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Sammanfattning!
Inom mjukvaruteknik finns en mångfald processmetoder där var och en har ett specifikt
syfte. En processmetod kan enklare beskrivas som en upprepningsbar uppsättning delsteg i
syfte att utföra en uppgift och uppnå ett specifikt resultat. Majoriteten av processmetoder
som har hittats i denna studie inriktar sig på den mjukvaruprodukt som är att utveckla. Det
verkar finnas en brist på processmetoder som kan användas av mjukvaruutvecklare för att
utveckla sin personliga utvecklingsprocess. Med personlig utvecklingsprocess menas, hur
den enskilda utvecklaren väljer att strukturera det egna arbetet i syfte att uppnå ett visst resultat.
Självstyrandes-utvecklarramverket (även kallad SGD-ramverket) är i skrivande stund ett
nyligen utvecklat processramverk med syfte att bistå den individuella utvecklaren att utveckla sin personliga utvecklingsprocess. Kort beskrivet är ramverket tänkt att innehålla
alla aktiviteter som kan komma att uppstå i ett utvecklingsprojekt. Problemet är att detta
ramverk inte har utvärderats ännu och därför vet man inte om ramverket är relevant för att
uppfylla sitt syfte. För att rama in och vägleda studien formulerades ett antal problemfrågeställningar (1) Är ramverket fullständigt för ett mindre företag med avseende på aktiviteter?, (2) Hur hög är kostnaden för SGD-ramverket i form av tid?
Målet med studien är att bidra till framtida studier för ramverket genom att utföra en aktionsstudie där SGD-ramverket utvärderas utefter ett par specifika utvärderingskriterier.
En induktiv kvalitativ forskningsmetod användes för att genomföra denna studie. Med induktiv metod menas att slutsatser dras utifrån empiriskt insamlad data och utifrån dessa utformas generella teorier. Mer specifikt användes metoden aktionsstudie. Data samlades in
genom loggning och tidsloggning under aktionsstudiens gång. För att utvärdera ramverket
användes utvärderingskriterierna (1) Fullständighet, (2) Semantisk korrekthet (3) Kostnad.
En narrativ analys fördes över insamlad data för dessa kriterier med hänsyn till problemfrågeställningarna.
Resultat från utvärdering visade att ramverket inte ansågs fullständigt med hänsyn till dess
aktiviteter. Dock näst intill fullständigt då enbart ett fåtal aktiviteter behövdes tilläggas i
den utförda aktionsstudien. Totalt 3 extra aktiviteter lades till utöver de 40 som redan finns.
Ca tio procent av den totala arbetstiden i aktionsstudien var i tillagda aktiviteter utanför
Självstyrandes-Utvecklarramverkets ordinarie aktiviteter. Ramverkets aktiviteter ansågs
även vara för granulärt formulerade i sammanhanget av ett mindre företag. Ramverket ansågs vara högst relevant för att förbättra den individuella utvecklarens egna process. Kostnad för införsel av Självstyrandes-Utvecklarramverket i denna studie speglar tiden det tog
tills tidsanvändningen av Ramverket ansågs stabilt. Denna införelsekostnad uppskattades i
form av tid och bestod av ca 3.54% av en åttatimmars arbetsdag, detta uppskattade ske under en införselsperiod på 24 dagar. Total tillämpningskostnad för användning av ramverket
i den utförda aktionsstudien är i snitt 4,143 SEK/timme alternativt 662,88 SEK/månad.
Schablonkostnaden som har använts ligger på 172,625 SEK/timme.
Nyckelord!
Individuell process, mjukvaruteknik, individuell utveckling, processmetod, processmodell,
SGD, Self-Governance Developer
! Framework.

!
!
!
!
!

!

!

Abstract!
Within software engineering there is a diversity of process methods where each one has its
specific purpose. A process method can be described as being a repeatable set of step with
the purpose to achieve a task and reach a specific result. The majority of process methods
found in this study are focused on the software product being developed. There seems to be
a lack of process methods that can be used by software developers for there individual software process improvement. Individual software process improvement, refers to how the individual software developer chooses to structure their own work with the purpose to obtain
a specific result
The Self-Governance Developer Framework (also called SGD-framework) whilst writing
this is a newly developed process framework with the purpose of aiding the individual software developer to improve his own individual software process. Briefly explained the
framework is intended to contain all the activities that can come up in a software project.
The problem is that this tool has not yet been evaluated and therefore it is unknown if it is
relevant for its purpose. To frame and guide the study three problem questions has been formulated (1) Is the framework complete for a smaller company in regards to it activities? (2)
How high is the cost for the SGD-framework in regard of time?
The goal of the study is to contribute for future studies for the framework by performing an
action study where the Self-Governance Developer Framework is evaluated against a set of
chosen evaluation criteria.
An inductive qualitative research method was used when conducting the study. An inductive method means that conclusions are derived from empirically gathered data and from
that data form general theories. Specifically, the action study method was used. Data was
gathered by keeping a logbook and also time logging during the action study. To evaluate
the framework, some evaluation criteria was used which were (1) Completeness, (2) Semantic correctness, (3) Cost. A narrative analysis was conducted over the data that was
gathered for the criteria. The analysis took the problem formulations in regard.
The results from the evaluation showed that the framework was not complete with the regards of the activities. Although next to complete as only a few activities were further
needed during the action study. A total of 3 extra activities were added over the regular 40
activities. Around 10% of the time spent in activities were in activities outside of the SelfGovernance Developer Framework. The activities were considered to finely comminute for
the context of a smaller company. The framework was considered highly relevant for improving the individual software developers own process. The introduction cost in this study
reflect on the time it took until the usage of the framework was considered consistent. In
this study it was approximately 24 working days with a usage about 3.54% of an eight-hour
work day. The total application cost of usage of the framework in the performed action
study was on average 4.143 SEK/hour or 662,88 SEK/month. The template cost used was
on 172.625 SEK/hour.
Keywords!
Individual process, Software Engineering, individual development, impact, process method,
process model, SGD, Self-Governance
Developer Framework.
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1!!|!!INLEDNING!

1! Inledning!
Processer finns överallt i vårt vardagliga liv. Allt som oftast utnyttjas processer undermedvetet för att underlätta vardagen. Företag och mjukvaruprojekt använder sig av processer
för att förenkla vardagen, undvika missförstånd och för att enklare kunna navigera projekt i
företaget eller för att navigera själva företaget. Att stegvist veta vad som göres och ska
komma att göras underlättar det strategiska arbetet för de som leder företaget. Inom mjukvaruindustrin har man använt sig av mjukvaruprocesser i över fyrtio år [1]. Inledningsvis
följde de flesta mjukvaruprojekt vattenfallsmodellen, precis som projekt i många andra
branscher vanligtvis följde. Vattenfallsmodellen kan på ett förenklat sätt beskrivas i två delar, först en planeringsdel och därefter delen då planen verkställs och arbete utförs. Denna
modell har varit populär framförallt inom byggbranschen. I mjukvarubranschen används
även vattenfallsmodellen flitigt men det finns samt ett antal andra välanvända processmodeller. I skrivande stund är agil mjukvaruutveckling i framfarten. Agil utveckling innebär
att arbete utförs i iterationer och beskrivs djupare i kapitel 3. I mjukvaruindustrin har det utvecklats fram en uppsjö mjukvaruprocesser, ramverk och metoder som var och en utlovas
vara bättre än sin föregångare. På senare tid har processmodeller inom mjukvaruindustrin
gått mer och mer till att bli iterativa i den mening att de oftast byggs upp av ett flertal kortare processer där varje slutförd delprocess har en uppvisningsbar prototyp.
Processmetoderna används inte enbart för att underlätta styrning av projekt utan det har
även utvecklats fram processmetoder för att förbättra kvalité på mjukvara. Ett fåtal sådana
metoder är par-programmering, kodgranskning, test-driven-utveckling med flera. Kvalitet
på mjukvara kan däremot ses subjektivt och beror mycket på vad produkten i fråga är avsedd till. För att läsaren ska få sig en uppfattning av komplexiteten, är en delmängd av de
kriterier som används för kvalitetsgranskning: funktionalitet, reliabilitet, användbarhet, effektivitet, underhållsmässighet, glyttbarhet [2]. Uppräknade kriterier kan i sin tur delas in i
fler underkriterier.
Ser man till mängden processer och hjälpmedel och deras uppgift, verkar majoriteten i
dagsläget fokusera på själva projektstyrningen, företagandet samt mjukvarans kvalitet. Det
finns en avsaknad av processverktyg för en utvecklare att bedöma sin egen process. Det råder en avsaknad på processverktyg för självutvärdering och utveckling av mjukvaruutvecklarens individuella arbetsprocess enligt de efterforskningar som utförts under denna studie.
En lucka finns att fylla, däri kommer SGD-ramverket1 in i bilden. Ramverket har som mål
att stödja utvecklare i deras dagliga arbete genom att underlätta självutvärdering och självkontroll. Detta uppnås genom att ramverket bistår med en uppsättning generiska aktiviteter
som utvecklaren kan välja från för att använda vid planering och dokumentationen av sin
individuella process. Vidare kan ramverket underlätta kommunikation mellan utvecklare.
Hjälpa till att åskådliggöra utvecklares individuella arbetsprocess för ansvariga i företaget.
Möjligheter finns att utvärdera vilka aktiviteter som ingått i ett projekt och vart resurser har
lagts i ett projekt. Vidare kan ramverket användas i utbildningssyfte för utvecklare. Om resultatet av en utvecklares arbete har brister kan ansvarig för projektet granska utvecklarens
1

Opublicerat material, (Mira Kajko-Mattsson och Gudrun Jeppesen, 2014)
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individuella process och se hur tiden disponerats. Därpå kan resurser som sätts in för att
hjälpa den anställde riktas mot dennes specifika problemområden.

1.1! Problemformulering!
SGD-ramverket är ett ramverk som bistår den individuella mjukvaruutvecklaren att utveckla sin egna process. SGD-ramverket innehåller en sammanställning av uppgifter som
mjukvaruutvecklare kan behöva att stå till svars för inom sitt arbete. Problemet blir att detta
ramverk inte har utvärderats. Därför vet man ej om ramverket är relevant eller om det
verkligen täcker alla aktiviteter som mjukvaruutvecklare gör inom sitt arbete.
1.2! Frågeställningar!
För att vägleda och rama in forskningen för denna rapport har ett antal problemfrågeställningar arbetats fram:
1.! Är ramverket fullständigt för ett mindre företag med avseende på aktiviteter?
2.! Hur hög är kostnaden för SGD-ramverket i form av tid?
1.3! Syfte!
Syftet med rapporten är att utvärdera SGD-ramverkets fullständighet med avseende på aktiviteter för mjukvaruutvecklare. Sammanhanget för utvärderingen är i ett mindre företag och
därför kommer även kostnad för användning av ramverket begrundas med anledning till att
utvärdera den ekonomiska tyngd SGD-ramverket kan lägga på ett mindre företag.
1.4! Målsättning!
Målet med uppsatsen är att bidra till att skapa grund för forskning inom ett specifikt område
för ämnesområdet mjukvaruprocesser, vilket är processverktyg för utvecklare att utveckla
och förbättra sina egna utvecklarprocesser. Med utvecklingsprocesser menas, hur enskilda
utvecklare väljer att strukturera arbete och aktiviteter i syfte att uppnå ett visst resultat.
1.5! Forskningsmetod!
En induktiv kvalitativ forskningsmetod användes för att genomföra denna studie. Med induktiv metod menas att slutsatser dras utifrån empiriskt insamlad data och utifrån dessa utformas generella teorier. Mer specifikt användes metoden aktionsstudie. Data samlades in
genom loggning och tidsloggning under aktionsstudiens gång.
1.6! Involverade!organ!
Utöver akademin så har ytterligare två externa företag medverkat i studien. Det företag som
författaren hade närmast kontakt med var Mobilized Business AB, hädanefter kallad Mobb.
Mobb är ett startupföretag som består av två personer. Deras affärsidé går ut på hitta och
effektivisera digitala lösningar åt andra företag. För att göra detta har man inom företaget
framförallt specialiserat sig på konceptframtagning. Mobb har ett nära samarbete med en
marknadsföringsbyrå och olika mjukvaruutvecklingsföretag. Mobb specialiserar sig mot
mobila digitala lösningar och att ta fram skräddarsydda beställningsprodukter till sina kunder. I skrivande stund håller Mobb på att rikta in sig mot ett bredare marknadssegment där
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de ska sälja standardiserade digitala system som ska kunna anpassas efter varje kunds behov. Det andra involverade organet var en byggentreprenad hädanefter kallad Byggab. I
byggentreprenadens dagliga verksamhet levereras och hämtas byggmaterial upp samt diverse byggarbete.
1.7! Uppdrag!
Detta arbete gjordes i uppdrag av Mobb och bestod i att utföra ett beställningsarbete för beställarföretaget Byggab. Byggab hade som mål att bygga in en IT-lösning i sin dagliga
verksamhet. Deras målsättning var att få ett stödjande IT-system mellan sina kunder, chaufförer och huvudkontor. Byggab beställde detta arbete av IT företaget Mobb. Läsaren bör
beakta att detta mjukvaruprojekt enbart var ett verktyg för att använda sig av SGD-ramverket i ett riktigt mjukvaruprojekt inuti ett mindre företag. För att kunna utföra en utvärdering
av SGD-ramverket utifrån ett genuint sammanhang.
1.8! Målgrupp!
Den här uppsatsen har tre målgrupper, akademin, enskilda mjukvaruutvecklare och industrin mer specifikt mindre mjukvaruföretag. Enskilda utvecklare ska kunna läsa uppsatsen
för att få en uppfattning om hur SGD-ramverket kan användas för självbedömning. För akademin kan förhoppningsvis denna uppsats användas som en delmängd av förhoppningsvis
ett flertal aktionsstudier för att få en sannolik bedömning av SGD-ramverket. Mindre företag kan förhoppnings använda uppsatsen som hjälpmedel för att bedöma om SGD-ramverket anses passande i deras organisation ur ett ekonomiskt och ett kompetenshöjande perspektiv.
1.9! Avgränsningar!
Denna studie hade följande avgränsningar. Den utförda aktionsstudien var i ett litet projekt
av en student. Utvärderingen som utfördes på SGD-ramverket baserades enbart på insamlad
data ifrån en aktionsstudie. Detta gjordes i sammanhanget för ett mindre företag därtill begränsades undersökningen till att se hur SGD-ramverket påverkade ett antal utvalda utvärderingskriterier.
1.10! Terminologi!
I denna uppsats används termer vanliga inom området programvaruteknik, ingen avancerad
terminologi används. För att undvika missförstånd har ett antal utvalda termer valts ut och
definierats i detta kapitel.
•! Process – En mängd aktiviteter utförda för att uppnå ett givet syfte eller resultat. [1]
•! Process modell – En abstrakt beskrivning för att utföra en process. [1]
•! Metod – En uppsättning steg, regler och kriterier som bildar en upprepningsbar process i syfte att utföra en uppgift och uppnå ett specifikt resultat. [3]
•! Cots system – ”Customer Off the Shelf” innebär ett mjukvarusystem som har byggts
för att kunna anpassas för olika kunders specifika syften. [4]
•! Wireframe – Wireframes gränsar mellan att vara informationsarkitektur och informationsdesign. Målet för en wireframe är att uppfånga ett gränssnitts layout. [5]
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1.11! Uppsatsens!disposition!
Efterföljande del av uppsats består utav följande kapitel
Kapitel 2: Forskningsmetod: Kapitlet beskriver vald forskningsmetod. Forskningsstrategi,
forskningsfaser, forskningsinstrument och erfarenheter beskrivs.
Kapitel 3: Mjukvaruprocesser: Kapitlet ger en generell beskrivning om olika typer av
mjukvaruprocesser som finns samt beskriver SGD-ramverket och andra liknande processmodeller.
Kapitel 4: Utvärderingsmodell och kriterier: Kapitlet beskriver utvärderingsmodellen och
de framarbetade kriterierna som användes för att utvärdera SGD-ramverket.
Kapitel 5: Utvärderings av SGD-ramverket: Kapitlet innehåller en utvärdering av SGDramverket utifrån insamlade data och utvärderingskriterier.
Kapitel 6: Diskussion: Kapitlet diskuterar och analyserar resultaten från utvärderingen. Kapitlet innehåller även etiska aspekter och validitetskriterier som tagits hänsyn till under studien.
Kapitel 7: Slutsatser : Kapitlet innehåller författarens slutsatser och förslag på framtida arbete för SGD-ramverket.

!
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2! Forskningsmetod!
Detta kapitel presenterar den valda forskningsmetoden som använts i studien. Kapitel 2.1
beskriver forskningsstrategin. Kapitel 2.2 listar och beskriver forskningsfaser. Kapitel 2.3
beskriver och motiverar vald forskningsmetod för denna studie. Kapitel 2.4 presenterar
forskningsinstrument som använts för att samla in data för studien.
2.1! Forskningsstrategi!
För att utföra studien och utvärdera SGD-ramverket utformades en forskningsstrategi som
illustreras i figur 2.1, strategin innefattar forskningsmetod, forskningsfaser, respondenter,
forskningsinstrument och val av validitetshot. Huvudsakligen förhölls studien till en kvalitativ datainsamling genom att loggbok fördes under en aktionsstudie. Via SGD-ramverket
som beskrivs mer i kapitel 3 samlades kvantitativ data in. Den kvantitativa data användes
framförallt för att beskriva problemfrågeställning 2, ”Hur hög är kostnaden för SGD-ramverket i form av tid?”
Bortsett från detta var forskningsstrategin intuitiv och förhölls mestadels till kvalitativ datainsamling. För att genomföra studien delades forskningsstegen in i fyra huvudfaser. De
forskningsinstrument som användes var loggdagbok och tidsloggbok som fördes under aktionsstudien. En intervju utfördes också på en av SGD-ramverkets skapare. Validitethoten
som tagits hänsyn till är trovärdighet, överförbarhet, reliabilitet och objektivitet.

Figur 2.1 Forskningsstrategi komponenter
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Figur 2.2 Forskningsfaser

2.2! Forskningsfaser!
Detta kapitel ger en överblick över hela forskningsprocessen. Den utförda forskningen för
denna studie har delats upp i faser som här beskrivs. De olika faserna beskrivs i kapitel
2.2.1-2.2.4 och dessa faser är (1) Förstudie, (2) Definiera utvärderingskriterier, (3) Aktionsforskningsstudien, (4) Utvärdering och analys av resultat. Förstudien bestod av en litteraturstudie och en studie om SGD-ramverket och liknande processmetoder vilket illustreras
i den vänstra rutan i figur 2.2.
2.2.1! Förstudie!
Förstudien kan abstrakt delas in i två delar (1) Litteraturstudie, (2) Ramverksstudie. I litteraturstudien utfördes en studie om mjukvaruprocessmodeller. I ramverksstudien studerades
SGD-ramverket och liknande processmodeller samt utfördes en intervju med en av skaparna till ramverket i syfte att få en djupare förståelse för SGD-ramverket.
Litteraturstudien (1) gick ut på att att hitta information om mjukvaruprocessmodeller. Syftet med litteraturstudien var att få en generell förståelse över befintliga mjukvaruprocesser,
hur de används och varför de används. Det fanns en riklig tillgång med teori om processmodeller och processmetodsbeskrivningar som hittades under litteraturstudien. Det svåra
var att hitta praktiska exempel av företag som hade använt sig av en processmetod och som
helt och hållet överensstämde med teorin. Allt som oftast var processmodellerna manipulerade till viss grad för att passa in i det användande företagets dagliga verksamhet. Detta kan
te sig logiskt eftersom inga företag är identiska, därav krävs olika förhållningssätt till teorin.
Variationen i hur processmodellerna användes i praktiken gjorde att litteraturstudien framförallt höll sig till teorin och har inte tagit med praktiska exempel av processmodellsanvändning ifrån industrin.
I ramverksstudien (2) så söktes information om SGD-ramverket och processmetoder med
syfte att förbättra den individuella mjukvaruutvecklarens egna process. Det fanns begränsat
med litteratur om SGD-ramverket och liknande processmetoder. Ramverksstudien i förstudien var ingen fristående fas, utan utfördes under hela studien. Att hitta information om
SGD-ramverket var svårt eftersom ramverket nyligen har skapats och inte officiellt släppts.
Information tillhandahölls istället från en av SGD-ramverkets skapare Mira Kajko-Mattsson. Ifrån Mira Kajko-Mattsson erhölls en tillfredställande tillgång med dokumentation,
därpå utfördes en intervju med henne i syftet att få en fördjupad förståelse för SGD-ramverket. För liknande processmetoder fanns lite information att tillgå. Sökningen utfördes i generella databaser samt mer ämnesspecifika databaser. Passande ord och synonymer kombinerades med booleska variabler för att få ett specifikt sökresultat, koncept som användes
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Software

Process
Proceeding

Individual
Personal

Developer
Programmer
Engineer

Effect
Improvement
Development
Impact
Self-assesment

Tabell 1 Koncept som användes vid databassökning för litteraturstudien

vid databassökningen illustreras i tabell 1, där varje kolumn motsvarar sökord och dess synonymer.
Under sökningen hittades en processmetod som liknade SGD-ramverket som beskrivs i kapitel 3. Det är en metod som heter ”Personal Software Process” förkortas ”PSP”. PSP är ett
verktyg som avses användas av individuella mjukvaruutvecklare i avseende att förbättra sin
egen mjukvaruprocess likt SGD-ramverket.
2.2.2! Definiera!utvärderingsmodell!
Denna delfas bestod framförallt på att hitta praktiska exempel i litteraturen om hur andra
processverktyg har utvärderats. Detta gjordes framförallt för att få idéer för hur SGD-ramverket skulle kunna utvärderas. För att utföra en trovärdig utvärdering av SGD-ramverket
definierades en utvärderingsmodell där kriterier motiverades och arbetades fram som ansågs relevanta för att utvärdera SGD-ramverket. Kriterierna var (1) Fullständighet, (2) Semantisk korrekthet och (3) Kostnad.
Modellutvärderingen gjordes genom att data som insamlades under aktionsstudien utvärderades. Ovanstående kriterier beskrivs mer i Kapitel 4: Utvärderingsmodell och kriterier.
2.2.3! Aktionsforskningsstudien!
En aktionsforskningsstudie utfördes där syftet var att utvärdera SGD-ramverket. Som verktyg för att göra utvärderingen antogs ett mjukvaruprojekt i uppdrag. Denna fas kan förenklat delas in i två delar. (1) Loggning av erfarenheter och problem vid användning av SGDramverket. (2) Insamling av kvantitativ data. Både i form av tidsloggning för utfört arbete
som användningen av SGD-ramverket bistod med. Samt tidsloggning för tid spenderad inuti SGD-ramverket.
2.2.4! Utvärdering!och!analys!av!resultat!
All insamlad kvantitativ data analyserades och presenterades med hjälp av kvantitativa analysmetoder såsom deskriptiv statistik och grafisk presentation. En narrativ analysmetod utfördes genom att alla insamlade empiriska data organiserades kronologiskt och därefter reflekterades och utvärderades gentemot utvärderingskriterier.
2.3! Metod!
2.3.1! Kvalitativ!forskning!
Kvalitativ forskning till skillnad från kvantitativ forskning är ingen forskning som är baserad på resultat ifrån konkreta siffror utan är mer av tolkande karaktär. En beskrivning av
kvalitativ forskning är att den försöker tolka varför och vad som sker i förhållande till ett
kontext eller sammanhang [6]. Till skillnad från en kvantitativ metod så associeras kvalitativ metod till ord istället för siffror. Empiriinsamlingen är semistrukturerad istället för
strukturerad och man jobbar först med mjuka, rika data i kontrast till kvantitativ forskning
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som främst jobbar med hårda och tillförlitliga data, vilket vill säga data som kan kvantifieras i siffror eller kategorier [7]. Syftet med kvalitativ forskning är snarare att hitta betydelser och mening istället för att påvisa bestämda egenskaper [8]. Detta kan få kvalitativ forskning att te sig subjektiv däremot måste man ta i akt att kvantitativ forskning kan vara missvisande i den mening att forskning som utför inte alltid beaktar samtliga relevanta variabler.
Data samlades in främst via aktionsforskningen. En semistrukturerad intervju utfördes med
en av SGD-ramverkets skapare för att få en djupare förståelse för SGD-ramverket, intervjun
gjordes efter att att visst eget arbete med ramverket hade utförts. Analys av ramverket gjordes enbart på data insamlat från Aktionsstudien med en narrativ analysmetod och detta
gjordes utifrån de utvärderingskriterier som beskrivs närmare i kapitel 4. En narrativ analys
kan utföras på två olika sätt. Att organisera insamlat material i form av en berättelse och
därpå utföra en analys eller genom att hitta berättelser i insamlat material och därtill analysera [7]. Detta kan utföras genom att exempelvis organisera insamlad data kronologisk eller
enligt någon annan form av logik såsom input-output. För att försvara validiteten för studien utfördes loggning under aktionsstudien gång. Arbetet i studien utfördes på ett sätt för
att uppfylla de fyra kriterier som används för att bedöma validitet i kvalitativ forskning,
dessa kriterier är (1) Trovärdighet, (2) Överförbarhet, (3) Reliabilitet, (4) Objektivitet.
Dessa kriterier beskrivs närmare i kapitel 6.3.
2.3.2! Alternativa!forskningsstrategier!
Aktionsforskningsmetoden var bäst lämpad eftersom ramverket som var att utvärderas inte
officiellt används i praktiken i skrivande stund. Med metoden kunde författaren aktivt delta
i studien som utfördes i ett mindre företag. Data samlades in både kvalitativt och kvantitativt. Att utföra en “survey” eller intervjuer var omöjligt då det saknades intervjuobjekt. Alternativet skulle vara att anlita eller övertyga företag eller studenter att använda sig utav
ramverket. Men då examensarbetet sker under en begränsad period fanns inte tid eller resurser för det. En kvantitativ studie för att utvärdera ramverket var också svårt då antalet
användare av ramverket är begränsat. I en kvantitativ studie är målet att ställa upp och testa
en hypotes eller att besvara en frågeställning. Avgränsade egenskaper studeras som är utryckta på sådant sätt att de kan mätas och analyseras statistiskt eller matematiskt. En kvantitativ studie beroende på hur frågeställningen är formulerad kräver större mängder data för
att hålla en hög kvalitet. En kvantitativ statistisk studie lämpade sig inte eftersom det kräver
ett slumpmässigt valt urval. I denna studie hade det inneburit att fler än ett företag hade behövts som urval för att vara till fördel. Detta skulle innebära att mer än ett enskilt utvecklingsprojekt hade behövts göras i mer än ett företag. Tid och resurser fanns inte för att öka
mängden företag eller personer i studien.
2.4! Forskningsinstrument!
I detta kapitel presenteras de forskningsinstrument som användes i denna studie och dessa
var en tidslogg, loggdagbok, semistrukturerad intervju och forskningskriterier.
Tidslogg fördes för hur mycket tid som lades ner för användning av ramverket. Detta gjordes för att kunna besvara frågeställning 2. Under aktionsstudien fördes loggdagbok där problem och erfarenheter som kommit upp skrivits ner. En semistrukturerad intervju för kvalitativ datainsamling, syftet med intervjun var att få en större förståelse för SGD-ramverkets
uppkomst och syfte. Forskningskriterier för att styra utvärderingen av SGD-ramverket. Kriterierna beskrivs mer under kapitel 4. Huvudsakligen användes de för att rama in utvärderingen för SGD-ramverket.
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3! Mjukvaruprocesser!
Det här kapitlet beskriver mjukvaruprocesser inom domänen programvaruteknik. Tanken är
att sätta SGD-ramverket i ett större sammanhang. Kapitel 3.1 ger en generell beskrivning
om mjukvaruprocesser. Kapitel 3.2 förklarar och beskriver kända processmodeller. Kapitel
3.3 beskriver SGD-ramverket. Kapitel 3.4 beskriver processmetoden Personal Software
Process. Kapitel 3.5 ger en återkoppling på hur angivna processmodeller stött denna studie.
3.1! Generell!beskrivning!av!mjukvaruprocessmodeller!
Ibland ställs frågan om varför man ska använda sig utav mjukvaruprocessmodeller vid utveckling av mjukvara när det finns enskilda privata utvecklare som sitter och kan utveckla
fram programvara utan att använda sig utav en väldefinierad processmodell. Skillnaden
mellan professionell mjukvaruutveckling och individuell hobbyutveckling kan för den oinvigde vara svår att se. I professionell mjukvaruutveckling finns oftast en rad faktorer som
de arbetande mjukvaruutvecklarna behöver ta hänsyn till. För att nämna ett fåtal: Andra utvecklare, andra utvecklingsteam, dokumentation av mjukvaran för överlåtelse, dokumentation för vidareutveckling av mjukvaran, dokumentation för deployment av mjukvara, säkerhet och listan kan göras ännu längre.
Programvaruutveckling som domän är över fyrtio år gammal och som disciplin är det ett
systematisk angreppssätt för att utveckla en mjukvaruprodukt. Med mjukvaruprodukt menas inte ett enskilt dataprogram utan snarare i benämningen mjukvara med tillhörande dokument såsom programguider och systemarkitektur, samt konfigurationsfiler för att programmet ska exekvera korrekt. I programvaruteknik innefattas också tekniker för att stödja
programspecifikation, design och vidareutveckling av programmet. Det finns fyra fundamentala aktiviteter inom mjukvaruprocesser som är (1) Mjukvaruspecifikation, (2) Mjukvaruutveckling, (3) Mjukvaruvalidering, (4) Mjukvaruevolution och finns i regel alltid med i
olika typer av processmodeller. [1]
En mjukvaruprocessmodell kan sammanfattas som en abstrakt representation av en processmetod. Tanken med en processmodell är inte att den specifikt ska säga åt användaren vad
den ska göra utan snarare identifiera olika faser som ett projekt går igenom.
3.2! Processmodellstyper!
Detta delkapitel beskriver ett antal processmodellstyper. Kapitel 3.2.1 Beskriver teori om
Vattenfallsmodellen. Kapitel 3.2.2 beskriver teori om Agil Mjukvaruutveckling. Kapitel
3.2.3 beskriver teori om den Återanvändningsbara Utvecklingsmodellen.
3.2.1! Vattenfallsmodellen!
Vattenfallsmodellen som processmodell härstammar från tillverkningsindustrin[9]. Vattenfallsmodellen är en linjär process där allt arbete för en fas görs under en specificerad period
därefter går arbetet vidare till nästa fas där allt arbete för den fasen utförs, meningen är att i
slutändan ha en helt färdig slutprodukt. Processmodellen har visat sig användbar när det är
svårt eller kostsamt med förändringar under produktionen [10]. Ett exempel relaterat till
byggindustrin för att ge klarhet för läsaren: Ett byggprojekt för en bågbro har kommit halvvägs i konstruktionen. Byggherren ändrar sig och säger att det istället ska byggas en plattbro. Denna ändring kommer med största sannolikhet innebära en rivning av det gamla arbetet och en ny vattenfallsprocess behövs startas för bygget av den nya plattbron istället.
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Figur 3.1 Vattenfallsmodellen

Att göra en sådan drastisk ändring vid konstruktionen av en bro kan vara kostsamt och för
att undvika sådant spenderas mycket tid på kravdefinitionsfasen och designfasen som illustreras av de översta lådorna i figur 3.1, därefter kommer faserna implementation och verifikation som följs av den sista underhållningsfasen.
3.2.2! Agil!utvecklingsmodell!
Tanken med den agila utvecklingsmodellen är att den ska vara mer mjukvaruorienterad, filosofin är att få en klart en enkel prototyp att visa för beställaren snarast möjligt. Minimalt
med resurser läggs på dokumentation. Till skillnad från plandrivna metoder såsom vattenfallsmodellen där mycket tid läggs på design och dokumentation. Som visas i figur 3.2 så
har Agila metoder gemensamt att de utförs inkrementellt och har en uppvisningsbar prototyp efter varje deliteration. Agila metoder är framförallt lämpliga för system där systemkraven är föränderliga och har framförallt varit användbart vid utvecklingen av små till medelstora mjukvarusystem. En förklaring till detta är att en beställare av ett mjukvarusystem kan
ha svårt att på förhand se vad för systemfunktioner som kan vara användbara och vilka som
är överflödiga. De agila utvecklingsmetoderna har i detta avseende varit lyckade eftersom
de enklare kan ta in feedback från beställaren efter varje iteration [1].
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Figur 3.2 Agila processmodellen

Den agila arbetsmodellen kan ytterligare delas upp till den iterativa utvecklingsmodellen
och den inkrementella arbetsmodellen. Dessa två utvecklingsmodeller beskrivs ofta synonymt i branschen och kan även användas parallellt. I båda modellerna arbetar man inkrementellt. Den inkrementella utvecklingsmodellen handlar om att bygga ett mjukvarusystem
modulärt och att varje färdig modul kontinuerligt integreras in i systemet. I en iterativ arbetsmodell läggs tid på att se över systemet efter varje iteration. Syftet är att kontinuerligt få
en förbättrad version av systemet efter varje iteration [11], [12].
3.2.3! Återanvändningsbara!utvecklingsmodellen2!
Syftet med den återanvändningsbara processmodellen är att maximera återanvändningen av
mjukvara. Det som speciellt särskiljer denna modell från vattenfallsmodellen och den agila
processmodellen, är faserna Component Analysis och Requirement modification som är de
första två rutorna i figur 3.3. Den förstnämnda fasen innebär att utvecklarna försöker hitta
och förstå komponenter som kan användas för att uppfylla kravspecifikationen för systemet
som ska utvecklas. I fasen Requirement modification försöker man modifiera kraven i kravspecifikationen för att de ska kunna uppfyllas av de hittade komponenter från tidigare fas.
Återanvändning av mjukvara kan storleksmässigt uppdelas i nivåer. (1) Systemåteranvändning, (2) Komponentåteranvändning, (3) Objekt- och funktionsåteranvändning. Beskrivna
så innebär (1), återanvändningen av hela oberoende system, detta kan ske i form av integrering av ett system till ett större system alternativt som ett COTS-system (se terminologi),
där det återanvända systemet konfigureras och anpassas till sitt nya syfte.
Komponentåteranvändning (2) kan enklast exemplifieras som att en delkomponent i ett
större system återanvänds. I skrivande stund är ett välkänt system för författaren Spotify.
Detta system spelar upp musik för sina användare, detta system har en modul som innefattar en algoritm för att söka efter musik. Att återanvända denna musiksökarkomponent i ett
annat system innefattas av (2) Komponentåteranvändning.
Objekt och funktionsåteranvändning (3) innebär som namnet föreslår en låg nivå återanvändning av funktioner och objekt. Detta görs genom att använda sig av till exempel ett
standard bibliotek. Exempelvis Java Class Library. [1] [13].

2

In english, reuse oriented software development model
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Figur 3.3 Återanvändningsbara processmodellen

Återanvändning av mjukvara görs ofta på någon nivå vid utveckling av ett system. Fördelen
med den är att kostnaderna kan minska i form av lägre utvecklingskostnader och att produktionstiden blir lägre. Däremot vid vidareutveckling och underhåll av systemet kan det
innebära förhöjda kostnader. Utnyttjare av denna utvecklingsmodell bör därför se över livslängd för systemet samt hur systemet är tänkt att användas och framtida vidareutvecklas.[14]
3.3! SGD2ramverket!
3.3.1! Bakgrund!
SGD-ramverket som utvärderats är ett ramverk som utvecklats utav universitetslektorn och
docenten Mira Kajko-Mattsson och Gudrun Jeppesen. Varav båda tillhörandes KTH Skolan
för Informations- och Kommunikationsteknologi. Mira Kajko-Mattsson har observerat att
det saknats något verktyg eller processmetod som generellt kan användas utöver flera olika
projekt där en utvecklare och andra ska kunna få en översikt eller kartlägga ansvarsområden.
Ramverket är mångfacetterat på sådant sätt att det är till för att hjälpa både utvecklare i sin
egna process, men kan även användas för att styra en företags process på en högre nivå.
Citat från intervjun med Mira Kajko-Mattsson när hon beskrev syftet och nyttan med SGDramverket:
“Klagomål på att utvecklare jobbar dåligt när de inte ens får veta vad som förväntas av dem”
“Det här listar alla typer av ansvar som man är skyldig att i alla fall kolla om dom är relevanta i
mitt utvecklingsarbete"

3.3.2! Struktur!och!uppbyggnad!
Ramverket är uppdelat i två stycken huvuddelar. Med huvudkomponenterna SGD Process
Model och My SGD Process, detta illustreras i figur 3.4. Huvudkomponenten SGD Process
Model innehåller komponenten SGD Process Activities som är arbetsaktiviteter, komponenten SGD Process Activity Categories där arbetsaktiviteter kategoriseras in i kategorier och
av komponenten SGD Process Guidelines som innehåller riktlinjer och förslag för vilka aktiviteter som kan användas för olika sammanhang.
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Figur 3.4 SGD-ramverk komponenter

Figur 3.5 SGD struktur och typanvändning
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SGD Process model och My SGD Process är uppdelade i processmomenten Pre-Work,
Work , Post-Work respektive My Pre-Work Space, My Work Space , My Post-Work Space
vilket illustreras i figur 3.5. Meningen är att utvecklaren ska plocka arbetsaktiviteter från
aktiviteterna inuti SGD Process Activities och sätta in dem i något av sina ”workspace”,
dessa illustreras som rutorna inuti My SGD Process modell i figur 3.5. Aktiviteter från alla
aktivitetskategorier får användas och läggas in i alla processmoment. Tid spenderad i varje
aktivitet loggas.
Denna process kartlägger utvecklarens arbetsflöde och tar tid på olika arbetsmoment som
utförts av mjukvaruutvecklaren. Ytterligare analys av de bokförda tiderna kan göras för
självutveckling alternativt företagsutveckling detta bistår inte ramverket med.
3.4! Personal!Software!Process!
I detta kapitel kommer en beskrivning av en processmetod kallad Personal Software Process hädanefter kallad PSP. Anledningen till att PSP tas upp i rapporten är för att det är en
processmetod med syfte att förbättra den individuella mjukvaruingenjörens egna process
likt SGD-ramverket.
3.4.1! Syfte!&!funktion!
Syftet med PSP är att både utveckla den individuella utvecklarens förmåga att planera och
estimera tid för sitt eget arbete. Att hitta defekter i ett tidigt skede och att kunna lösa dem
snabbt. Med hjälp av PSP får utvecklaren även en chans att se vart och hur denne infört defekter i programmet samt kostnad att lösa dessa defekter. En mätvariabel för produktivitet i
PSP är antalet rader kod per timme. Detta kan anses kontroversiellt däremot argumenterar
PSP-förespråkare att programmen som utvecklas inom PSP metoden är såpass små att antalet rader kod kan ses vara relevant [15].
3.4.2! Struktur!
PSP utvecklades fram av Watts Humphrey. En enkel struktur för hur PSP är uppbyggt kan
ses i figur 3.6. Figuren uppvisar att PSP är en samling av sju olika processer som är uppdelade i fyra olika nivåer. Användare av PSP jobbar upp sig nivå för nivå genom att utföra de
olika processtegen. Skillnaden mellan processtegen är inte stor, varje processtegavancemang bygger på det förgående steget.
I nivå 0-2 skapar användaren tre program per nivå. I nivå tre skapar användare ett större
program. Huvudsyftet för nivån ”The Baseline Personal Process”, (rutorna längst ner i figur
3.6) är att få en grund av data för den individuella utvecklaren. Denna data används som
bas för att mäta utvecklarens personliga utveckling. Data som mäts är framförallt: Defekt
data, tid att utveckla system och Programstorlek i rader kod.
I nivån ”Personal Planning” ligger fokus på att förbättra personal och projekthantering. Användare får då uppgifter som att estimera tid och storlek samt schemalägga en plan för program som ska utvecklas i denna nivå.
Nivån ”Personal Quality Management”, som namnet antyder handlar om att förbättra kvalitén på programmet. Målet är att dra ner på mängden defekt data. Utvecklaren får estimera
antalet defekter för programmen som ska utvecklas i denna nivå. Kod- och designgranskning används sedan som verktyg för att få dra ner antalet defekter.
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Den sista nivån ”The Cyclic Personal Process”, där syftet är att förbättra utvecklarens process av program i en större skala. I detta steg delas programmet upp i en serie mindre programsteg som alla utförs inom processramen för nivån ”Personal Quality Management”.
Utvecklaren får här även syssla med högnivåplanering och design.
Ett antal rapporter utvecklas löpande fram under processtegen där mjukvaruutvecklarens
förbättring bland annat visas med analys och med hjälp av statistisk presentation. [15]–
[17][18].

Figur 3.6 Personal Software Process struktur

3.5! Återkoppling!till!studien!
Teoristudien om de olika processmodellerna har agerat som stöd och väglett aktionsstudien
där SGD-ramverket använts. Detta genom att aktionsstudien utformning försökt efterlikna
en realistisk situation, där SGD-ramverket använts i ett utvecklingsprojekt i ett mindre företag. I aktionstudien har både agila processmodeller och återbruksorienterade processmodeller använts. Arbetet i aktionsstudien har i större drag utförts med hjälp av agila metoder.
Återbruksorienterade processmodeller har använts i mindre drag inuti aktionsstudien.
Studien om de generella processmodellerna bidrog till aktionsstudien eftersom jag inte enbart agerat utvecklare med arbete tilldelat, utan även agerat projektledare och haft ansvar
för övergripande projektfaser såsom kravhantering, projektplansplanering och leverans.
Enbart en mjukvaruprocessmetod hittades som används för att förbättra den enskilda utvecklarens process, detta var PSP. PSP och SGD-ramverket är snarlika på så vis att de båda
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fungerar som ett verktyg för den individuella utvecklaren för självutvärdering och processutveckling. Det som framförallt särskiljer PSP och SGD är att PSP är en utarbetad processmetod som fortlöpande behövs följas och ger konkreta förbättringsresultat. Det har getts ut
universitetskurser för att följa PSP metoden och det finns även en kursbok ”A Discipline
for Software Engineering, Watts Humphrey”. Att utföra hela PSP programmet kan estimeras till att ta ca 150-200 timmar [15]. SGD-ramverket är däremot tänkt att användas i samband med utvecklingsarbete som utvecklaren utför. Färdiga modeller för att utvärdera och
se hur utvecklarens processarbete har förbättrats finns inte för SGD-ramverket. SGD kartlägger och åskådliggör hur utvecklare spenderar sin arbetstid över sina arbetsaktiviteter,
som vidare kan användas för att analyseras på eget sätt.
PSP visar ett beprövat exempel för hur en lyckad processmetod för individuell processutveckling för utvecklare kan se ut. PSP metoden var av nytta för utvärdering av SGD-ramverket och för att utforma förbättringsförslag för SGD-ramverket.
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4! Utvärderingsmodell!och!kriterier!
I detta kapitel presenteras utvärderingsmodellen med kriterier som använts för att utföra utvärderingen av SGD-ramverket.
4.1! Utvärderingsmodell!
Att utvärdera något innebär att konsekvenser för det man utvärderar studeras. Utvärdering
görs emot ett antal utvalda kriterier och för olika intressenter [8]. Det finns inga självklara
kriterier för att utvärdera en processmodell [19]. Att utvärdera och hitta utvärderingskriterier för att utvärdera SGD-ramverket tedde sig svårt till en början.
För att utföra utvärderingen gjordes en aktionsstudie där tänkta intressenter var utvecklarna
som använde sig av SGD-ramverket. Aspekten har även gjorts från ett högre företagsmässigt perspektiv i form av se över kostnader för användning av ramverket.
4.2! Utvärderingskriterier!
Detta delkapitel beskriver de utvalda forskningskriterierna med en motivation till varför kriterierna har valts och hur data för kriterier har samlats och uppmätts. De kriterier som SGDramverket har utvärderats emot är (1) Fullständighet, (2) Semantisk korrekthet, (3) Kostnad. Dessa kriterier kommer följande att beskrivas närmare.
4.2.1! Fullständighet!
Fullständighet för SGD-ramverket. I denna studie innebär kriteriet fullständighet hur omfattande SGD-ramverket stödjer sina användare i sina arbetsuppgifter, och hur fullständigt
SGD-ramverket är relativt till dess aktiviteter. Om SGD-ramverket inte anses hjälpsamt,
utan anses vara ett störningsmoment i utvecklarens arbetsflöde finns det en risk att utvecklarna inte använder sig av SGD-ramverket.
För att utvärdera SGD-ramverket för detta kriteriet, loggades problem som uppkom under
utvecklingsarbetet. Samt aktiviteter som uppkom under aktionsstudien och som SGD-ramverket ansågs sakna. Tid uppmättes som lades ner i de nytillkomna aktiviteterna relativt till
ordinarie aktiviteter i SGD-ramverket. Samt utfördes en narrativ analys på de loggade ramverksrelaterade problemen.
Vill understryka för läsaren att tid spenderad i en aktivitet inte är det bästa sättet att bestämma en aktivitets betydelsefullhet i ett utvecklingsarbete. Därav kommer en större vikt
läggas på antalet tillagda aktiviteter relativt till befintligt antal aktiviteter, för att utvärdera
SGD-ramverket fullständighet.
4.2.2! Semantisk!korrekthet!
Definitionen av ordet semantik innebär betydelsen av språkliga uttryck som ord, fraser och
satser. Med orden semantisk korrekthet så menas på uttryckets, ordets eller frasens riktighet. I denna studie kommer kriteriet semantisk korrekthet innebära relevansen av aktiviteterna som finns inuti SGD-ramverket. Relevans i detta sammanhang innebär hur pass applicerbar aktiviteterna är i olika sammanhang. För att mäta detta kriteriet så kommer kategorier för aktiviteter som inte har använts under hela utvecklingsprojektet att noteras. Dessa
noterade kategorier kommer att analyseras och reflekteras över om de i första hand är relevanta för användning i ett mindre utvecklingsprojekt såsom aktionsstudien genomförs i. I
andra hand kommer relevansen att ses över för användning av dessa aktiviteter i andra sammanhang alternativt om aktiviteten anses överflödig.
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4.2.3! Kostnad!
Kriteriet Kostnad uppfördes framförallt för att kunna besvara frågeställning 2, Hur hög är
kostnaden för SGD-ramverket i form av tid? Kriteriet är tudelat i delarna införelsekostnad
och total tillämpningskostnad. Insamlad data för hela detta kriteriet utfördes genom att
logga tid som spenderades inuti SGD-ramverket. Tid som loggats för detta kriteriet är sådan
tid som spenderas utöver normal utvecklingstid, tid som tillkommit på grund av användningen av SGD-ramverket. Underkriterier beskrivs följande.
4.2.3.1& Införelsekostnad&
Hur mycket kostar införandet av SGD-ramverket per utvecklare för ett företag. SGD-ramverket kan visa sig belöna sig extremt bra långsiktigt. Däremot är det viktigt att det inte har
en alltför negativ kortsiktig inverkan under inlärningsprocessen.
Om SGD ska vara framgångsrikt och användas inom industrin behöver både den långsiktiga och kortsiktiga vinsten vara fördelaktig. SGD-ramverket är tänkt att kunna användas av
alla företag. Visar det sig att kostnaden att införa SGD-ramverket är för hög, bör det diskuteras om SGD-ramverket enbart lämpar sig för större stabilare företag som enklare klarar av
temporära ekonomiska motgångar.
En grafisk presentation ställdes upp av tid spenderad i SGD-ramverket per dag för hela utvecklingsprojektet. Detta användes som stöd vid utvärderingen mot detta kriteriet. Vad som
beräknas vara tid för införseln av SGD-ramverket kommer bestämmas genom att implementera en regressionskurva för uppställd graf. Tid för införande kommer medtas fram till
regressionskurvan planas ut. Ett medelvärde i minuter per dag kommer att beräknas fram,
samt antal dagar som krävs för införsel av SGD-ramverket.
4.2.3.2& Total&tillämpningskostnad&
Den totala tillämpningskostnaden för användning av SGD-ramverket i ett utvecklingsprojekt är betydelsefull för att utvärdera den ekonomiska tyngd SGD-ramverket lägger på ett
mindre företag. Total tillämpningskostnad kommer att beräknas fram utifrån en schablonkostnad för en ingenjör med arbetsuppgiften programmering. En total kostnad för arbetstiden spenderad i SGD-ramverket för hela utvecklingsprojektet kommer att räknas ut. En
uppskattad månadskostnad kommer att beräknas fram i valutan SEK och i form av en procentuell andel av en heltids månadsarbete, det vill säga 160 arbetstimmar.
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5! Resultat!och!utvärdering!av!SGD2ramverket!!
Detta kapitel innehåller utvärderingen av SGD-ramverket utifrån tidigare angivna utvärderingskriterier samt en uppmätt kostnad för användningen av SGD-ramverket. Kapitlet är indelat i delkapitel utefter kriterierna. Kapitel 5.1 Fullständighet. Kapitel 5.2 Semantisk korrekthet. Kapitel 5.3 Kostnad.
5.1! Fullständighet!
Problem & erfarenheter med kodning A-D inuti bilaga A, relateras till kriteriet “Fullständighet”. SGD-ramverket vars syfte är att innehålla alla generella aktiviteter som kan
komma att behövas i ett mjukvaruprojekt. Problemet var att en stor del av dessa aktiviteter
inte alltid används i ett mindre företag som aktionsstudien utfördes i. SGD-ramverkets totala fullständighet bidrog därmed till att ramverket blev komplext och oöversiktligt vilket
påverkade användbarheten negativt. Problem A-D uppkom däremot vid början av användningen av ramverket och kan därför antas vara problem bundna till inlärningen av ramverket. Dessa ramverksrelaterade problem gestaltades i lägre grad senare i aktionsstudien, och
var oftast då av ej betydande karaktär. Aktiviteterna i SGD-ramverket i aktionsstudien är
generellt uppdelat mellan två roller för denna studie. “Generalist” och “Developer”, där rollen som ”Generalist” kan liknas vid rollen av en projektledare, generalistrollen utförde arbete utanför själva utvecklingsarbetet såsom kravhantering, riskhantering och hantering av
den generella projektplanen. Arbetsaktiviteter för generalistrollen ligger utanför SGD-ramverkets omfattning och har inte utvärderats.
Totalt 3 extra aktiviteter lades till utöver de 40 fördefinierade aktiviteter i SGD-ramverket.
De tillagda ktiviteterna var ”Recreational Break”, ”Revise and approve technology” samt
”Education” och kommer att tas upp längre fram i detta kapitel.
Totalt sett utav tiden spenderad i olika aktiviteter upptog de tillagda aktiviteterna ca 8.1%
av den totala tiden utifrån kvantitativt insamlad data som illustreras i figur 5.1. Ser man
bara till rollen Developer som upptog ca 81% av den totala loggade tiden upptog de tillagda
aktiviteterna ca 10% av arbetad tid i rollen Developer. Detta illustreras i högra pajen i figur
5.1 som består av två pajer, där den vänstra pajen illustrerar den totala tiden tiden spenderad
i olika aktiviteter under aktionsstudien, de färgade pajbitarna däri symboliserar olika aktiviteter som utfördes i rollen Generalist och upptar ca 19% av den totala tiden. Den gråfärgade
delen av den vänstra pajen berör rollen Developer och avbildas mer ingående i den högra
pajen. Den högra pajen visar hur olika aktiviteter fördelats i rollen Developer, däri ses även
hur mycket tid som lades på de nytillagda aktiviteterna som symboliseras utav den utsprängda pajbiten i den högre pajen.
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Figur 5.1 Utvecklingstid per kategori uppdelat i rollerna Generalist och Developer. Andel tillagda
aktiviteter motsvarar utsprängd pajbit.

För att ge läsaren en bild av hur arbetet i SGD-ramverket utfördes påbörjades dagen med att
se över arbetsuppgiften. Därefter innan specifikt arbete påbörjades gjordes en kort anteckning om vad som då skulle göras och vilken tid det påbörjades, exempelvis: ” 9.00: Skriv
pseudo kod för algoritm”. Tid antecknades när det specifika arbetet slutfördes eller om nytt
arbete skulle påbörjas. I slutet av dagen sattes utfört arbete in i SGD-ramverkets olika aktiviteter. Att göra detta var till en början svårt och jobbigt eftersom ramverket var fyllt med
aktiviteter som inte ansågs nödvändiga för ett litet projekt och som tedde sig mer anpassade
för större mjukvaruprojekt i större företag, komplexiteten skapade ett irritationsmoment
som gjorde att man helst avstod att använda sig av SGD-ramverket vilket kan förklara nollvärden i grafen i början av projektet inuti figur 5.2, grafen illustrerar arbetstid i minuter per
dag som erlades inuti SGD-ramverket.
De ramverksrelaterade problemen som uppkom under användning av SGD-ramverket hade
dock högst inverkan inledningsvis i aktionsstudien. Mycket tid spenderades i värdegivande
utvecklingsdiskussioner samt att hitta och lära sig verktyg som kunde användas i en arbetsuppgift därav uppkom respektive aktiviteter ”Recreational break” och ”Revise and approve
technology” som beskrivs närmare i bilaga B. Den tillagda aktiviteten ”Education” ansågs
behövas i SGD-ramverket eftersom arbetstid lades ned på grundläggande utbildning såsom
att lära sig ett nytt programmeringsspråk, även denna aktivitet beskrivs närmare i bilaga B.
Cirka tio procent av rollen som ”Developer” spenderades i dessa nytillagda aktiviteter.

Tre aktiviteter tillades utöver SGD-ramverkets totala antal aktiviteter på 40 aktiviteter.
Detta motsvarar en ökning på 7,5%. Därav kan inte ramverket ses helt fullständighet.
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I fallet av ett mindre företag anses aktiviteterna vara för granulärt formulerade då det i
denna mindre aktionsstudie föreföll att arbete som utförts kunnat ses som en kombination
av olika aktiviteter, men ingen enskild aktivitet. Denna insikt gav bland annat upphov till
aktiviteten ”Recreational Break”. Ca tio procent av den totala arbetstiden i aktionsstudien
var i tillagda aktiviteter utanför SGD-ramverkets ordinarie aktiviteter. Jag anser inte SGDramverket svårt att använda med tanke på att de uppstådda ramverksrelaterade problemen
enkelt kan relateras till inlärningsprocessen av ramverket eftersom de framförallt uppkom
inledningsvist under aktionsstudien..
5.2! Semantisk!korrekthet!
Kategorier som aldrig användes under aktionsstudien är aktiviteter under kategorierna
Evaluative Activities, Self-Assessment Activities och Delivery and Sign off Activities. Aktiviteter för nämnda kategorier presenteras i bilaga C och kategorierna kommer hädanefter i
delkapitel 5.2 kallas A, B och C respektive. Inuti tabellerna i bilaga C visas att Kategori A
tillhör processmomentet Work och att kategori B och C tillhör Post-Work.
Kategori A innehåller framförallt aktiviteter för utvärdering efter att enhetstestning utförts.
Det utförda utvecklingsprojektet bedrevs i ett mindre företag tidigare beskriven som Mobb i
kapitel 1.7 Involverade Organ. Då utvecklingsprojektet var litet ansågs inte enhetstestning
vara bidragande. Resonemanget drogs att det skulle vara mer tidsslösande en givande i
slutändan. Därav bedrevs ingen form av testdriven utveckling. Den testning som utfördes
var av enklare slag, mindre strukturerad dynamisk testning som enbart utfördes för att få
snabb feedback vid ändringar i koden. Det kan därav finna sig naturligt att ingen aktivitet
för kategori A har använts under utförd aktionsstudie. Dessa aktiviteter kan däremot vara av
stor vikt då projektutvecklingsarbetet är av test driven karaktär i ett större system när till exempel fler utvecklare samarbetar. Alternativt ett system som är av säkerhetskritisk karaktär
däri behovet av tester och utvärdering av testresultat är av hög vikt.
Kategori B och C består av aktiviteter inuti kategorin Post-Work. Kategori B består av
självutvärderingsaktiviteter se tabell 4 inuti bilaga C. Självutvärderingsaktiviteter kan vara
av nytta i alla typer av utvecklingsprojekt. I detta utvecklingsprojekt så spenderades en hel
del tid i den nytillagda aktiviteten Recreational Break se bilaga B. Denna aktivitet bestod av
kontinuerliga diskussioner om det utförda utvecklingsarbetet. Förbättringsområden och problem i mjukvaruprodukten togs upp. Aktiviteten Recreational Break kan ses som en samlingsaktivitet för de aktiviteter som finns inuti kategori B. Utvecklingsarbetet utfördes av en
oerfaren ingenjör vilket kan vara en anledning att rutiner för självutvärdering saknades, det
kan också vara svårt att se hur hur tid läggs i dessa aktiviteter. Aktiviteter i kategori B kan
vara av vikt i andra utvecklingsprojekt för kontinuerlig kompetensutveckling. I detta arbete
så hade självutvärdering en tendens att ske kontinuerligt under själva arbetet i form av diskussioner. En utökning av SGD-ramverket med självutvärderingshjälpmedel skulle vara givande för att utöka tid spenderad i aktiviteter inom kategori B.
Kategori C består av kodleveransaktiviteter. I detta utvecklingsprojekt utfördes arbete med
hjälp av verktyget Git3 som är ett versionshanteringsprogram. Detta innebar att all kod som
utvecklades sparades direkt mot en Git-server. Användningen av detta verktyg föreslogs av
handledaren från företaget Mobb. En fördel med detta verktyg är att det är enkelt att följa
utvecklingsarbetet förutsatt att utvecklaren kontinuerligt laddar upp koden mot Git-servern
3

https://git-scm.com
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efter delmoment i utvecklingsarbetet. Detta medförde att aktiviteter för kodleverans inte behövdes för detta utvecklingsprojekt. Kodleveransaktiviteter kan däremot vara av stor vikt
för Mobb gentemot Byggab. Det kan te sig naturligt att inte tillhandahålla produkten (koden) innan någon form av ersättning har erhållits ifrån Byggab. Kodleveransaktiviteter i kategori C anses därav relevanta för SGD-ramverket.
5.3! Kostnad!
Detta kapitel har tagits med för att kunna besvara problemfrågeställning 2. Vad är kostnaden vid användning av SGD-ramverket utifrån en schablonkostnad för programmerare?.
5.3.1! Införelsekostnad!
Enligt figur 5.2 har mest tid spenderats per dag i ramverket i början av projektet. Tiden som
spenderats i ramverket går successivt ner och planas ut i slutet av projektet enligt regressionskurvan. Enligt figur 5.2 börjar tidsanvändningen av SGD-ramverket stabiliseras vid dag
25.
I de första två veckorna som SGD-ramverket användes hittas två maximipunkter som är på
fyrtio minuter. Grafens minimipunkter ligger på fem minuter om man bortser från nollvärdena. De sista två veckorna är medelvärdet i tid per dag spenderat i ramverket på ca 8,21
minuter relativt till de första två veckorna där medelvärdet ligger på 19,29 minuter. Det går
också att se att användningen av ramverket sker mer sporadiskt under de första två veckorna där det förekommer fyra nollpunkter kontra de sista två veckorna där enbart två nollpunkter förekommer.

Figur 5.2 Arbetstid per dag som lagts inuti SGD-Ramverket

Med stöd av den grafiska presentationen i figur 5.2, samt att medelvärdet för tidsanvändningen per dag för SGD-ramverket succesivt har mer än halverats från de första två veckorna till de sista två veckorna kan det tyckas att SGD-ramverket förhålles gynnsamt mot
kriteriet införelsekostnad för denna specifika aktionsstudie. För att få en rättvis syn på kostnaden att införa SGD-ramverket i ett utvecklingsprojekt bör man även ta hänsyn till arbets-
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tiden per dag. Under aktionsstudien bestod en arbetsdag av ca åtta arbetstimmar. Procentuellt gick andelen tid åt SGD-ramverket ner från 4% av arbetsdagen de första två veckorna
ner till 1,7% av arbetsdagen de sista två veckorna.
Räknar man på användningen från de första 24 dagarna, det vill säga fram till att användningen av ramverket stabiliserades. Således motsvarar det ett medelvärde ≈ 17 min /dag
som i sin tur motsvarar 3,5 % av en åttatimmarsdag. Införelsekostnaden av ramverket i
form av tid för denna aktionsstudie är därmed 3.5 % per arbetsdag i 24 arbetsdagar. Detta
motsvarar totalt ca 403 min.
5.3.2! !Total!tillämpningskostnad!
Som schablonkostnad har medellön använts för en högskoleingenjör med detaljerad utbildningsinriktning datorteknik som examinerats 2014 och med arbetsuppgift ”Data-programmering” se bilaga D. Lönestatistiken har hämtats från akademikerförbundet SACO [20].
Medellönen för en utvecklare med ovanstående attribut ligger enligt SACO på 27620 SEK.
En månads heltidsarbete i Sverige motsvarar 160 timmar. Vilket motsvarar en timlön
172,625 SEK. Aktionsstudien som utfördes för denna rapport gjordes i 38 dagar. Där en arbetsdag motsvarade 8 timmar. Total arbetstid var därför 304 timmar. Varav total tid i SGDramverket var 445 minuter ≈ 7,417 timmar.
Månadskostnaden för användning av SGD-ramverket kan beräknas i andelen timmar utav
total arbetstid som upptagits för användning av SGD-ramverket. Denna motsvarar ≈ 2,4 %
av total aktionsstudie.
2,4% av 160 timmar = 3,84 timmar.
Detta ger en månadskostnad för användningen av SGD-ramverket på totalt: ≈ 663 SEK.
Totalkostnad för SGD-ramverket i denna aktionsstudie:
172,625 SEK x 7,417 timmar ≈ 1280 SEK
Denna kostnadsuppskattning räknar enbart in själva arbetstiden som spenderades i SGDramverket som utfördes parallellt med aktionsstudien. Den inräknar inte senare analyser
som gjorts till rapporten om egen processutveckling.
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6! Diskussion!
I det här kapitlet analyseras och diskuteras studiens resultat. Kapitel 6.1 diskuterar och analyserar resultaten av utvärderingen av SGD-ramverket. Kapitel 6.2 diskuterar resultaten utifrån etiska aspekter. Kapitel 6.3 diskuterar resultatet utifrån validitetshot. Kapitel 6.4 tar
upp erfarenheter som har erhållits under studien.
6.1! Utvärderingsanalys!och!diskussion!
Ramverkets relevans med hänsyn till dess aktiviteter kan ses vara sviktande i två avseenden. Ramverket har ett underskott på informella aktiviteter som uppstod under aktionsstudien för utvecklingsarbetet därav tillagda aktiviteter Recreational break och Education,
dessa beskrivs ingående i bilaga B. Vidare har SGD-ramverket ett överskott på formella aktiviteter, som under denna aktionsstudie inte användes alls utan istället bidrog till att öka
komplexiteten för användning av SGD-ramverket. Vill påminna läsaren att aktionsstudien
gjordes i ett mindre företag vilket kan vara orsaken till att flera formella aktiviteter ansågs
överflödiga.
Om ramverket är fullständigt är en relativ fråga. Ramverkets totala ordinarie antal aktiviteter är fyrtio stycken och enbart tre aktiviteter behövdes läggas till. Därav kan inte ramverket
ses vara fullständigt enligt detta kriteriet, dock bör det framhävas att enbart ett fåtal aktiviteter behövdes tilläggas. Tiden som spenderats i tillagda aktiviteter under aktionsstudien är
påtaglig. Tio procent av arbetstiden som Developer förefaller inuti dessa tre tillagda aktiviteter.
Hur SGD-ramverkets förhöll sig till kriteriet semantisk korrekthet. I de kategorier som inte
användes ansågs de flesta ha någon form av relevans i andra typer av utvecklingsprojekt.
Utvecklingsprojektet i denna studie var av mindre slag och utfördes i ett mindre företag
därav ter det sig naturligt att kategorier specifika för testutvärdering eller kodleverans inte
användes mycket. Kategorin Self-Assessment som innefattar självutvärderingsaktiviteter är
efter utförd studie bra att ha i teorin men ansågs för denna studie svår att specificera när tid
lades inuti dessa. För denna studie var dessa aktiviteter för granulärt definierade. Inuti detta
projekt utfördes dessa aktiviteter delvist via aktiviteten Recreational Break, där slutsatser
om problems uppkomst och lösningsförslag tagits upp och diskuterats. Dessa värdegivande
diskussioner är dock av sådan art att det är invecklat att dela upp dem i de aktiviteter som
finns inuti kategorin Self-Assessment.
I utvecklingsprojekt av större karaktär kan det däremot vara av vikt att lägga undan tid för
de specifikt definierade utvärderingsaktiviteterna inuti kategorin Self-Assessment. Denna
slutledning dras eftersom mer struktur krävs vid större projekt då de omfattar fler människor vilket kan öka risken för missförstånd. Därmed ökar behovet av granulärt definierade
aktiviteter. Ett alternativ skulle vara att utöka SGD-ramverket med hjälpmedel för självutvärdering, detta tas upp i kapitel 7 Slutsats.
SGD-ramverkets kostnad, att säga om SGD-ramverket är kostnadseffektivt eller inte är
svårt. Begreppet kostnadseffektivitet är ett relativt begrepp och måste ses subjektivt för den
tänkta användaren. Kostnaden bör därpå ställas emot de positiva effekter som SGD-ramverket ger för ett specifikt företag. I denna studie har ingen större hänsyn tagits till positiva effekter för den egna utvecklingsprocessen kontra kostnad. Detta för att det enbart har funnits
resurser att utföra ett enskilt utvecklingsprojekt och det därmed inte finns någon förbättring
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att jämföra med. Kostnader för SGD-ramverket är uppställd i slutsatsen så att läsaren själv
kan bilda sig en uppfattning över SGD-ramverket kostnad i tid samt kostnad i SEK.
I denna studie ansåg jag ramverket ha en positiv effekt på min individuella utvecklingsprocess, däremot kan frågan ställas om hur stor effekt ramverket skulle ha för en mer erfaren
utvecklare som redan har egna inarbetade processrutiner. Man kan givetvis argumentera att
det alltid kan finnas ett incitament oavsett erfarenhet att kartlägga en persons arbete. För
mig t.ex. skulle det vara av intresse att se hur den individuella processen ser ut för en mer
erfaren utvecklare relativt till min egen. Att hitta samband och olikhet mellan erfarna mjukvaruutvecklares individuella process och nyutexaminerade utvecklares individuella process
är också av intresse för självutveckling. Ska man dra det ännu längre skulle man även
kunna finna ett intresse att hitta olikheter i individuella processer för mjukvaruutvecklare
som arbetat längre inom olika ämnesfält inom datavetenskap. Ett exempel skulle vara att se
olikheter eller samband mellan individuella processer för utvecklare som arbetat inom AIutveckling (Artificiell intelligens) och utvecklare som arbetat inom datasäkerhet. Något sådant skulle även kunna underlätta för utvecklare att lättare anpassas till ett nytt datavetenskapsfält vilket skulle innebära ett positivt ekonomiskt incitament för industrin att använda
sig av ramverket. Givetvis skulle det krävas betydligt fler och mer omfattande experiment
där SGD-ramverket används av flera olika människor med varierande arbetsuppgifter.
SGD-ramverket är synnerligen ett relevant processramverk för att kartlägga sådana individuella utvecklarprocesser.
SGD ramverket kan användas på olika sätt i detta fall användes det för att kartlägga min
egna process som användare. Ett annat sätt att använda SGD-ramverket är att enbart se det
som en referensmall. En referensmall till att se över, vad för aktiviteter som en utvecklare
kan behöva att göra när denne ställs inför en uppgift. I detta fall skulle jag vilja argumentera
att SGD-ramverket i högre grad vinner tid åt utvecklaren eftersom ramverket i de läget enbart skulle användas som en checklista och således se till att nödvändiga aktiviteter inte försummas.
För att SGD-ramverket ska få en mer omfattande användning inuti industrin är jag övertygad om att mer konkreta mätbara siffror på individuell processutveckling behövs. PSP metoden som tidigare beskrevs inuti kapitel 3.4 har i det fallet lyckats eftersom den både presenterar analytiska verktyg samt ger konkreta siffror för hur den individuella utvecklaren
förbättrat sin egna process efter att ha använt sig av metoden [16], [17].
6.2! Etiska!aspekter!
Detta kapitel beskriver hur denna studie har uppfyllt de fyra etiska huvudkraven som gäller
för kvalitativ forskning och är till för att guida forskare till ett etiskt agerande under forskningsprocessen [7]. Inledningsvis beskrivs kravet och följs därefter av en beskrivning över
hur denna studie har uppfyllt kravet.
6.2.1! Informationskravet!
Informationskravet innebär att de personer som studeras informeras om studiens syfte.
Detta uppfylldes genom att en kort beskrivning presenterades för företaget om vad studien
gick ut på.
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6.2.2! Konfidentialitetskravet!
Konfidentialitetskravet går ut på att informanters krav på anonymitet upprätthålls.
En kort beskrivning och företagets namn där aktionsstudien utfördes har uppgetts i uppsatsen vilket är godkänt av företaget. Däremot har inte beställaren av mjukvarusystemet uppgetts, detta var inget direkt önskemål men eftersom sådan information kan vara känslig,
valde författaren att hålla beställaren anonym.
6.2.3! Samtyckeskravet!
Innebär att de personer jag studerar går med på att studeras.
Det som studerades i denna studie var SGD-ramverket. Skaparen till ramverket har gett sitt
godkännande att utföra studien.
6.2.4! Nyttjandekravet!
Nyttjandekravet går ut på att insamlad information under studien enbart får användas till det
jag har informerat om att det ska användas till. Datainsamlingen vid denna studie utfördes
för att utvärdera SGD-ramverket samt att bidra till framtida utveckling av SGD-ramverket.
6.3! Validitetshot!
Fyra hot för kvalitativ forskning, vilka är (1) Trovärdighet, (2) Överförbarhet, (3) Reliabilitet, (4) Objektivitet. Utvärderar hur korrekt och stark den använda metoden och resultatet är
för studien. Detta kapitel är uppdelat i ovanstående kriterier och börjar med att beskriva
dem och argumenterar därefter hur arbete i studien utförts för att stärka kriteriet.
6.3.1! Trovärdighet!!
”Credibility” på engelska, hotet refererar till trovärdigheten för forskningsresultaten i studien. Eftersom vi började som två studenter i denna studie var grundtanken att datainsamlingen skulle ske från två olika källor och därav stärka trovärdigheten för det utvärderade resultatet. Men eftersom studien istället bara utfördes av en person finns det ett trovärdighetshot mot denna studie. För att motverka detta hot loggades problem och erfarenheter
direkt när de kom upp. Detta för att motverka att loggad data skulle bli förvrängd.
För att ytterligare motverka detta hot skulle det behövas göra ytterligare en aktionsstudie
med liknande forskningsprocess.
6.3.2! Överförbarhet!
Syftar till i hur hög grad forskningen i studien kan generaliseras, på engelska ”Transferability”. Forskning som utfördes gjordes enbart på ett företag vilket talar för att att det finns
ett överförbarhetshot. Däremot är aktionsstudien formulerad på ett generellt sätt. SGD-ramverket i sig är även ett generellt processramverk som är uppbyggt för att användas i alla typer av företag.
6.3.3! Reliabilitet!!
Reliabilitetshotet på engelska ”Dependability” syftar till hur upprepningsbar forskningsprocessen i studien är. Eftersom denna studie är av kvalitativ natur blir det svårt att upprepa
forskningsprocessen. För att kunna motverka detta hot behövs det utföras fler liknande studier på fler olika företag.
6.3.4! Objektivitet!!!
Objektivitet eller ”Conformability” syftar till i hur hög grad resultat kan bekräftas av människor utanför studien. Detta motverkades genom att loggning som utfördes under aktionsstudien gjordes löpande under studien. Samt att ha en enkel och tydlig datainsamlingsmetod
presenterad i rapporten.
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6.4! Erfarenheter!
En mängd erfarenheter kom upp under arbetets gång. Varav en del var omständigheter som
försvårade arbetet och gjorde att det tog längre tid än nödvändigt. Studien påbörjades med
två studenter och det planerade samarbetet gick tyvärr inte som förväntat. Inledningsvis
hade aktionsstudien delats upp på sådant vis att var och en av studenterna jobbade med
varsitt fristående program tillhörande ett och samma system. Tanken var att båda skulle
föra en egen loggdagbok för att få två personers perspektiv av SGD-ramverket. På grund av
olika omständigheter fanns det inte möjlighet för den andre studenten att arbeta med studien. Denna studie utfördes därför enbart av en student. Detta ledde till att det planerade arbetet tyvärr tog längre tid än planerat.
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7! Slutsats!och!förbättringsförslag!
Efter att ha utvärderat SGD-ramverket har jag kommit i underfund med att SGD-ramverket
kan bidra med att förbättra den egna utvecklarprocessen vilket är ett av ramverket huvudsyften, slutsatsen har tagit med hänsyn till en narrativ utvärderingsanalys mot utvärderingskriterier som beskrivits i kapitel 4.2. Denna utvärdering begränsades genom att den enbart
tagit mindre företag i besiktning. För att vara mer specifik gäller utvärderingen, ramverkets
relevans för mjukvaruutvecklare i ett mindre företag. Delkapitel 7.1, listar slutsatser för alla
utvärderingskriterier och besvarar problemfrågeställningar. Därefter beskriver delkapitel
7.2, förbättringsförslag för SGD-ramverket.
7.1! Slutsatser!
Utifrån kriteriet Fullständighet ansågs inte SGD-ramverket fullständigt för ett mindre företag med avseende på aktiviteter, anledningen till detta är att det behövdes läggas till aktiviteter under aktionsstudien, dock understryks att enbart ett fåtal aktiviteter lades till, dessa
listas i bilaga B. Totalt 3 extra aktiviteter behövdes läggas till utöver SGD-ramverkets 40
ordinarie aktiviteter. Totalt 10 % av den totala arbetstiden som jobbats inom rollen ”Developer” har arbetats i tillagda aktiviteter utanför SGD-ramverket.
Utifrån kriteriet Semantisk Korrekthet för SGD-ramverket så ansågs det fullständigt. Däremot kan kategorin Self-Assessment utökas med mindre granulära aktiviteter. Denna slutledning drages eftersom förhållanden mellan olika aktiviteter i ett mindre företag inte alltid är
så tydligt väldefinierade. Detta gjorde att mycket självutvärderingsarbete istället utfördes i
en ny tillagd aktivitet som fick namnet Recreational Break.
Kriteriet Kostnad uppdelades och utvärderades utefter delkriterierna Införelsekostnad och
Total Tillämpningskostnad. Införelsekostnad i form av tid för SGD-ramverket. Tidsanvändning i SGD-ramverket kan ses vara svajigt men planade ut efter ca 24 dagar under dessa 24
dagar var medelvärdet för användningen i tid av ramverket på 17 minuter. Vilket motsvarar
3,5% av en 8 timmars arbetsdag.
Total tillämpningstid för SGD-ramverket. Utifrån studien lades 2,4 % av totalt arbete på arbete i SGD-ramverket. Denna siffra måste däremot ställas mot vad ramverket har för effekt
på den individuella utvecklarens egna process. I denna studie visades sig SGD-ramverket
ge positiv effekt och kostnaden anses därför vara förhållandevis låg men är givetvis till användaren av ramverket att bedöma om denna siffra faller inom dess utvecklingsbudget.
Schablonkostnaden som har använts i studien liggen på 172,625 SEK per timme. Detta
motsvarar en timkostnad i snitt på 4,143 SEK i timmen för användning av SGD-ramverket.
7.2! Förbättringsförslag!
För att ramverket ska fungera ännu bättre bör det kompletteras med exempelscenarion för
användning. Detta för att göra SGD-ramverket mer lättförståeligt. Exempelvis bifoga ett
mindre antal exempelscenarion på hur olika utvecklare i olika sammanhang har använt
SGD-ramverket.
Automatiserade elektroniska verktyg för att hjälpa den individuella utvecklaren att utvärdera sin egen process. Exempelvis skulle en digital mall kunna presenteras där utvecklaren
sätter in tider i olika aktiviteter. Grafer för arbetad tid per kategori (Pre-work, Work, PostWork) per dag skulle därpå enkelt kunna automatiseras.
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Användaren skulle vidare kunna ombes skriva ner uppkomna problem och svårigheter i utvecklingsarbetet för att denne enklare skulle kunna koppla problemen till hur det egna arbetet har utförts. Detta skulle ge en abstrakt överblick på den individuella utvecklarens process.
Att komplettera ramverket med utvärderingsmallar skulle förhoppningsvis ge utvecklare
mer direkt feedback till förbättringsförslag i sin egna process. Att även göra den automatiserad genom att ha SGD-ramverket elektroniskt skulle i längden spara tid vilket ytterligare
stärker användningen av SGD-ramverket inom industrin. Detta i kombination med konkreta
mätbara variabler för individuell processförbättring tror jag skulle ge starkare incitament för
användning av SGD-ramverket inom industrin.
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Bilaga!A,!Problem!och!Erfarenheter!!
Denna bilaga innehåller relevanta loggade problem och erfarenheter som kom upp vid genomförandet av aktionsstudien. Problem och erfarenheterna som uppstått har kategoriserats till att
vara antingen ramverksrelaterade eller projektrelaterade beroende på var de har sitt ursprung
ifrån. De har även kodats med en siffra under sektionen ”Kronologiskt organiserade problem
& erfarenheter” för att lättare kunna refereras i rapporten.
Ramverksrelaterade!&
A.& Tidskrävande&att&logga&tidsåtgång&
B.& Dålig&översikt&aktiviteter&i&befintligt&utförande&(exceldokument)&
C.& Arbetsfokus&påverkades&negativt,&när&aktivitet&skulle&mappas&till&arbete&att&utföras.&VilH
ket&ledde&till&att&aktiviteten&mappades&till&utfört&arbete&i&efterhand.&Ramverket&förlorade&
således&syftet&som&checklista&/&uppslagslista.&
D.& Utfört&arbete&gick&inte&att&mappa&till&en&enskild&aktivitet.&
Projektrelaterade!&

E.& Problem&med&att&förstå&hur&vissa&krav&skulle&eller&om&de&behövdes&implementeras&
F.& Dagsmål&i&implementationsnivå&var&inte&tillräckligt&tydligt&specificerade&
G.& Tid&gick&åt&på&att&lära&sig&teknologier&som&senare&i&arbetet&visades&inte&behövas&
H.& Wireframes&som&användes&i&kravspecen&var&inte&alltid&mobilt&designade.&Det&ledde&
ibland&till&oförutsett&arbete&
Kronologiskt!organiserade!problem!&!erfarenheter&
1.& Dålig&översikt&aktiviteter&i&befintligt&utförande&(Exceldokument)&
2.& Tidskrävande&att&logga&tidsåtgång&
3.& Arbetsfokus&påverkades&negativt,&när&aktivitet&skulle&mappas&till&arbete&att&utföras.&VilH
ket&ledde&till&att&aktiviteten&mappades&till&utfört&arbete&i&efterhand.&Ramverket&förlorade&
således&syftet&som&checklista&/&uppslagslista&
4.& Utfört&arbete&gick&inte&att&mappa&till&en&enskild&aktivitet.&
5.& Problem&med&att&förstå&hur&vissa&krav&skulle&eller&om&de&behövdes&implementeras&&
6.& Wireframes&som&användes&i&kravspecifikationen&var&inte&alltid&mobilt&designade.&Det&
ledde&ibland&till&oförutsett&arbete&
7.& Dagsmål&i&implementationsnivå&var&inte&tillräckligt&tydligt&specificerade&
8.& Tid&gick&åt&på&att&lära&sig&teknologier&som&senare&i&arbetet&visades&inte&behövas&
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Bilaga!B,!Tillagda!aktiviteter!
I!denna!bilaga!tas!aktiviteter!upp!som!saknades!från!SGDEramverket!under!aktionsforskE
ningsstudien.!Vidare!beskrivs!hur!dessa!aktiviteter!uppkom!samt!en!förklaring!av!aktiviteten.!
De!aktiviteter!som!beskrivs!är!”Revise!and!approve!technology”,!”Recreational!break”!och!
”Education”.

Revise!and!approve!technology

Förklaring!
Aktivitet!som!speglar!arbete!som!utförs!då!utvecklare!söker!och!sätter!sig!in!i!verktyg!såsom!
ramverk!eller!bibliotek!som!senare!kan!användas!för!att!uppfylla!ett!krav.

Uppkomst!
Under!aktionsstudien!uppgavs!en!kravlista!åt!författarna.!Kravlistan!var!ifrån!slutanvändares!
perspektiv.!Speciella!funktioner!som!önskades!saknades!erfarenhet!för!att!implementera!unE
der!den!tid!som!aktionsstudien!utfördes.!Därav!lades!jobb!ned!på!denna!aktivitet!för!att!spara!
tid!och!för!att!inte!återuppfinna!hjulet.
Recreational!break&

Förklaring!
Aktivitet!som!speglar!arbete!som!utförs!då!utvecklare!inofficiellt!jobbar.!Alltifrån!värdegivande!
diskussioner!och!tankar!som!exempelvis!sker!under!en!kafferast!eller!promenad

Uppkomst!
Diskussioner!om!programmet!skänkte!ett!objektivt!värde!för!problem!som!kunde!uppstå!unE
der!utvecklingen.!Diskussioner!skedde!vid!raster!då!utvecklarna!inte!satt!och!programmera.
Education&

Förklaring!
Grundläggande!inlärning!såsom!att!lära!sig!ett!nytt!programmeringsspråk.

Uppkomst!
Utvecklingen!av!programmen!kunde!valfritt!väljas!mellan!två!programmeringsspråk.!
Objective!C!och!Swift.!Arbete!lades!ner!på!att!lära!sig!grundläggande!syntax.
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Bilaga!C,!SGD2ramverkets!aktiviteter!

!

Denna bilaga innehåller alla aktiviteter för för rollen ”Developer” som SGD ramverket består
av. Aktiviteterna är uppdelade i en tabell för varje processmodellsdel som är ”Pre-work”,
”Work” och ”Post-work”.

Tabell 2 Aktiviteter för Pre-Work
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Tabell 3 Aktiviteter för Work

Tabell 4 Aktiviteter för Post-Work
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Bilaga!D,!Högskoleingenjörer!lönetabell!per!examensår!

!

2015-11-20

Total lön 2014 per Examensår
*Utbildning: Högskoleingenjör *Utbildningsinriktning: Datateknik, elektronik mfl
*Utbildningsinriktning, detaljerad: Högskoleingenjörsutb: datorteknik *Arbetsområde:
Data-programmering
ExAntal
1998
2
amensår
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Samtliga

2
3
1
2
2
2
3
1
4
2
7
9
7
13
9
5
74

Medel
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
34 148
34 215
32 841
30 191
28 939
27 620
34 172

10:e
.
Perc

Undre
.
Kvartil

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
27 000

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29 000
.
.
29 100

Källa: Löner från enkät Samtliga, medlemmar hos
Sveriges Ingenjörer
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Median
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
32 760
33 700
32 800
30 200
28 050
.
33 200

Övre
.
Kvartil

90:e
.
Perc

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
32 200
.
.
38 000

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
41 820
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