mig om så är fallet innan intervjuerna. 

3.3. Datainsamling 
Vid kvalitativa intervjuer ger frågorna som ställs utrymme för intervjupersonen att svara med 
egna ord menar Patel och Davidson (2003). Intervjuaren kan välja att ha en hög grad av 
strukturering, dvs. lämna lite utrymme för intervjupersonen att svara inom, eller ha en låg 
grad av strukturering och ställa frågorna på ett visst sätt som gör att intervjupersonen har gott 
om utrymme att svara. Grad av standardisering måste intervjuaren även beakta, där låg grad 
av standardisering görs när intervjuaren själv formulerar frågorna under intervjun och ställer 
dem i den ordning som är lämplig för fallet anser Patel och Davidson (2003). Vid hög grad av 
standardisering ställs liknande frågor i exakt samma ordning till varje intervjuperson. Saldaña 
(2011) menar att forskningsämne, syfte och frågor utgör grunden för de ämnen som täcks 
under intervjun, men samtalet kan även generera oväntade områden och insikter för ytterligare 
utredning. Frågorna till intervjuerna har ställts i en låg grad av strukturering för att få så djupa 
svar som möjligt och i en blandning av låg och hög grad av standardisering där jag har 
liknande frågor men som jag ställer när det passar i det enskilda fallet. Improviserade 
följdfrågor används även beroende på hur detaljerade svaren blev och om det behövs mer 
insikt angående området under intervjun. Frågorna till de kvalitativa intervjuerna har 
formulerats utifrån den analysmodell som presenterats i 2.8. Analysmodell över skräddarsydd 
agil metod för utveckling av mobila applikationer. Frågorna har sammanställts till en 
intervjuguide (se Bilaga 1) som sedan använts som ett stöd under intervjuerna. 

Enligt Saldaña (2011) är det forskaren själv som allmänt betraktas som det primära 
datainsamlingsinstrumentet i kvalitativa studier. Kvalitativa metoder är inte bara mekaniska 
tekniker såsom att observera och skriva, utan inkluderar även forskarens kognitiva och 
känslomässiga processer såsom att dra slutsatser, bilda en uppfattning samt att utvärdera 
svaren. Insamlingen av data i denna kandidatuppsats består endast av vad som fås ut av de 
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kvalitativa intervjuerna som utförts. Under intervjuerna har jag antecknat det som sägs samt 
frågat om tillåtelse till att spela in samtalet. Inspelningen godkändes av de fyra 
intervjupersonerna, vilket gjorde att jag fick inspela samtalet och har endast antecknat 
nyckelord vid intervjun. Sedan lyssnade jag igenom inspelningen för att förtydliga mina 
anteckningar.  Dessa anteckningar är sedan till grund för mina tolkningar som görs utifrån 
litteraturöversikten i analysen. 

3.4. Genomförande 
Intervjuerna inleddes med en introduktion och muntligt meddelande om att intervjun är helt 
frivillig och om syftet med undersökningen. Jag gav intervjupersonerna ett dokument där 
samma information i skriftlig form fanns, samt bad dem skriva på en blankett om informerat 
samtycke (se Bilaga 2). Undantaget var med intervjuperson C, eftersom vi hade samtalet via 
Google hangouts. Jag skickade istället samma dokument till honom via mail och han fick 
muntligt meddela att han godkänner intervjun. Jag frågade även om jag fick spela in samtalet 
med samtliga, vilket alla intervjupersoner godkände. Frågorna jag ställde var utifrån min 
intervjuguide, däremot ställdes inte alla frågor i vissa fall då vissa svar blev mycket liknande 
varandra. Jag ställde olika följdfrågor vid alla intervjuer utifrån respondenternas svar. Vid 
tillfälle efter en intervju lyssnade jag igenom inspelningen och gjorde en sammanställning, 
som jag sedan skickade till intervjupersonen i fråga med ännu några följdfrågor som jag i 
efterhand undrade. Jag har även skrivit i en dagbok före och efter varje intervju för att 
tydligare se vad jag reflekterar kring efter intervjun, vilket har varit en förberedelse inför 
analysen av resultaten. Efter redovisning av resultat från intervjuerna, diskuteras resultaten i 
förhållande till litteraturöversikten i analysen. I tabell 1 nedan beskrivs en översikt över de 
utförda intervjuerna. Tre av fyra intervjupersoner hade jag ett personligt möte med på deras 
arbetsplats. En intervju genomfördes via Google hangouts, vilket påverkade kvalitén på 
samtalet eftersom det var en mer obekväm situation där flera upprepningar gjordes då 
intervjupersonen ibland inte kunde höra mig. 

Tabell 1: Övergripande information om intervjupersonerna och intervjuerna 

Intervjuperson Arbetstitel Typ av intervju Datum och tid 
Intervjuperson A Konsult/systemutvecklare Personligt möte 14/04/2016  

1 timmes intervju 
Intervjuperson B Konsult/lösningsarkitekt Personligt möte 15/04/2016  

1 timmes intervju 
Intervjuperson C Konsult/testare Google hangouts 19/04/2016  

1 timmes intervju 
Intervjuperson D Mobilitets arkitekt Personligt möte 20/04/2016  

1 timmes intervju 

Enligt mina kriterier på intervjupersonerna hade tre av fyra rätt kompetens inom utveckling av 
mobila applikationer och alla använder sig av en agil metod. Intervjuperson A är konsult och 
systemutvecklare. Han jobbar på ett konsultbolag med cirka 50 personer i Karlstad. Har 6 års 
erfarenhet av utveckling av mobila applikationer samt omkring sex och ett halvt års erfarenhet 
av agila metoder. Intervjuperson B är konsult och vill kalla sig mjukvaru- eller 
lösningsarkitekt. Han är anställd på ett IT-företag med cirka 30 personer i Karlstad. Själv har 
han cirka sex års erfarenhet av utveckling av mobila applikationer och har arbetat med agila 
metoder i cirka åtta år. Intervjuperson C är konsult och testare. Han jobbar på ett IT-företag 
med cirka 15 personer i Karlstad. Han har cirka fyra års erfarenhet av utveckling av mobila 
applikationer och agila metoder Intervjuperson D är mobilitets arkitekt på ett IT-bolag med 
cirka 80 personer i Karlstad. Rollen mobilitets arkitekt är en bred term och innehåller 
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arbetsuppgifter som utveckling, projektledning, teknisk planering och säljarbete. Han har sex 
års erfarenhet av utveckling av mobila applikationer och agila metoder. 

3.5. Validitet och reliabilitet 
Kvaliteten i kvalitativa studier omfattar enligt Patel och Davidson (2003) hela 
forskningsprocessen. Ambitionen är att upptäcka företeelser, tolka och förstå innebörden av 
livsvärlden, beskriva uppfattningar eller en kultur. Reliabiliteten i en kvalitativ undersökning 
ses mot bakgrund av den specifika situationen vid undersökningstillfället menar Patel och 
Davidson (2003). Validitet och reliabilitet är mycket sammanflätade inom kvalitativa studier, 
därför används sällan reliabilitet utan validitet få en vidare innebörd istället. För att uppnå god 
validitet i den kvalitativa studien måste forskaren tillämpa och använda sin förförståelse i hela 
forskningsprocessen fortsätter Patel och Davidson (2003). Angående datainsamlingen kopplas 
validiteten till om informationen kan användas till att göra en trovärdig tolkning av den. Ett 
annat sätt validiteten kan säkerställas är om tolkningarna av informationen kommuniceras så 
att meningen hos dessa framträder (Patel & Davidson 2003). 

För att hålla en så hög kvalitet som möjligt för arbetet, har jag utifrån forskare (Flora et al. 
2014b; Campanelli & Parreiras 2015) utvecklat min analysmodell som tillsammans med 
litteraturöversikten står till grund för frågorna till de kvalitativa intervjuerna. Strukturen på 
både resultat och analys följer även min analysmodell. Detta för att på ett tydligt sätt följa 
syftet med denna uppsats. Litteraturöversikten består i majoritet även av vetenskapliga artiklar 
och böcker, vilka är mer tillförlitliga än exempelvis källor från internet. Resultatkapitlet 
redovisar det intervjupersonerna har svarat på diverse frågor och deras uttalanden valideras 
med hjälp av citat. De resultat som tillhandahållits från dessa intervjupersoner kan inte 
generaliseras till hela Karlstadregionen utan ska ses som exempel från fyra olika IT-företag, 
där endast en individ har intervjuats från varje företag. 

3.6. Etiska överväganden 
Patel och Davidson (2003) menar att man även måste beakta forskningsetiska frågor som 
berör individerna som medverkar i undersökningen. Dessa individers integritet måste värnas 
om och alla uppgifter som erhålls från dem måste behandlas konfidentiellt. Information om 
undersökningens syfte och vad medverkan i undersökningen innebär måste även förmedlas till 
individerna fortsätter Patel och Davidson (2003). Deltagandet i undersökning ska vara 
frivilligt och det bör framgå, samt att uppgifterna de lämnar inte kommer användas för något 
annat än det syfte som framgått. Detta är vad informationskravet enligt Vetenskapsrådet 
(2009) även beskriver: deltagaren av undersökningen bör informeras om alla inslag som kan 
påverka deras vilja att delta. Jag har i mitt arbete följt dessa krav för att vara så tydlig och 
informerande om mitt syfte som möjligt. Uppgifter som jag samlat in via intervjuer kommer 
enligt kravet behandlas konfidentiellt i denna uppsats för att stärka individernas trygghet. 
Detta har jag gjort genom att muntligt meddela personen samt delat ut en blankett med 
information om intervjun och intervjupersonen har fått skriva på om informerat samtycke (se 
Bilaga 2). 

Förutom informationskravet finns tre andra huvudkrav vad gäller individskyddskravet menar 
Vetenskapsrådet (2009). Dessa andra krav är: samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta samtycke från 
undersökningsdeltagaren, vilket har att göra med att undersökning ska vara frivillig och att 
deltagaren ska vilja delta. I min undersökning har jag varit tydlig med att deltagandet är 
frivilligt och jag har inhämtat intervjupersonernas samtycke. Samtyckeskravet beskriver även 
att de som medverkar har rätt till att självständigt bestämma om hur länge de deltar och under 
vilka villkor. Deltagarna ska även kunna avbryta sin medverkan utan negativa effekter samt 
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utan otillbörlig påverkan eller påtryckning (Vetenskapsrådet 2009). Jag har förhållit mig 
respektfull till mina intervjupersoner och förhållit mig till deras villkor. Om individerna skulle 
känt sig obekväma med mina frågor har de haft all rätt att lämna intervjun. 

Kravet om konfidentialitet handlar om tystnadsplikt angående känsliga uppgifter om enskilda, 
identifierbara personer samt att dessa uppgifter antecknas på ett sätt där utomstående ej kan 
identifiera personen. I mitt arbete kommer jag inte att ge ut några känsliga uppgifter om mina 
intervjupersoner och de är helt anonyma i uppsatsen. Det ska inte gå att utläsa vem som har 
sagt vad. Nyttjandekravet handlar även om personuppgifter enligt Vetenskapsrådet (2009) och 
menar att uppgifterna om enskilda inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk samt 
att uppgifterna inte får användas för beslut som påverkar den enskilde utan särskilt 
medgivande av den berörda. Jag kommer inte att ge ut några uppgifter om intervjupersonerna 
till obehöriga och undersökningen innefattar inte några beslut angående respondenterna. 

3.7. Styrkor och svagheter 
En styrka med denna undersökning är att en analysmodell har tagits fram och används för att 
skapa struktur i resultat- och analyskapitlen. Detta bidrar med en mer lättförståelig struktur 
och en tydligare kapitelrelation i uppsatsen. En annan styrka kan vara att intervjuguiden för 
intervjuerna har utformats utifrån analysmodellen och litteraturöversikten, vilket även har 
bidragit med struktur i resultatkapitlet. 

Svagheter med denna uppsats kan vara att det eftersträvna antalet intervjupersoner inte 
uppnåddes och att en av intervjuerna inte utfördes som ett personligt möte. Detta kan ha 
påverkat den empiriska mättnaden, däremot har jag gjort det bästa till min förmåga av 
situationen. Endast två av intervjupersonerna hade större erfarenhet om projektledarrollen, 
vilket har påverkat resultaten angående analys- och planeringsstegen i utvecklingsprojekt för 
mobila applikationer. En annan svaghet kan dessutom vara att analysmodellen inte beaktar 
alla påverkansfaktorer som kan påverka valet av metod för utveckling av mobila 
applikationer. Analysmodellen bör därför inte tolkas som ett komplett verktyg för att studera 
skräddarsydda agila metoder inom utvecklingsprojekt för mobila applikationer. 
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4. Resultat 
Resultatkapitlet redovisar resultaten av intervjuerna som genomförts. Kapitlet är uppdelat i 
enlighet med analysmodellen: metodportfölj, modifieringskriterier, utvecklingskontext och 
utveckling av mobila applikationer. 

4.1. Metodportfölj 
Enligt intervjuperson A så beror metoden som används på hur projektet ser ut i det specifika 
fallet. De har Scrum som utgångspunkt, anpassar sig efter behov och de använder även Scrum 
till andra projekt utöver utveckling av mobila applikationer. Detsamma gäller för 
intervjuperson D, de försöker använda en Scrum liknande metod till utvecklingsprojekt för 
mobila applikationer. Däremot använder de inte Scrum till andra typer av projekt eftersom 
Scrum inte anses vara lika applicerbart för deras andra projekt inom företaget. Intervjuperson 
B menar att det blir mest val utifrån kundens behov eller storleken på projektet. I vissa fall 
blir det ingen metod alls då de endast pratar med kunden, uppskattar tid och sedan arbetar på. 
Intervjuperson B har mest använt sig av Scrum eller en blandning av Scrum och Kanban. 
Kanban är den agila metoden som intervjuperson C säger sig använda sig av just nu, men han 
har även varit med i Scrum projekt. 

Intervjuperson A tror valet av agila metoder har kommit från utvecklingsteamen. De vill 
exempelvis förbättra leveransen, hastigheten och återkopplingen. Scrum var även den metod 
som alla hade hört talas om i företaget och då blev det enligt intervjuperson A "lätt att man 
fastnade i att köra Scrum". Utöver Scrum kände de även till Kanban, men intervjuperson A 
menar att "Kanban inte hade samma basunering ut som Scrum hade". Det har gått från att alla 
pratade Scrum till att alla pratar agilt. De följer inte Scrum strikt, utan de kollar på hur teamen 
ser ut och hur deltagarna vill lägga upp projektet. De har, enligt intervjuperson A, ett 
demokratiskt upplägg i teamen. Intervjuperson B var inte direkt inblandad i valet av metod 
inom företaget. De valde att utgå ifrån verktyget "Visual Studio Team Services" (VSTS), som 
är ett ärendekod hanteringssystem, menar intervjuperson B. I det verktyget går det att välja 
mellan Scrum och Kanban. De känner dessutom inte till några andra agila metoder utöver 
Scrum och Kanban. Även intervjuperson B menar att de inte följer metoderna fullt ut, utan 
"det blir en blandning mellan Scrum och Kanban". De sitter i en övergripande Kanban-vy 
mellan Scrum Master och produktägaren medans teamet sitter i en Scrum-vy. Intervjuperson 
C visste inte hur det gick till när den agila metoden valdes, men han tror att de valde Kanban 
eftersom tidsuppskattningarna av uppgifterna till sprintarna blev mycket grova. De använder 
sig även av en standardiserad tolkning av Kanban just nu menar intervjuperson C. 
Intervjuperson D menar att de arbetade utifrån Scrum mycket på universitetet, så alla kände 
till metoden och tyckte att den fungerade bra. De testade på andra Scrum liknande metoder 
också, men de tyckte att Scrum passade bäst tillägger intervjuperson D. De har inte heller 
gjort ett Scrum projekt fullt ut, utan de har bantat ned metoden lite grann och följer själva 
grundprincipen. 

Intervjuperson A och D menar att de anpassar sig efter hur kunden vill ha det. Det kan bli en 
version av Scrum där teamet kör agilt men kunden förväntar sig bara en produkt i slutändan. 
Ibland är kunden mycket involverad och är med på alla demonstrationer. Det varierar mycket 
från kund till kund. Det viktigaste är att kunden är nöjd påpekar intervjuperson A. Kunderna 
känner oftast till agila metoder, alla förväntar sig att man är agila nuförtiden. Däremot menar 
intervjuperson A att kunden tycker att agilt är bra och vill arbeta utifrån det men känner inte 
till hela innebörden med att vara agila. Det händer ganska ofta att projektet då blir ett "agilt 
vattenfall", där kunden inte vill släppa kontrollen helt. Enligt intervjuperson D vill kunden 
ofta vara med och se vad som händer vecka till vecka. I de fall kunden leder ett projekt då 
anpassar de sig efter hur kunden vill köra säger intervjuperson D och tillägger att de flesta kör 
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en liknande variant som de själva gör. Intervjuperson D menar att det är ganska sällan som 
kunden inte förstått hela konceptet med agila metoder, utan de känner oftast till det bra samt 
vet att de ska vara med och godkänna vad som har gjorts. Även intervjuperson B anser att 
"kunden har ett stort säg" angående metoden. De arbetar mycket tillsammans med kunden i en 
vy, medans utvecklingsteamet jobbar skilt i en annan vy. Kunden har mycket att säga till om 
hur deras del hanteras menar intervjuperson B. Kunden bör ha en bra bild över vad som är på 
gång, hur det ser ut och när det börjar bli klart via Kanban översikten. Enligt intervjuperson B 
är det lite blandat angående om kunden känner till agila metoder eller inte. I det projekt som 
intervjuperson C arbetar i just nu, har kunden inte särskilt stor påverkan. Intervjuperson C 
menar att deras team jobbar mot ett annat team som gör kravformuleringar, med vilka deras 
gruppledare utformar uppgifter utifrån. Deras arbetssätt är utifrån teamets möjlighet att arbeta 
fortsätter intervjuperson C, så han menar att de har ganska fria händer på det sättet från 
kunden. Utöver kunden menar intervjuperson B och D att de behövt anpassa sig mot en 
tredjepartsleverantör ibland. Det kan hända att de, oftast enligt krav från kunden, behöver 
integrera deras tjänster och utveckling mot en tredje part. 

Alla intervjupersoner anser att agila metoder är effektiva. Intervjuperson A menar att "det är 
effektivt att man får en mer anpassning av mjukvaran till affären, man utvecklar rätt sak vid 
rätt tid". Man får konstant återkoppling och har med sig kunden från start till slut. Mycket 
viktigt att få reda på om man är på rätt väg från kunden anser intervjuperson A. Intervjuperson 
D håller med och menar att agila metoder fångar ofta upp förändringar och felaktigheter fort, 
vilket minskar onödig tid. Enligt intervjuperson B så är just Scrum effektivt eftersom man 
kommer framåt. Målet är att teamet får en mängd jobb, jobbar ostört med det och levererar 
resultat löpande, vilket han tycker är ett effektivt sätt att arbeta. Intervjuperson C anser att det 
är ett mycket sunt arbetssätt där man fördelar kunskap ganska jämt genom gruppen, arbetar 
lätt tillsammans varje dag och har koll på vad alla gör lite grann. Det blir en mycket bra 
gruppsammanhållning menar han. 

Negativa aspekter med agila metoder kan enligt intervjuperson A vara att det blir lite för 
överskådligt, för lite struktur. All tid till kravdelen försvinner med Scrum anser intervjuperson 
A. "Det brukar inte bli en prioritet att få en kravbild, det är ett stort problem om kraven 
försvinner" anser han. Det pratas om att inte dokumentera mycket och lösa saker muntligt, 
men intervjuperson A menar att det inte blir bra utan en kravspecifikation. Han nämner även 
att han tycker en kombination av Scrum och Kanban, med Kanban på kravdelen, verkar 
förnuftigt. Intervjuperson B anser att det är svårt att få kunden att förstå vad agila metoder 
egentligen innebär. Ofta vill kunden ha "leverans på ett spikat datum till ett spikat pris och 
peta in flera krav under projektets gång", vilket är en ekvation som inte lätt går att få ihop 
anser han. Intervjuperson D tycker att det tar för lång tid ibland då det blir extra möten, 
demonstrationer och sprintplaneringar. Det går åt många timmar till planering, speciellt vid 
många deltagare. I slutändan tjänar man på det ändå tillägger intervjuperson D, "men man 
måste ha att även sånt tar tid i åtanke". 

Alla intervjupersoner ansåg att deras metod i företaget inte är unik. Intervjuperson A menar 
att de inte tagit fram en egen metod utan lyssnar mycket på hur marknaden ser ut och hur 
kunderna vill ha det. "Vi uppfinner inte metoder utan vi pusslar med IT" menar intervjuperson 
A. Intervjuperson B menar att själva metoden inte är unik, men att de justeringar som görs 
kanske är unika. Enligt intervjuperson C är det en standardiserad tolkning av Kanban som 
används i företaget. Även intervjuperson D menar att det är nog många som gör som de gör, 
"men att det man tar ifrån metoden skiljer". 
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4.2. Modifieringskriterier 
Utifrån intervjupersonernas svar så kommer beaktanden främst från att anpassa sig till 
kunden. Intervjuperson A menar att "det helt enkelt bara har blivit så, man förstår fördelarna 
med att vara agila". Alla pratar om Scrum via IT-media. Intervjuperson A menar att metoden 
är konstant skiftande, med Scrum och det agila ramverket i botten där utvecklingsteamen 
"plockar upp" utefter hur de vill jobba. Det är även avgörande hur många man jobbar med 
tillägger intervjuperson A. "Scrum passar mer och mer med större projekt" anser både 
intervjuperson A och B. Intervjuperson B menar att kunderna vill vara med och ha bra 
kontakt, vilket leder till att de tillsammans trycker utvecklingsteamet framåt. Det enda 
kriteriet på metoden som intervjuperson D menar att de hade, var att snabbt kunna se vad som 
ska vara annorlunda och få återkoppling på det de gör. 

"Mycket beror på hur man kör projekt" menar intervjuperson A. Det finns vissa saker som 
man lärt sig eftersom fortsätter han och gav ett exempel om att hålla demonstration. Det är 
inte kul att hålla en demonstration med kund om något går fel samma dag som den är, därför 
har de lärt sig att ha allting förberett inför demonstrationen dagen före. Intervjuperson B 
menar att "om det dyker upp oförutsedda saker, så gäller det att få fram det på bordet, ta reda 
på vad det är och vad som är smidigast att lösa det på". Enligt intervjuperson C påverkar 
oförutsedda händelser hela tiden. Han menar att det blivit mycket svårt att följa 
tidsuppskattningar och mycket problemlösning hela tiden. Det är svårt att hitta rätt person att 
ställa frågor till anser intervjuperson C. Intervjuperson D menar att "de kan modifiera 
metoden inom varje projekt, men att de inte gjort om hela metoden generellt". Det beror på 
projektet och på hur mycket kunden vill vara med tillägger intervjuperson D. 

Ofta kan projekt bli försenade, vilket enligt intervjuperson A "kan vara riskhantering som man 
inte jobbar med för att man jobbar agilt". Det är även svårt att hålla budget då allting är så 
flyktigt menar intervjuperson A. Intervjuperson B menar att "de inte håller på med 
riskhantering på något uttalat sätt", eftersom de har haft svårt att lyfta blicken från projektet 
fram tills nyligen. Detsamma gäller för intervjuperson C, som säger att de inte sysslar med 
riskhantering för tillfället. Riskhanteringen påverkas positivt av agila metoder anser 
intervjuperson D, då den största risken är att kunden inte vet vad de vill ha och man löser det 
genom att ha kunden med vid testning mycket tidigt. En avgörande faktor för att bli 
framgångsrik enligt intervjuperson A och B är att ha en produktägare eller beställare som vet 
sitt ansvar, kan prioritera vad som ska in i en viss sprint och träffar utvecklingsteamet. Vissa 
kunder ser inte sin roll i det hela, vilket kan vara en risk menar intervjuperson A. Det blir en 
risk som inte hanteras för de vill inte pressa kunden att delta, vilket händer ofta tycker 
intervjuperson A. Han tillägger även att en person inte kan vara produktägare om deras 
schema är fullt, eftersom de behöver lägga ned tid på att vara med och prioritera uppgifter. 
Intervjuperson B tillägger att man även bör ha en Scrum Master som jobbar nära kunden för 
att projektet ska bli framgångsrikt. Intervjuperson C anser att agila metoder ger ett bra 
arbetssätt och ger lätt överblick över hela projektet angående både framgång och bakslag. 
Intervjuperson D tycker att de har blivit bättre på att hålla timmarna till projekten när de blivit 
bättre på att förstå hur metoden fungerar. Kunden blir dessutom mer nöjd med slutprodukten 
fortsätter intervjuperson D. 

Intervjuperson A menar att deras vision och affärsmål uppfylls genom agila metoder så länge 
marknaden vill vara agila. "Det gäller att ligga lite i framkant" säger han. Även viktigt att 
föreslå för kunden hur man vill arbeta och förklara fördelarna med det fortsätter 
intervjuperson A. Intervjuperson B tycker agila metoder uppfyller deras affärsmål åtminstone 
i stora projekt, vid mindre projekt skulle han arbeta mer mot Kanban med mindre översikt och 
administration kring. Affärsmålen uppfylls i de fallen som de jobbar agilt med ett projekt 
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anser intervjuperson C. Vårt affärsmål påverkar inte direkt metoden menar intervjuperson D, 
eftersom det är så långt ifrån oss. Men det påverkar våra projekt på något sätt, eftersom vi 
jobbar mycket mot stora kunder fortsätter intervjuperson D. Det påverkar hur metoden 
används, och vissa kunder har dessutom krav på en viss metod. Det är viktigt att veta hur man 
driver projekt för att uppfylla affärsmålet menar intervjuperson D. 

4.3. Utvecklingskontext 
De faktorer som påverkar utvecklingsprojekt är enligt intervjuperson A omfattningen på 
applikationen, projektets längd och teamets storlek. Förändringshastigheten beror även på 
storleken menar intervjuperson A, då det är stor skillnad mellan en enkel applikation som 
exempelvis visar vind och ett affärssystem i en applikation. Intervjuperson A relaterar det 
även till storleken på projektet, större projekt är mer förändringsbenägna. "Ju större 
utvecklingsteam ju mer administration behöver man" menar intervjuperson B. Desto mindre 
det blir desto mer åt Kanban skulle han jobba, medans Scrum är mera administration för att 
mer måste kontrolleras vilket passar bättre för större projekt. Det måste även vara utpekade 
roller fortsätter intervjuperson B, så att det inte blir otydligt när det blir större. Bra 
kommunikation är även viktigt, teamet diskuterar och känner sig involverade samt tar hjälp 
snabbt av andra. Angående förändringshastigheten menar intervjuperson B att förändringar 
kommer från om man inte gör en workshop med kunden från början. När det går för fort fram 
blir det mera att kraven ändrar sig. "Ju tidigare man blandar in kunden ju mer rätt kommer 
man mot slutet" fortsätter intervjuperson B. Även intervjuperson D tycker att det inte behövs 
en metod om det är en enkel applikation som ska utvecklas. Metoden beror dels på 
applikationen, dels på hur utvecklingsgruppen vill ha det och hur projektledaren vill ha det. 
Intervjuperson C anser att organisationskulturen även påverkar metoden som används, 
eftersom han har märkt skillnader på metod från ett stort företag och ett mindre företag. Enligt 
intervjuperson C så "tar saker sin tid" mera i det stora företaget, medans det varit "mycket 
snabba ryck" i det mindre. 

På frågan om det varit lätt att anta agila metoder i verksamheten, svarade intervjuperson A 
både ja och nej. Det var utmanande på ett personligt plan första gången man jobbade agilt, det 
kunde vara frustrerande att behöva skjuta upp vissa uppgifter till nästa sprint. I verksamheten i 
dagsläget är det inga problem eftersom alla känner till agila metoder nu menar intervjuperson 
A. Intervjuperson B anser att det varit lätt att anta ett agilt tänkesätt, vilket även 
intervjuperson C håller med om. Intervjuperson C menar att han läst på om framförallt Scrum, 
men uppfattade det som att det skulle vara svårt att komma in i. Det visade sig dock vara 
naturligt när han väl började jobba agilt, men intervjuperson C tror inte att kunskapen om 
Scrum utöver terminologin hjälpt honom börja arbeta i arbetssättet. Intervjuperson B menar 
att "de håller koll på vad som händer i världen och vad som är nytt", men angående metod så 
följer de inte vad andra gör utan utgår ifrån de själva samt kunden. Även intervjuperson D 
tycker att det varit lätt att anta agila metoder. Han menar att "de började med metoden när de 
var få och har allteftersom förklarat hur metoden fungerar" när de blivit större. Alla gillar 
metoden så det har inte varit något motstånd i gruppen menar intervjuperson D. De har 
dessutom tagit bort vissa delar av metoden och har endast det "naturliga" kvar, vilket han 
även tycker passar bra med organisationskulturen i företaget. 

4.4. Utveckling av mobila applikationer 
Storleken på utvecklingsteamen för utveckling av mobila applikationer beror även på 
projektet menar intervjuperson A. Han har jobbat i projekt där han suttit själv till att ha jobbat 
i team om 5 till 6 personer. Det varierat mycket; "enkla applikationer kan man slå igen själv 
på en dag medans i ett annat projekt så växer teamet utifrån att man får in mera krav" menar 
intervjuperson A. Enligt intervjuperson B har de endast varit från 2 till som mest 5 personer 
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vad gäller utveckling av mobila applikationer. "Har att göra med omfattningen på jobbet samt 
vad för översyn kunden vill ha" anser han. Intervjuperson B menar att vattenfallsmetoden 
fungerar perfekt vid projekt där kunden inte behöver se något resultat, medans Scrum passar 
bra när det är snabba ryck. Samma intervall angående antal personer gäller för intervjuperson 
D, de har varit mellan en till fem personer som jobbat med utveckling av mobila 
applikationer. Han tycker det passar bra med en liten grupp då alla kan hjälpa varandra. 
Intervjuperson D menar även att det beror på projektet, ofta är ett företags första applikation 
uppskattad till ungefär 500 timmar. Sedan slutar det inte efter att applikationen är klar menar 
han, utan de brukar fortsätta underhålla och släppa nya versioner allteftersom. Intervjuperson 
C menar att han endast jobbat i team om cirka 4-15 personer och att utvecklingsprojekt för 
mobila applikationer är små projekt för det mesta. 

Intervjuperson A brukar komma in i projektet när förstudien eller analysen redan är klar. 
Ibland har kunden redan gjort en egen analys från början, ibland sitter projektledaren med 
kunden och tar reda på vad de vill ha. Projektledaren tar reda på syfte och problem med 
applikationen: "Behöver de verkligen ha en app? Finns det tekniska problem?". De använder 
även workshops mycket i början menar intervjuperson A. De använder antingen whiteboard 
eller "brownpaper", som är ett långt papper som de sätter upp längs väggarna vilket sedan kan 
rullas ihop och tas med därifrån. Där ritar och skriver de upp planer tillsammans med kunden. 
Enligt intervjuperson B börjar ett utvecklingsprojekt för mobila applikationer som vilket annat 
projekt. Kunden har en idé, vilket leder till ett första möte där de tar reda på vad kunden är ute 
efter. Sedan bollar man fram och tillbaka med kunden angående lösning samt grov 
uppskattning av tid. Intervjuperson B menar att kunden ofta vill ha en uppskattning angående 
omfattning av tid tidigt, för att de ska kunna begära en budget. När kunden är nöjd sätter man 
upp en projektgrupp. Man bryter sedan ned kraven till uppgifter ("tasks") som är så 
lättförståeliga som möjligt, sedan kommer man bara igång och jobbar med dessa uppgifter 
fortsätter intervjuperson B. De levererar demonstrationer, små krav kanske ändras efter hand, 
mer leverans och sedvanliga buggrättningar. De använder workshops, Visual Studio Team 
Services, avstämningar med kunden, erfarenhetsmöten, sprintplanering och stående möten på 
morgonen. Vid workshops kan de använda sig av whiteboard menar intervjuperson B, men att 
han tycker justinmind.com är ett bra verktyg för att visa kunden hur de tänker att 
applikationen ska se ut och fungera. I samband med stående möten frågar intervjuperson B 
även gruppen hur dagen ska läggas upp, vilket är en egen justering som fungerar bra tycker 
han. 

Enligt intervjuperson C så har de ett ganska utstakat arbetssätt. De använder sig av Kanban 
board och stå-upp-möten på morgonen, och följer sedan en mindre backlog medans de har en 
mer långsiktig backlog som överblick samt beskriver uppgifter som måste vara klara inom en 
viss tid. Varje uppgift från Kanban board har en referens till ett funktionskrav fortsätter 
intervjuperson C. Han menar även att de inte brukar ha möten hela teamet tillsammans, utan 
endast när en uppgift ska göras av flera personer blir det en diskussion dem emellan. 
Intervjuperson D menar att "de normalt sätt har något de kallar för 'design and define', där en 
designer och en arkitekt åker till kunden och diskuterar". De gör då en första skiss på flödet 
och skriver ner så många beroenden som möjligt, följt av att de gör en enkel prototyp av 
applikationen och skriver en systemspecifikation angående hur det rent tekniskt ska fungera. 
De försöker även hitta problem och risker vid workshop med kunden, som skrivs ned i 
systemspecifikationen tillägger intervjuperson D. De gör tidsestimeringar om två personer 
innan gruppen är färdigt satt, eftersom de märkt att det tar för mycket tid om fler ska vara med 
och estimera tiden. Vid uppsättningen av en grupp för ett projekt brukar de kombinera 
personer utifrån deras kunskaper och erfarenhet menar intervjuperson D. 
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Efter analysen, då kunden vet vad de vill, brukar utvecklarna komma in i projektet menar 
intervjuperson A. Enligt honom varierar det från projekt till projekt angående vad för verktyg 
de använder. Vissa använder tavla, vissa kör digitala system och vissa använder exempelvis 
Trello. De anpassar sig efter hur teamet vill ha det. Intervjuperson A menar dessutom att det 
är mycket delande av kunskap när man sitter i ett team och alla blir involverade i att föra 
teamet framåt. Sprintplanering, demos, erfarenhetsmöten och stå-upp-möten används 
beroende på projektledaren. I vissa grupper används stå-upp-möten endast vid kritiska faser 
då det är viktigt att problem lyfts upp menar intervjuperson A. Enligt intervjuperson C så får 
teamet endast en kravlista, som de vid behov diskuterar med gruppledaren. Sedan läggs 
uppgifter upp på deras Kanban board utifrån kravlistan. Intervjuperson D menar att utveckling 
av mobila applikationer ofta är små projekt men att de åtminstone brukar sätta upp milstolpar 
internt, både för estimeringen och för att kunna planera projektet. Nästa steg är att 
projektledaren gör en grov projektplan, där milstolparna med mer detaljer är med. Projektet 
börjar när en första version ser bra ut. Då gör de först klart designen menar intervjuperson D, 
och börjar utvecklingen när designen har blivit godkänd av kunden. De försöker få grunden 
till applikationen klart i form av en prototyp, sedan har de antingen en demonstration eller så 
skickar de versionen av applikationen till kunden. Sedan har de projektmöten där de går 
igenom vad de gjort med kunden fortsätter intervjuperson D. Angående verktyg använder de 
Visual Studio Online, där de har allting angående projektet. 

Vid utvecklingen av mobila applikationer använder sig intervjuperson A ofta Xamarin, vilket 
är en krossplattform. "Du behöver ha kunskap om olika plattformar vid 
applikationsutveckling ändå" menar intervjuperson A. Intervjuperson B menar att det nog blir 
vanligare med krossplattform i framtiden och att de är på väg dit. Utvecklarna använder sig av 
krossplattformen PyCharm menar intervjuperson C, vilket han tycker fungerar bra. 
Intervjuperson D menar att de använt sig av krossplattform förut, men inte ofta. De kollar på 
Xamarin nu då Microsoft har köpt upp det och det ingår i det de redan har. De har inte haft 
behov av att använda krossplattform förut menar intervjuperson D, "eftersom deras kunder 
oftast endast har en typ av telefon: antingen iOS eller Android". 

Exempel på problem som kan uppstå vid utvecklingsprojekt för mobila applikationer är enligt 
intervjuperson A att tekniken inte fungerade i slutändan och man har behövt hitta nya vägar. 
Krossplattformutveckling har sina utmaningar, "då man inte kan göra allt fortfarande utan det 
måste anpassas till olika plattformar" menar intervjuperson A. Intervjuperson B beskriver att 
kunden ofta inte kan vara entydig i krav. Det blir viktigt att man ställer följdfrågor i ett antal 
led innan man får samsyn. Det kan även vara problem med att förstå varandra, eftersom olika 
begrepp används fortsätter intervjuperson B. "Ju närmare kund man jobbar desto lättare att 
förstå varandra". Han menar att de måste kunna få tag på kunden så fort det blir något oklart 
angående krav. Intervjuperson C diskuterar att det ofta blir problem angående begränsade 
resurser vid utvecklingen, då det endast finns ett begränsat antal av en hårdvaruplattform som 
används. Intervjuperson D menar att det blir problem för dem när kunden inte vet vad de vill 
ha eller hur det fungerar. Blir dessutom svårt när de inte känner till kundens miljö. De 
försöker lösa problemet med att se till att rätt personer från kundens sida kommer på första 
workshopen, där en från tekniska sidan och en från verksamheten är med. Problem uppstår i 
nästan alla projekt fortsätter intervjuperson D, vad som helst kan hända men kommunikation 
är viktigt i början för att få all information som de behöver. 

Enligt intervjuperson A och C så ändras deras metod för utveckling av mobila applikationer 
inte löpande, utan intervjuperson A menar att de har det agila tänket som genomsyrar. De är 
inte bara applikationsutvecklare i företaget påpekar intervjuperson A, "utan de som jobbar 
med applikationer arbetar med annat också". Intervjuperson B menar att de har justerat 
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metoden från dag ett i princip och anser att det alltid finns saker att förbättra. Intervjuperson D 
menar att de ändrar metoden lite grann och gör det löpande beroende på projekt. Men det är 
inte stora förändringar, utan grunden är densamma. Vad gäller de fyra agila principerna 
svarade intervjuperson B och D att de följer dessa till stor del. Intervjuperson B menar att det 
kräver att man lyckas förklara för kunden hur det fungerar och vad de får ut av det. 
Intervjuperson D tycker att de fokuserar mera på att lyssna på kunden och kunna förändra 
projektet utifrån vad kunden vill under projektets gång. 

Angående om intervjupersonerna tycker att agila metoder passar utveckling av mobila 
applikationer svarade alla ja. Intervjuperson A menar att inget annat sätt skulle passa bra. 
Utveckling av mobila applikationer är ofta mindre projekt, vilket gör det viktigt att få upp 
hastigheten. Om människorna skulle spridas ut på olika kontor skulle de tappa tempot och 
energin menar intervjuperson A. Intervjuperson B menar att agila metoder passar bra för 
utveckling av mobila applikationer, men även för andra utvecklingsprojekt. Intervjuperson C 
håller med om att agila metoder passar med utveckling av mobila applikationer och menar att 
"korta releasecykler passar bra då det ska vara mycket nytt som dyker in hela tiden". 
Intervjuperson D poängterar att utveckling av mobila applikationer är mycket föränderlig och 
det händer mycket. Han menar även att man får lägga mycket tid på agila metoden i 
förhållande till projektets storlek, eftersom applikationsprojekt ofta är små projekt. Detta är 
därför som de har "bantat ned metoden" tillägger intervjuperson D men att det i grund och 
botten passar bra. 
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5. Analys 
Analyskapitlet i denna kandidatuppsats är uppdelat i underrubriker från analysmodellen samt 
en underrubrik angående problem inom utveckling av mobila applikationer och agila 
metoder. 

5.1. Metodportfölj 
Utifrån de två identifierade metoderna för att skräddarsy utvecklingsmetoder, är det förutsatt 
att företagets utvecklare känner till ett antal olika metoder eller metodfragment som de kan 
välja mellan till ett visst projekt (Conboy & Fitzgerald 2010). De flesta av intervjupersonerna 
kände endast till Scrum och Kanban som agila metoder. I vissa fall, då exempelvis 
applikationen som ska utvecklas är liten i omfattning, används ingen metod alls enligt 
intervjupersonerna. Detta betyder att utvecklarna inte har haft de förutsättningar som 
metoderna för att skräddarsy utvecklingsmetoder förespråkar. Utvecklarna kunde alltså inte 
välja mellan alla möjliga agila metoder som skulle kunna fungera med ett specifikt projekt. 
Enligt Papatheocharous och Andreou (2014) är Scrum samt en "skräddarsydd agil metod" de 
vanligaste metoderna som företag antar utifrån deras studie. Detta stämmer bra överens med 
svaren från intervjupersonerna, där tre av fyra använder sig för tillfället av någon form av 
Scrum metod. Flera intervjupersoner har dessutom skräddarsytt Scrum till att passa deras 
projekt bättre, genom att i två fall endast använda vissa specifika aspekter från Scrum 
metoden. Kanban metoden hör till Lean mjukvaruutveckling, vilken placerades på femte plats 
enligt Papatheocharous och Andreou (2014). Kanban används av ett av de fyra företagen som 
undersöktes, medans en intervjuperson menar att de kombinerar Scrum och Kanban i deras 
företag. Extreme Programming (XP) är den andra vanligaste agila metoden som företag antar 
enligt Papatheocharous och Andreou (2014), men utifrån denna uppsats intervjupersoner kan 
konstateras att XP inte är känt bland dessa företag. 

Valet av den agila metoden i företagen har varit olika. Intervjuperson A menar att valet har 
kommit från hur utvecklingsteamen vill göra. Utifrån Scrum väljer utvecklingsteamet enligt 
intervjuperson A hur de vill arbeta i projektet och han menar att det är ett demokratiskt 
upplägg i teamet. Intervjuperson B menar att de använder sig av verktyget Visual Studio 
Team Services, där utvecklingsgruppen väljer metod utifrån de alternativ som finns i 
verktyget. Utvecklarna känner endast till Scrum och Kanban som agila metoder samt de 
använder sig av en blandning av de båda metoderna i nuläget. Detta kan relateras till att 
utvecklarna i mjukvaruutvecklingsprojekt brukar använda olika kombinationer och delar av 
metoder istället för att endast följa en specifik metod enligt Fitzgerald et al. (2006). Även 
intervjuperson A håller med om att en kombination av Scrum och Kanban skulle vara en bra 
metod. Enligt intervjuperson C kan valet av metoden mestadels berott på att 
tidsuppskattningarna för uppgifterna till projektet blev grova. Utifrån de metoder de kände till 
(Scrum och Kanban) valde utvecklingsgruppen den metod de ansåg passa bäst för projektet, i 
enlighet med Conboy och Fitzgerald (2010). Intervjuperson D diskuterar även att de lärt sig 
Scrum på universitetet och tagit det med sig till arbetslivet. Utvecklarna ansåg att ett 
skräddarsytt Scrum passade bäst, vilket också är i enlighet med det Fitzgerald et al. (2006) 
menar angående att utvecklare brukar använda delar av metoder istället för att följa den 
specifika metoden. 

Gustavsson (2013) menar att det finns projekt där vissa grundläggande agila värderingar inte 
går att följa på grund av vad verksamheten har för yttre begränsningar eller värderingar. Yttre 
begränsningar och värderingar menas i dessa företags fall oftast kunden. Ibland kan kunden 
känna till agila metoder väl och vilja vara med på alla demonstrationer, men i andra fall 
känner kunden inte till det agila tankesättet och bryr sig kanske inte heller om det menar 
intervjupersonerna. Enligt intervjuperson B och D kan de även behöva beakta en 
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tredjepartsleverantör vid valet av metod, vilket även hör till de yttre begränsningar eller 
värderingar som Gustavsson (2013) nämner. Detta tyder på att de intervjuade företagen till 
denna uppsats tar dessa begränsningar och värderingar i beaktande. 

5.2. Modifieringskriterier 
Enligt Campanelli och Parreiras (2015) består modifieringskriterierna av aspekter från 
utvecklingsgruppen, den organisatoriska verksamheten, den externa miljön samt mål. 
Aspekterna från utvecklingsgruppen är baserade på hur gruppen är sammansatt och 
interagerar. Dessa aspekter beaktas av företagen enligt intervjupersonerna, då 
utvecklingsgruppen ofta får välja hur de vill arbeta för ett visst projekt. Valet av metod beror 
även på hur många som deltar i ett visst projekt har även konstaterats av intervjupersonerna. 
Den organisatoriska verksamheten består av aspekter som har med den interna miljön att göra, 
medans den externa miljön berör aspekter som påverkar organisationen utifrån (Campanelli & 
Parreiras 2015). Enligt intervjupersonerna så kommer beaktanden främst från att anpassa sig 
till kunder, vilka kommer från den externa miljön. Vad gäller den interna miljön så anser både 
intervjuperson A och B att Scrum passar mer och mer med större projekt. Målaspekterna 
representerar enligt Campanelli och Parreiras (2015) hela den tekniska miljön samt affärsmål 
som ska nås. Enligt intervjupersonernas svar uppfylls deras affärsmål av deras metoder, 
åtminstone i de projekt där kunden vill vara agil eller om projektet är ett större projekt. 
Intervjuperson D menar dock att deras affärsmål inte påverkar metoden direkt, eftersom 
affärsmålet är övergripande för hela bolaget, men att målen däremot kan påverka deras 
projekt. Det viktiga är att veta hur man driver projekt för att kunna uppfylla affärsmålet anser 
intervjuperson D. Modifieringskriterierna tas alltså i beaktande av företagen, däremot är det 
ingen större omfattande analys av dessa kriterier vid valet av metoden. 

Fitzgerald (2003) menar att när en organisation kan identifiera olika egenskaper eller 
oförutsedda händelser som inträffar i sina utvecklingsprojekt är det möjligt att bygga in 
flexibilitet i utvecklingsmetoden tillsammans med reglerna för att tillåta utvecklarna att 
identifiera lämpliga alternativ. De flesta av intervjupersonerna kände inte till oförutsedda 
händelser som påverkat deras metod generellt. Intervjupersonerna ändrar på metoden från 
projekt till projekt istället. "Mycket beror på hur man kör projekt" menar intervjuperson A och 
gav ett exempel om att de lärt sig att ha allting förberett inför demonstration dagen före för att 
undvika att felaktigheter dyker upp samma dag. Intervjuperson B menar att det gäller att 
diskutera det oförutsedda för att ta reda på vad det är och hitta en lösning till det. Enligt 
intervjuperson C påverkar oförutsedda händelser projekten hela tiden och menar att det blir 
svårt att följa tidsuppskattningar, vilket leder till mycket problemlösning. Intervjuperson D 
menar att de kan skräddarsy metoden inom varje projekt, men att de inte gjort om hela 
metoden generellt. Utifrån dessa svar kan utläsas att företagen vet hur de ska hantera 
oförutsedda händelser genom att ändra på deras metod allteftersom, i enlighet med det 
Fitzgerald (2003) menar angående att en organisation kan bygga in flexibilitet i 
utvecklingsmetoden. 

Enligt Fitzgerald (2003) så har definitionen av modifieringskriterier visat sig vara nödvändig 
för riskhantering och projektens totala framgång och källorna för dessa kriterier är oftast rika 
och varierade. Källorna kan inkludera tidigare projektuppgifter, brainstormingmöten, 
kundnöjdhetsundersökningar/återkoppling, deltagande observation och beslutsanalys menar 
Fitzgerald (2003). De flesta av intervjupersonerna menar att de inte jobbar mycket med 
riskhantering, för att de jobbar agilt. Däremot menar intervjuperson D att riskhanteringen är 
positivt påverkad av agila metoder, då den största risken är att kunden inte vet vad de vill ha. 
De flesta av intervjupersonerna anser att en stor fördel med agila metoder är att de får kunden 
med sig från början och får återkoppling angående om de utvecklar rätt produkt. Därför kan 
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den största källan till modifieringskriterierna anses vara kunden i de flesta intervjupersonernas 
fall. När det gäller projektens framgångar så menar alla intervjupersoner att projekten har 
blivit framgångsrika med hjälp av agila metoder. Intervjuperson A och B menar att en 
avgörande faktor är att ha en produktägare som vet sitt ansvar samt har tid och mandat att 
fatta beslut och prioritera vad som ska in i en sprint. Det är även viktigt att ha en Scrum 
Master som arbetar nära kunden. Intervjuperson D inflikar att de anser sig hålla timmarna till 
projekten bättre allteftersom de lärt sig sin metod och att kunden har blivit mer nöjd med 
slutprodukten. Utifrån de källor Fitzgerald (2003) nämner, kan kundnöjdhetsundersökningar 
och återkoppling anses vara något åtminstone tre av intervjupersonerna använder sig av. Även 
tidigare projektuppgifter kan relateras till det intervjuperson D menar att de lärt sig metoden 
allteftersom. 

Conboy och Fitzgerald (2010) anser att nästan alla mjukvaruutvecklingsprojekt är unika och 
att flera organisatoriska, tekniska och mänskliga faktorer samt typ av system som ska 
utvecklas har en påverkan på valet av metod. Även fast det är skillnad från projekt till projekt, 
anser två intervjupersoner att de inte ändrar metoden löpande för att passa utveckling av 
mobila applikationer bättre. Både intervjuperson A och D poängterar att de har en grund som 
alltid är densamma och som de utgår ifrån angående metoden, intervjupersonerna har däremot 
olika åsikt angående om de ändrar metoden löpande. Enligt Flora och Chande (2013) kan en 
lämplig agil metod väljas för ett specifikt projekt och anpassas till ett specifikt krav, vilket 
baseras på projektets komplexitet och utvecklingsgruppens storlek. Detta håller 
intervjupersonerna delvis med om, då projektets komplexitet och utvecklingsgruppens storlek 
är identifierade modifieringskriterier för deras metod. I intervjupersonernas fall väljer de dock 
inte mellan flera lämpliga agila metoder, utan de använder sig av den metod eller metoder 
som de är vana vid. De fyra agila principerna är enligt Beck et al. (2001): individer och 
interaktioner framför processer och verktyg, fungerande programvara framför omfattande 
dokumentation, kundsamarbete framför kontraktsförhandling och anpassning till förändring 
framför att följa en plan. Utifrån dessa anser intervjuperson B och D att de följer dessa till stor 
del i deras projekt. Intervjuperson B anser att man behöver förklara för kunden hur agila 
metoder fungerar och vad vinsten utav dem är först. Att lyssna på kunden och låta 
förändringar ske under projektets gång är de viktigaste punkterna enligt intervjuperson D. 
Tabell 2 ger en överblick över den agila metoden som företagen använder i nuläget. Tabellen 
beaktar både metodportfölj och modifieringskriterier. 

Tabell 2: Översikt angående den agila metoden som används i företagen 

 Intervjuperson 
A 

Intervjuperson 
B 

Intervjuperson 
C 

Intervjuperson 
D 

Agil metod Scrum Scrum/Kanban Kanban Scrum 
Skräddarsydd? Ja Ja Nej Ja 
Metodval utifrån Utvecklingsteam Verktyg Utvecklingsteam Projekt 
Framgångsrik? Ja Ja Ja Ja 
Ändras löpande? Nej Ja Nej Ja 

5.3. Utvecklingskontext 
På projektnivå finns det enligt Kruchten (2009) faktorer som påverkar 
utvecklingssammanhanget. Dessa faktorer är exempelvis storleken på systemet som utvecklas, 
stabil arkitektur som val av mellanprogramvara, operativsystem och språk, affärsmodell för 
systemet, gruppfördelning, förändringshastigheten i affärsmiljön, typ av omfattning av 
systemet, systemets kritiska nivå och styrningen av projektet. Utav dessa faktorer kan utifrån 
intervjupersonernas svar utläsas att omfattningen eller storleken av applikationen är den 
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främsta faktorn som påverkar utvecklingssammanhanget. Det är enligt intervjupersonerna stor 
skillnad på en enkel applikation och exempelvis ett affärssystem i en applikation, vilket kan 
relateras till faktorn om systemets kritiska nivå då ett affärssystem i en applikation är ett mer 
kritiskt projekt än en enkel applikation. Förändringshastigheten är även en viktig faktor, som 
även beror på omfattningen av applikationen och hur fullständig analysen är i början på ett 
projekt menar intervjupersonerna. Hur utvecklingsgruppen och projektledaren vill arbeta är 
även faktorer som intervjupersonerna har nämnt, vilket kan relateras till gruppfördelning och 
styrningen av projektet. Det finns även faktorer på organisationsnivå som även bör beaktas 
enligt Kruchten (2009), vilka är verksamhetsdomän, antalet instanser, organisations mognad, 
innovationsnivå och kultur. Utifrån dessa faktorer tas främst organisationskulturen i 
beaktande av intervjupersonernas företag. 

Cockburn et al. (2001) menar att ett projekt är ett ekosystem, som är byggt av människor med 
olika personligheter, olika färdigheter och arbetar i en fysisk miljö inom en 
organisationskultur. Människorna, miljön och organisationskulturen har alla inflytande på 
varandra enligt Cockburn et al. (2001). Detta överensstämmer väl med det intervjupersonerna 
berättar om sina metoder i företagen. Kommunikation personer emellan är en sak som anses 
vara viktigt utifrån intervjupersonernas svar. En utvecklingsgrupp sammanställs ofta utifrån 
olika personers erfarenheter och färdigheter i företaget berättar en intervjuperson. Förutom 
människorna internt som jobbar på en fysisk arbetsplats inom en organisationskultur är det 
även oftast ett starkt samarbete med kunden för projektet. 

5.4. Utveckling av mobila applikationer 
Föreställningsfasen för ett applikationsutvecklingsprojekt börjar enligt Flora et al. (2014b) 
med en analys där en förståelse för kundens eller användarnas vision och affärsmässiga krav 
samt vad för funktioner och tjänster applikationen kommer erbjuda bör utredas. Enligt 
intervjupersonerna sköter projektledaren i de flesta fall undersökningen angående vad kunden 
vill ha, medans en intervjuperson menar att en designer och en arkitekt sköter analysen. 
Denna analys sker vanligtvis i form av ett möte med kunden menar flera intervjupersoner. 
Utifrån intervjupersonernas svar kan konstateras att analysen sker enligt det Flora et al. 
(2014b) beskriver. Efter att analysen är utförd menar Flora et al. (2014b) att en planering i 
form av en färdplan för produktlayout bör utföras, vilket inkluderar uppskattningsplanering, 
strategisk planering, användarupplevelsedesign och identifiering av exakt lösning. Dessutom 
menar de att en projektplan bör uppdelas i moduler för Work Breakdown Structure (WBS), 
milstolpar, utvecklingsresurser och detaljerad produktspecifikationer. Utifrån flera 
intervjupersoners svar sker planeringen i en workshop med kunden, vilket enligt Gustavsson 
(2013) är ett sätt att säkerställa effektivitet. En whiteboard eller annat verktyg används för att 
göra en strategisk planering samt en identifiering av lösning. Enligt en intervjuperson 
använder de två backloggar, en mera långsiktig backlog för att ge överblick över hela 
projektet och en mindre backlog för nuläget. Endast en intervjuperson nämner att de gör en 
första skiss av flödet samt skriver ner beroenden i planeringsstadiet. En enkel prototyp av 
applikationen skapas och de skriver en systemspecifikation, som bland annat innehåller 
tidsestimeringar och centrala milstolpar för projektet. De intervjuade företagen genomför 
därför planeringen på ett annorlunda sätt än vad Flora et al. (2014b) beskriver, men 
planeringen sker enligt Gustavsson (2013) på ett effektivt sätt. 

Efter föreställningsfasen kommer lösningsfasen enligt Flora et al. (2014b). En visuell 
designvy, prototypskärmar och ett utseende av applikationen skapas i designsteget för 
kundernas godkännande, så att värdefull tid kan sparas innan själva kodningsprocessen. 
Gränssnittsdesignen ska även bekräftas utifrån användarens godkännande anser Flora et al. 
(2014b). Designsteget och planeringssteget sker parallellt vid utvecklingsprojekt för mobila 
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applikationer utifrån intervjupersonernas berättelser. En prototyp av applikationen tas fram för 
att direkt få återkoppling ifrån kunden om designen och funktionaliteten är som de har tänkt. 
Enligt det intervjupersonerna beskriver angående designen skapas utseendet på applikationen 
med hjälp av prototypen, vilket är i enlighet med det Flora et al. (2014b) menar att ska göras i 
designsteget. När designsteget är godkänt, följer utvecklingsstadiet som enligt Flora et al. 
(2014b) bör börja med iterationer som följer projektplanen. Användandet av projekttavla är 
det viktigaste och tydligaste verktyget för den dagliga arbetsprocessen i agila metoder anser 
Gustavsson (2013). Författaren nämner även andra exempel på praktiska agila arbetssätt som 
stå-upp-möten, presentationer av delresultat samt erfarenhetsmöten.  Utvecklingsfasen i form 
av iterationer är tydlig i alla intervjupersoners fall, då de flesta följer Scrums principer om 
sprintplanering och demonstrationer. Stå-upp-möten sker i tre av fyra intervjupersoners fall, 
vilket är en daglig kontroll för projektledaren att alla följer planen. Vad gäller projekttavla 
använder intervjupersonerna vanligtvis detta verktyg, antingen i form av ett onlineverktyg 
eller en Kanban board. Återkoppling från kunden får tre intervjupersoner genom 
demonstrationer. 

Tabell 3 ger en översikt över de verktyg som intervjupersonerna menar att de använder vid 
applikationsprojekt. Utifrån denna tabell kan konstateras att projekttavla är det enda verktyget 
som alla intervjupersoner använder sig av. De andra verktygen eller arbetssätten används i tre 
av fyra fall, förutom erfarenhetsmöte som används av två intervjupersoner. 

Tabell 3: Tabell över verktyg som används i utveckling av mobila applikationer 

Användning 
av: 

Intervjuperson 
A 

Intervjuperson 
B 

Intervjuperson 
C 

Intervjuperson 
D 

Sprintplanering Ja Ja Nej Ja, projektplan 
Demonstration Ja Ja Nej Ja 
Erfarenhetsmöte Ja Ja Nej Nej 
Stå-upp-möte Ja Ja Ja Nej 
Workshop Ja Ja Nej Ja 
Projekttavla Ibland Ja, VSTS Ja, Kanban board Ja, VSO 
Krossplattform Ja, Xamarin Nej, men kommer Ja, PyCharm Ibland 

Enligt Flora och Chande (2013) passar agila metoder naturligt med utveckling av mobila 
applikationer. Alla intervjupersoner till denna undersökning tycker som Flora och Chande 
(2013) att agila metoder passar med utveckling av mobila applikationer. Utvecklingen av 
mobila applikationer är ofta mindre projekt, vilket gör det viktigt att ha en hög hastighet anser 
intervjuperson A och D. Om människorna skulle spridas ut på olika kontor skulle de tappa 
tempot och energin menar intervjuperson A. Intervjuperson B poängterar att agila metoder 
även passar bra för andra utvecklingsprojekt. Intervjuperson C menar även att "korta 
releasecykler passar bra då det ska vara mycket nytt som dyker in hela tiden". Enligt 
intervjuperson D får de lägga mycket tid på agila metoden i förhållande till projektets storlek. 
Detta är därför som utvecklingsgruppen har "bantat ned" metoden tillägger intervjuperson D. 

5.5. Problem inom utveckling av mobila applikationer och agila metoder 
Campanelli och Parreiras (2015) anser att komplexiteten att anta de agila metoderna är hög på 
grund av organisationskultur, motstånd till förändring samt ett behov av stöd och engagemang 
från högsta ledningen. Däremot har det inte varit komplext för intervjupersonerna i den här 
undersökningen att anta agila metoder. Intervjuperson A menar dock att det var utmanande på 
ett personligt plan första gången han började med agila metoder då det kunde vara 
frustrerande att behöva skjuta upp arbetsuppgifter till nästa sprint. Detta kan relateras till ett 
problem Freeman (2015) nämner, att vissa utvecklingsansträngningar inte enkelt får rum i en 



30 
 

sprint. Intervjuperson B, C och D anser alla att det varit lätt att anta ett agilt tänkesätt. 
Intervjuperson C hade kunskap om Scrum innan han började arbeta med det, men han tror inte 
att kunskapen hjälpte honom komma igång med Scrum utöver terminologin. 

Enligt intervjupersonerna för denna uppsats är agila metoder effektiva. Arbetssättet är 
effektivt eftersom man får en mer anpassning av mjukvaran till affären menar intervjuperson 
A. Denna fördel kan relateras till en av fördelarna Campanelli och Parreiras (2015) nämner 
om förbättrad affärsanpassning. Att få konstant återkoppling och att tidigt få reda på om man 
är på rätt väg från kunden är även mycket viktigt anser intervjupersonerna. Onödig tid 
minskar dessutom när förändringar och felaktigheter fångas upp fort tillägger intervjuperson 
D. Enligt intervjuperson B är det effektivt att teamet får en mängd jobb som de arbetar ostört 
med och levererar löpande resultat. Detta kan i enlighet med Campanelli och Parreiras (2015) 
konstateras ge ökad produktivitet. 

Även om agila metoder anses vara effektiva finns det ändå vissa negativa aspekter med dem 
enligt intervjupersonerna. Enligt intervjuperson A kan det bli lite för överskådligt och för lite 
struktur i ett agilt projekt. Oftast blir det inte en prioritet att få en kravbild då deltagarna 
hänvisar till att man inte ska dokumentera mycket enligt en agil princip, vilket kan bli ett stort 
problem menar intervjuperson A. Enligt intervjuperson B är det ofta svårt att få kunden att 
förstå vad agila metoder egentligen innebär. Intervjupersonen anser att det är svårt att få ihop 
en leverans på ett specifikt datum till ett specifikt pris när kunden även vill få med mera krav 
under tiden. Det negativa med agila metoder enligt intervjuperson D är att det tar lång tid med 
extra möten, demos och sprintplaneringar, speciellt vid större projekt. Enligt Moczar (2013) 
leder det agila fokuset på kontinuerliga leveranser till att listan med buggar blir ohanterlig. 
Moczar (2013) menar att när man försöker hantera alla defekter och buggar som uppstått över 
en längre tid kan detta i sig leda till fler felaktigheter och även ske på bekostnad av nya 
funktioner. Författaren anser även att agila projekt är ansvariga för att bränna ut duktiga 
utvecklare på grund av detta. Utifrån svar från intervjupersonerna verkar detta inte vara ett 
problem i deras företag. Intervjuperson B nämner att man aldrig kommer ifrån buggrättningar 
i ett projekt, men ansåg inte detta som något problem. 

Ett annat problem Moczar (2013) beskriver är att agila metoder inte tar hänsyn till att 
ändringar kostar. Detta kan relateras till hur intervjupersonerna anser att kunden i vissa fall 
inte förstår hela innebörden med agila metoder och som intervjuperson B säger att "kunden 
vill peta in förändringar under projektet" samt även från början ha ett fastställt pris. Moczar 
(2013) anser även att agila metoder byter ut en ansvarig projektledning mot självorganiserade 
grupper som "gör den rätta saken". Även Freeman (2015) menar att en källa till klagomål över 
agila metoder kan vara att det är viktigt att Scrum Mastern har erfarenhet för att kunna leda 
gruppen genom många dagliga beslut. Intervjupersonerna har däremot inte stött på dessa 
problem i sina projekt ännu, utan de anser det är effektivt att arbeta i självorganiserade 
grupper. De har inte heller varit problem för intervjupersonerna att i projekt ha en erfaren 
Scrum Master eller projektledare som har god kontakt med kunden. Enligt Freeman (2015) är 
ett annat problem med agila metoder att utvecklare som är vana att jobba självständigt tycker 
att det är onödigt och saktar ner dem. Vissa projekt är bättre lämpade för ett mindre antal 
utvecklare som arbetar enskilt menar Freeman (2015). Utvecklingsprojekt för mobila 
applikationer har konstaterats ofta vara små projekt enligt intervjupersonerna, vilket i vissa 
situationer innebär att det är en eller två utvecklare som arbetar med applikationen. I dessa fall 
menar intervjupersonerna att det fungerar bra med "ingen metod" för dessa projekt, i enlighet 
med det Freeman (2015) menar. 
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Utöver agila metoder finns det även problem inom utveckling av mobila applikationer. Det 
blir ofta mindre dokumentation vid krossplattformsutveckling samt att underhålla och 
uppdatera applikationerna på flera plattformar med begränsade resurser blir utmanande menar 
Flora et al (2014b). Intervjuperson A håller med om att krossplattformsutveckling har sina 
utmaningar, då man fortfarande inte kan göra allt utan det måste anpassas till olika 
plattformar. Hårdvaran ändras även ständigt angående minne, hastighet, grafik osv. vilket gör 
det till en utmaning att hålla de mobila applikationerna felfria i driften fortsätter Flora et al. 
(2014b). Detta bekräftas även av intervjuperson B, som menar att man aldrig kommer ifrån 
sedvanliga buggrättningar. Utmaningar inom mjukvara kan även uppstå enligt Flora et al. 
(2014b), vilket inkluderar exempelvis oerfarna resurser, otillräckliga och oklara krav, budget 
och planering, användarupplevelse, användargränssnitt, dataåtkomst samt leverans av 
högkvalitativa applikationer. Intervjupersonerna gav exempel på problem som kan uppstå i 
utvecklingsprojekt för mobila applikationer. Tekniken kanske inte fungerar i slutändan och 
man behöver hitta nya vägar. Kunden kan ofta inte vara entydig i krav och det kan även vara 
problem med att utvecklingsgruppen och kunden inte förstår varandra. Problem angående 
begränsade resurser och när kunden inte känner vad de vill ha samt när utvecklingsgruppen 
inte känner till hur kundens tekniska miljö fungerar är andra exempel som intervjupersonerna 
beskriver. Problem uppstår i nästan alla projekt, vad som helst kan hända menar 
intervjuperson D. O'Donnell (2015) menar att det ofta finns en begränsning av resurser, då de 
flesta har erfarenhet av Windows och inte nödvändigtvis av de populära plattformarna som 
Android och iOS. Förutom resurs och erfarenhetsproblem finns det även organisatoriska 
utmaningar fortsätter O'Donnell (2015). Ofta är relationen mellan IT-avdelningen och dessa 
arbetare svag, vilket försvårar organiserandet av möten mellan dessa två grupper. Dessa 
problem som O'Donnell beskriver har dock inte nämnts av intervjupersonerna. I tabell 4 
summeras alla de problem som nämnts av intervjupersonerna i denna uppsats. 

Tabell 4: Översikt över problem i utvecklingsprojekt för mobila applikationer 

Problem: Källa: 
För lite struktur i projektet Intervjuperson A 
För lite tid läggs på att dokumentera krav Intervjuperson A 
Kunden förstår inte vad deras roll innebär i projektet Intervjuperson B 
Planeringen tar mycket tid Intervjuperson D 
Tekniken fungerar inte Intervjuperson A 
Kan ännu inte göra allt i krossplattform Intervjuperson A 
Kunden inte entydig i krav Intervjuperson B 
Kan inte förstå varandra Intervjuperson B 
Begränsade resurser Intervjuperson C 
Kunden vet inte vad de vill ha från projektet Intervjuperson D 
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6. Slutsatser 
Slutsatserna ämnar att besvara syftet och undersökningsfrågorna för denna uppsats. Detta 
kapitel diskuterar även rekommendationer. 

Syftet med denna uppsats är att studera hur IT-företag inom Karlstadregionen skräddarsytt 
agila metoder inom utveckling av mobila applikationer samt att identifiera övergripande 
problem inom området. Utifrån detta syfte har två undersökningsfrågor (U1 och U2) ställts, 
som besvaras utifrån analysen. 

6.1. Besvarande av undersökningsfrågor 
U1: Hur har de undersökta företagen skräddarsytt agila metoder för sin utveckling av 
mobila applikationer? 

En metodportfölj används av utvecklarna vid val av lämplig metod för ett utvecklingsprojekt. 
Denna metodportfölj har konstaterats bestå av de agila metoderna Scrum och Kanban för 
intervjupersonerna i denna uppsats, vilket påverkar besvarandet av syftet att endast innebära 
dessa agila metoder. Flera modifieringskriterier har identifierats som kan påverka hur en agil 
metod väljs och skräddarsys till ett utvecklingsprojekt för mobila applikationer. 
Utvecklingsgruppen, kunder, projekt och affärsmål är sådana kriterier. I regel skräddarsys inte 
hela den agila metoden i företagen, utan den skräddarsys utifrån projekt till projekt. Källor till 
modifieringskriterierna har enligt denna undersökning konstaterats vara 
kundnöjdhetsundersökningar eller återkoppling samt tidigare projektuppgifter. Utöver dessa 
kriterier bör även utvecklingssammanhanget tas i beaktande, vilket i utveckling för mobila 
applikationer inkluderar applikationens omfattning, storlek och kritiska nivå. Även 
förändringshastigheten är en viktig faktor samt hur utvecklingsgruppen vill arbeta i projektet. 
Organisationskulturen har dessutom en påverkan som bör beaktas, där kommunikationen är 
en viktig aspekt. 

Vad gäller utvecklingsprocessen av mobila applikationer sker en analys med kunden för ett 
projekt, för att utreda vad resultatet ska vara av projektet. Enligt intervjupersonerna sker 
denna analys oftast i ett möte mellan projektledaren och kunden, medan en intervjuperson 
menar att mötet istället är mellan en designer, en arkitekt och kunden. Efter analysen görs en 
planering och en första design av applikationen, ofta vid samma tillfälle utifrån 
intervjupersonernas svar. Denna planering kan ske i form av en workshop. Här kan den agila 
metoden stödja olika arbetsuppgifter, såsom skapandet av en projektplan. Den sista delen i 
utvecklingen av mobila applikationer som den här uppsatsen behandlar är färdigställandet av 
designen och utvecklingsstadiet. Oftast har en prototyp av applikationen skapats och godkänts 
av kunden för att säkerställa designen. Vad gäller utvecklingen finns en hel del verktyg som 
kan kombineras och den agila metoden kan skräddarsys till att använda verktygen som 
utvecklingsgruppen godkänner. 

Följande exempel visar hur företagen har skräddarsytt agila metoder för utvecklingen av 
mobila applikationer: 

 Endast använda stå-upp-möten vid kritiska faser vid utvecklingen 
 Ha en Kanban-vy för kunden och Scrum Master, samt en Scrum-vy för 

utvecklingsgruppen 
 Använda två backloggar för projektet; en långsiktig och en för nuläget 
 Se till att en verksamhetskunnig och en tekniskt inriktad person är med från kundens 

sida för en mer tillförlitlig analys vid workshop 
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Det kan däremot konstateras, utifrån intervjupersonerna, att alla projekt är unika och de 
principer och tekniker som tas utifrån de agila metoderna ofta beror på hur kunden samt 
utvecklingsgruppen vill att projektet ska genomföras. 

U2: Vilka problem relaterar till deras införanden av agila metoder? 

Det har konstaterats att agila metoder inte är komplexa att anta och att metoderna är effektiva 
enligt intervjupersonerna för denna uppsats. Däremot uppstår det ändå problem när de 
använder den agila metoden i utveckling av mobila applikationer. Utifrån problemen som 
intervjupersonerna har nämnt kan olika typer av problem som uppstår i utvecklingsprojekt för 
mobila applikationer utläsas.  

Några problem har en koppling med den agila metoden:  

 För lite struktur i projektet  
 Kraven dokumenteras inte tillräckligt 
 Planeringen tar lång tid 
 Förståelseproblem mellan utvecklingsgrupp och kund 

Dessa problem relateras till den agila metoden eftersom den kan påverka att det blir för lite 
struktur i projektet eller att kraven inte dokumenteras tillräckligt. Det är däremot en 
tolkningsfråga i vissa fall, eftersom en människa kan tolka en agil metod annorlunda än en 
annan människa. Vissa problem kommer ifrån den externa miljön då kunden inte förstår deras 
roll i projektet, är inte entydig i krav eller inte vet vad de vill ha från projektet. Resterande 
problem som identifieras i denna undersökning handlar mera om tekniska problem som att 
tekniken inte fungerar, krossplattformen stödjer inte alla funktioner eller begränsade resurser 
angående hårdvaruplattform i projektet. Flera av dessa problem bör lösas med mer 
kommunikation angående arbetsätt både inom företaget och med kunden. 

6.2. Rekommendationer 
Rekommendationer utifrån denna uppsats är att utöka metodportföljen med flera lämpliga 
agila metoder för utveckling av mobila applikationer. Utifrån dessa metoder kan sedan 
metodfragment från en specifik metod eller från en kombination av metoder användas för ett 
specifikt utvecklingsprojekt. Utvecklingsgruppen bestämmer, med kundens godkännande, hur 
de vill arbeta. Ett effektivt sätt att utföra planeringen och designsteget har visat sig vara i form 
av workshop, vilket rekommenderas eftersom kunden får vara med och ge krav samt 
återkoppling. Vid själva genomförandet av utvecklingen har användandet av projekttavla 
identifierats som ett användbart verktyg för att kontrollera projektet. Det viktigaste är att 
utvecklingsgruppen hittar ett arbetsätt som är effektivt och som alla gruppmedlemmar trivs 
med. Ännu en rekommendation är att beakta problem som att kunden inte känner till vad 
deras roll innebär eller inte vet vad de är ute efter. Dessa problem kan lösas med en diskussion 
och workshop tillsammans med kunden, där ansvar samt lösning noggrant bestäms. 

För fortsatta studier rekommenderas att flera IT-företag studeras för att få en mer översikt 
över hur företagen skräddarsyr agila metoder inom utvecklingen av mobila applikationer. 
Andra påverkansfaktorer på den skräddarsydda agila metoden kan även tas i beaktande än vad 
denna uppsats har beskrivit. Det rekommenderas även att fortsatta studier täcker hela 
utvecklingsprocessen för mobila applikationer, då denna uppsats har avgränsats till 
föreställnings- och lösningsfaserna. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Introduktion 
1. Berätta kort om företaget 
2. Vad är din arbetstitel? 
3. Hur stor erfarenhet har du av utveckling av mobila applikationer? 
4. Hur länge har du varit med och använt er metod i företaget? 

Metodportfölj 
5. Använder ni er av en specifik agil metod i er utveckling av mobila applikationer eller har ni 
kombinerat olika metoder? 
6. Valdes metoden ut utifrån flera olika agila metoder eller på något annat sätt? Varför? 
7. Hade ni god kunskap av agila metoder när ni valde metoden? Kände ni till flera olika agila 
metoder? 
8. Använder ni er av den agila metoden/metoderna fullt ut eller har ni anpassat metoden till att 
passa er verksamhet? 
9a. Om ni anpassat metoden: beror detta på verksamhetens yttre begränsningar eller 
värderingar? 
9b. Om ni inte anpassat metoden: hur fungerar det med er verksamhet? 
10. Anser du att metoden ni använder er av är effektiv? Varför? 

Modifieringskriterier 
11. Togs vissa kriterier i beaktande när er metod valdes? Vilka? 
12. Behövde metoden stödja ert sätt att arbeta i företaget eller har ni ändrat er efter metoden? 
13. Tog ni i beaktande hur utvecklingsgruppen arbetar, deras kunskap och storlek vid valet av 
metoden? 
14. Beaktade ni även er externa miljö angående exempelvis legala aspekter, antal intressenter 
och deras tillgänglighet osv.? 
15. Hur påverkade dessa beaktanden metoden? 
16. Har ni märkt av olika egenskaper eller oförutsedda händelser som hänt i något 
utvecklingsprojekt som påverkat er metod på något sätt? 
17. Anser ni att riskhanteringen och projektens totala framgångar har påverkats utav metoden?  
18. Känner du till ditt företags affärsmål?  
19. Påverkar dessa mål metoden på något sätt? Uppfylls målen genom metoden anser du? 

Utvecklingskontext 
20. Beror sättet ni arbetar på hurdan mobil applikation ni utvecklar? Storleken, 
programmeringsspråk, applikationens kriticitet etc.? 
21. Beror sättet ni arbetar på hur uppsättningen av utvecklingsgruppen är? Gruppfördelning, 
styrningen av gruppen osv.? 
22. Har det varit lätt att anta den agila metoden i er verksamhet? Har den passat in med er 
organisationskultur? 
23. Tycker ni i ert företag att den agila metoden har varit komplex att anta? 

Utveckling av mobila applikationer 
24. Hur stora utvecklingsgrupper brukar ni vara? Vad har ni för roller? 
25. Hur går det till när ett utvecklingsprojekt för mobila applikationer ska börja? Gör ni en 
analys & planering? 
26. Beskriv hur analysen & planeringen går till i detalj. 
27. Vad tar ni reda på i analysen? Identifieras initiativ, problem, syfte, mål, målgrupp? 
28. Vad har ni använt er av vid analysstadiet? Har ni använt er av workshop, WBS, 
milstolpar, intressentanalys, visionsdokument, kommunikationsplan? 
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29. Har det hänt att problem uppstår under analysen & planeringen? 
30. Vad för problem har uppstått? Varför uppstod dem? 
31. Hur går det till efter att ni planerat ett projekt? Fortsätter ni med design och utveckling? 
32. Beskriv hur design och utvecklingen av applikationen går till. 
33. Använder ni er av projekttavla, sprintplanering, demos, erfarenhetsmöte osv.? 
34. Använder ni er av någon sorts krossplattform? Hur fungerar det? 
35. Har det uppstått problem under design och utveckling för dig? Hurdana problem var det? 
36. Har ni löpande ändrat er metod till att passa utvecklingen av mobila applikationer bättre? 
37. Hur bra tycker du att den agila metoden passar med utveckling av mobila applikationer? 
På vilka sätt? 
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Bilaga 2: Informerat samtycke 
Rubrik  Kommentar  

 
 

Syfte med undersökningen Enligt Vetenskapsrådets informationskrav bör syftet 
med undersökningen framgå. Det övergripande syftet 
med min undersökning är att ta reda på hur svenska 
IT-företag i Karlstad använder agila metoder inom 
mobil applikationsutveckling. 

  
Hantering av data och sekretess I min kandidatuppsats kommer alla intervjupersoner 

och företag vara anonyma. De personuppgifter som 
fås utav intervjuerna kommer behandlas 
konfidentiellt och inga uppgifter kommer ges ut till 
någon tredje part. Dina svar på intervjun kommer 
behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. 
Detta är i enlighet med Vetenskapsrådets 
konfidentialitets- och nyttjandekrav. 

 
Frivillighet Deltagandet till intervjun är helt frivilligt och 

intervjupersonen har rätt till att när som helst avbryta 
intervjun. Om intervjun avbryts kommer alla 
uppgifter och information som insamlats att raderas, 
inget av dessa kommer finnas med i uppsatsen. Detta 
är i enlighet med Vetenskapsrådets samtyckeskrav. 

  
Ansvarig Ansvarig för genomförandet av undersökningen är 

Maiken Söderlund, student på Karlstads universitet. 
Kontaktuppgifter: 
maiken.soderlund@gmail.com 
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Informerat samtycke 
 
- Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt annan muntlig information om 
forskningsstudien. 
- Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 
- Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 
- Jag tillåter att mina personuppgifter registreras enligt den information jag tagit del av och att 
insamlad data om mig förvaras och hanteras elektroniskt av studieansvarig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………….. ………………………..  ……………………….. 
Datum  Intervjupersonens namnteckning Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undertecknad har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående intervjuperson 
samt erhållit intervjupersonens samtycke. 
 
 
 
 
……………………….. ……………………….. ……………………….. 
Datum  Namnteckning  Namnförtydligande 
 


