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Sammanfattning 
 

Den agila utvecklingsmetoden scrum är en erkänd metodik inom systemutveckling som möj-

liggör noggrann utvärdering, testning och iteration inom utvecklingsprojekt. Scrum appliceras 

i projekt där scrumteamet normalt består av 3-9 personer. Vi presenterar i detta examensarbete 

resultat från en deltagande observation i ett småskaligt, tidsintensivt utvecklingsprojekt. Vi be-

skriver konsekvenserna av att med ett team bestående av två personer applicera scrum i ett 

utvecklingsprojekt med scrumartefakter såsom sprinter, dagliga scrummöten och produktback-

loggar.   
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1. Inledning  
 

Kapitlet kommer behandla examensarbetets problembakgrund, syfte, de avgränsningar som 

gjorts, en kunskapsbeskrivning med innehållande avsnitt för kunskapsintressenter samt en av-

slutande disposition.   

 

1.1 Problembakgrund  
 

Ett ständigt problem inom IT-branschen är den höga procenten misslyckade projekt. Eskalerade 

utvecklingsprocesser har ansetts vara en av de vanligaste anledningarna där mänskliga och or-

ganisatoriska faktorer såsom höga kostnader och bristfällig planering har spelat en stor roll 

snarare än tekniken som har använts. Vilken utvecklingsmetod som har använts i utvecklings-

projektet har påverkat slutresultatet. Utvecklingsmetodernas syfte är generellt till för att forma-

lisera och säkra processer och dess kvalité. Detta medför att de olika processerna kan vara svåra 

att förstå och förutspå. Det finns idag olika utvecklingsmetoder inom IT-branschen. De sekven-

tiella och inkrementella utvecklingsmetoderna får mer och mer ge rum för den agila formen av 

systemutveckling. (Jönsson, 2013) 

 

Sekventiella utvecklingsmetoder, såsom vattenfallsmetoden, anses idag vara oflexibel, dyr och 

tidskrävande i form av planering och orörliga processer som näst intill omöjliggör en tillbaka-

gång för att korrigera uppkomna brister. (Zhang & Dorn, 2011) 

 

Sedan tidigt 1990-tal så har agila utvecklingsmetoder rönt stor framgång inom IT-branschen. 

Agil utvecklingsmetod har genom forskning bevisats ha högre produktivitet och bättre felhan-

tering jämfört med till exempel inkrementella utvecklingsmetoder. (Tarhan & Yilmaz, 2013) 

Agil systemutveckling har nått hög status inom både industrin och akademin genom den snabba 

utvecklingen av mjukvara och det flexibla förhållningssättet till ständig förändring av kravspe-

cifikationer. (Zhang & Dorn, 2011) 

Att arbeta med agila utvecklingsmetoder inom IT blir alltmer vanligt. Att göra användarna del-

aktiga i utvecklingsprocessen och därmed göra iteration möjlig i alla steg av utvecklingen har 

visat sig vara väldigt effektivt. (Tomas Eklund, Tétard, Ståhl, Hirkman, & Back, 2008) 

 

En form av agil systemutveckling kallas Scrum. Scrum lägger fokus vid kommunikation mellan 

utvecklare och beställaren/användaren. Metoden är flexibel och iterativ, där varje iteration ska 

utvärderas för att minimera risken av en bristfällig slutprodukt.  

 

Scrum är erkänt och etablerat inom systemutveckling och är en av de mest använda formerna 

av agil systemutvecklingsmetod inom industrin. Konceptet bakom Scrum är att en färdig pro-

dukt eller prototyp är levererad efter varje sprint, vilket möjliggör noggrann utvärdering, test-

ning och iteration. (Jönsson, 2013) 

 

Scrum är designat för att kunna användas i både större och mindre projekt som sträcker sig över 

en längre eller kortare period. Utvecklingsteamets storlek ska vara i proportion till projektets 
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storlek. Antalet utvecklare ska vara så pass få att arbetet går smidigt men samtidigt tillräckligt 

för att kunna producera något av värde.  

I manualer för hur Scrum ska appliceras så rekommenderas det att antalet deltagare i projekt 

ska vara större än tre. Om antalet understiger det rekommenderade så riskerar utvecklingstea-

met att brista i kunskaper som krävs för att klara av en sprint och därmed inte kunna nå upp till 

de satta målen.    

 

Forskning med fokus på användandet av Scrum i mindre projekt med ett begränsat antal ut-

vecklare är idag bristfällig. Vi har därför valt att utveckla en webbapplikation genom Scrum 

med ett utvecklingsteam bestående av endast två personer. Ett grundproblem blir att roller 

såsom produktägare och scrummästare kommer att innehas av samma personer som innehar 

rollen som utvecklare. Detta är dock inget regelbrott då både produktägare och scrummästare 

kan arbeta med uppgifter från sprintbackloggen. Svårigheten blir att skilja på rollen som pro-

duktägare och scrummästare gentemot rollen som utvecklare och därmed i vilken situation re-

spektive roll ska antas.       

 

På samma sätt som scrum appliceras i denna uppsats så skulle det kunna appliceras i ett verkligt 

projekt där utvecklingsteamet går från idé till första prototyp. En tydlig överblick över den 

kommande utvecklingen genom att använda scrum tror vi är både betryggande och motiverande 

för ett mindre utvecklingsteam. Scrum ger en fördefinierad struktur, speciellt till team som 

kanske inte har utvecklat i större omfattning sedan tidigare och framförallt i projektet som pre-

senteras i denna uppsats. Om man som i vårt fall inte har en utomstående uppdragsgivare så 

tror vi att användartester är ett bra alternativ. Användartester bidrar till önskemål och krav som 

kanske inte hade fångats upp av oss utvecklare eller en uppdragsgivare. Vi tror därför det är ett 

bra alternativ i detta projekt. 

 

1.2 Syfte  
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om Scrum är applicerbart i ett småskaligt, 

tidsintensivt utvecklingsprojekt. Utvecklingen kommer bestå av en webbapplikation som ska 

fungera som ett verktyg i vår analys av Scrum. Vi kommer att anta rollerna som produktägare, 

scrummästare och utvecklare under hela utvecklingsperioden där intresset kommer ligga på 

utförandet av Scrum snarare än den utvecklade prototypen i sig. Prototypen kommer att testas 

av användare, vilka i sin tur ger feedback på prototypen, vilket i sin tur leder till produktback-

loggar och sprintbackloggar.  

 

Analysen av Scrum kommer att ske genom en deltagande observation där det kommer doku-

menteras erfarenheter och reflektioner i en observatörens dagbok efter varje sprint. Detta med-

för att utvecklingsprocessen och dokumentationen kommer att vara en viktig del av examens-

arbetet, och vårt kunskapsbidrag.  

1.2.1 Kunskapskaraktärisering  

Vi kommer med det här projektet svara till frågeställningen “Vad är konsekvenserna av att appli-

cera Scrum i ett småskaligt, tidsintensivt utvecklingsprojekt?”. På så sätt kommer vi att kunna 
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komma med råd, preferenser och normativ kunskap som kan vara till värde för andra, liknande 

projekt i framtiden.  

1.2.2 Frågeställning 

Vad är konsekvenserna av att applicera Scrum i ett småskaligt, tidsintensivt utvecklingsprojekt? 

1.2.3 Forskningsfrågor 

Hur fungerar rollfördelningen inom Scrum i ett småskaligt utvecklingsprojekt? 

Hur fungerade tidsplanen?  

Har rätt uppgifter prioriterats under utvecklingens gång? 

Har vi nått målen definierade i kravspecifikationen? 

1.3 Avgränsningar  
 

Webbapplikationen är främst avsedd att fungera som ett verktyg i analysen av Scrum. Därmed 

så är den inte ämnad för att läggas ut på internet eller på annat sätt användas förutom i detta 

examensarbete.  

Vi har även valt att på förhand begränsa antalet sprinter till fyra stycken och därmed inte kan 

garantera en fullt fungerande webbapplikation. Detta anser vi inte vara ett problem då webbap-

plikationen inte är avsedd för publik användning. 

 

1.4 Kunskapsbeskrivning  
 

Ett av våra kunskapsbidrag med detta examensarbete är att addera kunskap till “the body of 

knowledge” inom området agil systemutveckling och specifikt Scrum. (Oates, 2006) 

 

Kunskapsprodukterna kommer gestalta sig i form av de resultat som vår analys av Scrum ger. 

Motivet till projektet är ett intresse från oss författare inom ämnet agil systemutveckling samt 

en vilja att bidra till det idag bristfälliga forskningsområdet.  

 

Resultaten kommer att ge oss insikt och kunskap om den agila systemutvecklingsmetoden 

Scrum, ge oss svar på vår frågeställning och därmed låta oss bidra till den redan befintliga 

forskningen. Resultaten kommer även ge oss svar på vilka konsekvenser som kan väntas vid 

tillämpning av agil systemutveckling och Scrum i vårt specifika fall. Det vill säga resultat som 

kan tala för och/eller emot agil systemutveckling i småskaliga, tidsintensiva projekt.  

 

Vi anser att de resultat vi får fram är viktiga för vårt arbete, för oss som studerande, är ett bidrag 

till forskningsområdet samt i slutändan ska hjälpa oss att besvara vår frågeställning. Metodiken 

i att ta fram resultaten kommer bli givande för oss som studenter i vår eventuella fortsatta forsk-

ning och vårt framtida arbetsliv inom IT-branschen. Vår ambition är att våra resultat ska kunna 

användas i fortsatt forskning och/eller som inspiration till framtida uppsatsarbeten.     
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1.4.1 Kunskapsintressenter  

De intressenter som är intresserade av vårt kunskapsbidrag är främst forskare, studenter och 

andra yrkesgrupper som är intresserade av hur Scrum appliceras i småskaliga projekt. Kun-

skapsbidraget i detta examensarbete kan även anses sträcka sig över industrigränserna och vara 

av intresse inom småskaliga projekt i andra branscher än enbart inom IT.  

 

1.5 Disposition  
 

Kapitel två innefattar vår forskningsansats kombinerat med den metod som använts för datain-

samling och dataanalys.   

 

Kapitel tre innefattar tillvägagångssättet med pregame, game och conclusion i utvecklingen av 

vår prototyp.  

 

Kapitel fyra innefattar resultaten från pregame där planeringen inför både utvecklingen och 

appliceringen av scrum avhandlas.  

 

Kapitel fem innefattar resultaten från game där genomförandet av utvecklingen och scrum av-

handlas.  

 

Kapitel sex innefattar analys av pregame och game samt de kunskapsbidrag som identifierats.  

 

Kapitel sju innefattar slutsatsen och de kunskapsbidrag som har identifierats presenteras.  
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2. Forskningsansats och metodval  
 

Forskningsansatsen i uppsatsen är designforskning (Design Science) i kombination av delta-

gande observation. Ett alternativt angreppsätt hade varit en fallstudie där vi undersöker ett ut-

vecklingsprojekt likt Zhang & Dorn. (Zhang & Dorn, 2011)  

 

Genom att utföra en deltagande observation i rollen som utvecklare av en småskalig webbap-

plikation får vi förståelse för analys-, design-, implementation- och test-faserna i agil system-

utveckling. Examensarbetet fokuserar på utvecklingsprocessen snarare än prototypen. Utveckl-

ingen av prototypen kan ses som ett verktyg för att få en djupare förståelse för utvecklingsme-

toden, specifikt agila systemutvecklingsmetoder i småskaliga projekt. 

 

2.1 Design science  
 

Det är vanligt att forskare inom IT driver projekt som innefattar analys, design och utveckling 

av IT-artefakter. När det handlar om att utveckla en artefakt i forskningssyfte brukar detta kallas 

för design science. (Oates, 2006) 

 

Design science skapar kunskap om specifika situationer eller problem. Utvärdering av dessa 

bidrar med kunskap och rekommendationer för framtida artefakter som står inför samma eller 

liknande problem. (Niederman & March, 2012) 

 

Själva artefakten kan vara IT-produkter så som Contructs, Models, Methods eller Instantiations 

(March & Smith, 1995). Ofta är resultatet av design science en kombination av dessa. Artefak-

tens roll för kunskapsbidraget kan ha olika betydelse beroende på vilket fokus som läggs på 

den.  

Det kan vara; 

 Artefakten är resultatet 

 Ett verktyg för att studera något annat 

 En fungerande slutprodukt här fokus ligger på utvecklingsfasen 

 

I det här arbetet kommer fokus ligga på utvecklingsprocessen och utvecklandet av artefakten 

ses som ett verktyg för att utvärdera instanser av artefakter.   
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2.1.1 Design Science forskningsstrategi 

Som forskningsstrategi används Vaishnavi och Kuechlers iterativa process i fem steg; Aware-

ness, Suggestions, Development, Evaluation, Conclusion. (Vaishnavi & Kuechler, 2004) 

 

Arbetet med dessa steg sker flytande och iterativt för att på så sätt kunna anpassa sig till nya 

problem och resultat. Detta är ett vanligt sätt att arbeta med designforskning. (Oates, 2006) 

 

 

Awareness  

 

I detta steg definieras området och problemet. Problemformuleringen baseras på förslag från 

tidigare forskning.  

  

 

Suggestions 

 

Här definieras ett förslag eller idé för att angripa problemet definierat i awareness. 

 

 

Development 

 
Detta steg handlar om en implementation av det preliminära lösningsförslaget och utveckling av en 

protoyp.  
 

 

Evaluation 

 
Detta steg handlar om utvärdering och avvikelser från våra förväntningar av prototypen. 
 

 

Conclusion 

 
Detta steg handlar om att dra en slutsats utifrån arbetets resultat. Vilket svarar till frågeställning och 

forskningsfrågor samt identifierar arbetets kunskapsbidrag.   

2.1.2 Autobiografisk Designforskning 

Autobiografisk design är en del av designforskningen. Det innebär att forskaren använder sig 

själv i stor utsträckning för att systematiskt få en förståelse för ett system. Forskaren utvecklar 

och testar prototypen för att på så sätt skapa sig en uppfattning om designen. Det används för 

att utvärdera och iterativt förbättra prototypen baserat på sina egna uppfattningar och åsikter 

om designen. (Sengers & Neustaedter, n.d.) 

 

Med den här uppsatsen vill vi explorativt undersöka konsekvenserna av att använda en specifik 

utvecklingsmetod genom att utveckla en prototyp.  Autobiografisk design passar väl som forsk-

ningsmetod i detta projekt eftersom den bidrar till en detaljerad, nyanserad och empiriskt för-

ståelse för utformningen av en design. (Sengers & Neustaedter, n.d.) 
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I det utvecklingsprojekt som ska bedrivas under det här arbetet kommer vi utveckla en prototyp 

från grunden utan någon förlaga. Tidigare forskning har visat att genom autobiografisk design 

kan utvecklare få förståelse för problem redan i ett tidigt stadie av designfaserna. Det ger ut-

rymme till att testa och förfina designidéer. (Sengers & Neustaedter, n.d.)  

 

Faktisk användartestning som en del av användarcentrerad design kan vara svårt att utföra i ett 

tidigt stadie av en utvecklingsprocess eftersom det inte finns så mycket för användarna att testa. 

Det realiseras i det här projektet genom den första prototypen som ska tas fram innan första 

sprinten måste basera sig fullt på utvecklarnas erfarenhet och preferenser. Även i efterföljande 

sprinter kommer den slutgiltiga prioriteringen av uppgifter att utveckla göras av utvecklarna 

själva och basera sig på deras egna reflektioner. Autobiografisk design tillåter forskarna att utgå 

ifrån sina egna reflektioner och intryck och genom det undvika en mer formell analys. (Sengers 

& Neustaedter, n.d.) 

  

2.2 Utvärdering av Prototyp  
För att utvärdera prototypen i varje iteration används heuristisk utvärdering.  

 

Heuristisk utvärdering går ut på att en mindre grupp användare ur den tilltänkta målgruppen 

testar och utvärderar prototypen.  (Nielsen, 2001) 

 

Ett rekommenderat antal testare är 3-5 stycken vilket har visat sig vara det mest effektiva anta-

let, då de flesta problem upptäcks av under första fem testerna. (Bevan et al., 2003) 

Testerna är individuella och går ut på att testpersonen får ett antal uppgifter att lösa. Det är först 

efter alla uppgifter är klara testaren och observatören (testledaren) tillåts kommunicera. Detta 

för att testaren ska vara opartiskt i största möjliga mån.  

 

Efter testet får testpersonen fylla i ett frågeformulär om prototypen, och det är det som utgör 

resultatet av utvärderingen. Även om inte observatören diskuterar användningen under testet är 

det observatörens ansvar att märka problem som testaren har men kanske inte kan uttrycka. 

Därför är det viktigt att testare och observatör diskuterar testsessionen efteråt och i vissa fall 

adderar synpunkter till frågeformuläret. Även om skriftliga utvärderingar kräver mer av test-

personen är dessa att föredra då resultatet är mer formellt än verbala utvärderingar. (Nielsen, 

2001) 

 

De stora fördelarna med att använda heuristisk utvärdering är: 

 Det är billigt. 

 Det lätt att motivera testare till det. 

 Det inte kräver ingen större framförhållning.  

 Det går att använda tidigt i utvecklingsprocessen.  

(Nielsen & Molich, 1990) 

 

2.3 Deltagande observation  
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I en deltagande observation är forskaren själv delaktig i den undersökta situationen. Motivet är 

att observatören ska uppleva samma saker som de andra i situationen upplever. Forskaren an-

vänder sig själv som främsta verktyg och skriver ner de uppfattningar och iakttagelser som 

denne själv upplever. (Oates, 2006) 

 

Vi anser att genom kombinera deltagande observation och designforskning får vi en djupare 

förståelse för utvecklingsprocessen.  

2.3.1 Planering och genomförande av Deltagande observation  

Detta arbete faller inom ramarna för Practitioner-research eftersom vi undersöker oss själva i 

en roll vi sedan tidigare har.  

 

Practitioner-researcher är en person som väljer att forska på något denne själv arbetar med. På 

så sätt undgår forskaren annars vanlig förekommande problematik i deltagande observation 

som att anpassa sig till observationsgruppen. Som practitioner researcher behövs inget tillstånd 

för att få utföra forskningen samtidigt som forskaren redan är insatt i uppgiften och slipper 

anpassa sig till en ny miljö och en ny grupp människor. Viktigt är dock att forskaren gör sig 

medveten om antaganden och fördomar som finns kring projektet på förhand, annars finns ris-

ken att problem som en utomstående observatör skulle lägga märke till missas. (Oates, 2006) 

 

Ett problem vi ser med den här typen av undersökning är att vi blir påverkade av våra egna 

antaganden och styr resultatet i den riktningen.  

Som deltagande observatör måste man lära sig att känna igen och avvisa sina förutfattade me-

ningar och antaganden för att se sig själv och projektet som utomstående skulle göra. Genom 

att starta observationerna brett och undersöka alla händelser planlöst får vi som observatörer en 

känsla av projektet, det kan utgöra vad som är utmärkande och vad vi bör fokusera på. Målet 

med observationen är att försöka se mönster i viktiga händelse som kan vara exempelvis pro-

blematiska, oväntade eller motsägande men kan också vara händelser som skiljer sig från vår 

teori vilket gör att vi måste omformulera teorin. Syftet är alltså att utveckla en teori om vad 

som händer, snarare än att bara berätta vad som händer. (Oates, 2006) 

 

Det är alltså viktigt att vi gör klart för oss vad vi har för fördomar om agil systemutveckling i 

småskaliga projekt, att vi ser sakligt och ifrågasättande på händelser vi är familjära med. Ef-

tersom ingen av oss har någon erfarenhet av agil systemutveckling ger det oss goda möjligheter 

för ett sakligt synsätt.  

 

Att vara selektiv och partisk är oundvikligt i de flesta forskningsprojekt. I deltagande observat-

ioner kan det bli ett problem eftersom undersökningens främsta verktyg är observatören. Re-

sultatet grundas alltså på observatörens påståenden. (Oates, 2006) 

 

När vi dokumenterar i rollen som observatörer kommer vi reflektera över oss själva i olika 

situationer, exempelvis: vad vi kan ha för påverkan, vad vi tar för givet och vilka antaganden 

vi gör. Genom detta genomförande så styrker vi vår validitet. (Oates, 2006)  
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2.4 Systemutvecklingsmetod  
 

Oavsett vilken typ av artefakt som utvecklas är det ett krav i design science att välja en etablerad 

utvecklingsmetod. För att kunna utvinna kunskapsbidrag ur design science är det viktigt att 

dokumentera hur arbetet har fortlöpt genom utvecklingsprocessens faser och hur de relaterar 

till de steg definierade i 2.1.1. Det ska vara möjligt att gå tillbaka till tidigare steg i utvecklings-

processen och kunna se relationen till de designbeslut som tagits. (Oates, 2006) 

 

Eftersom det här arbetet har syfte att utvärdera hur agil utveckling, mer specifikt scrum, funge-

rar i ett småskaligt webbutvecklingsprojekt, faller det sig naturligt att vi använder just scrum 

som utvecklingsmetod. Det kommer även ge oss underlag och data för att se hur prototypen har 

utvecklats över tid.   

2.4.1 Agil systemutveckling  

Huvudsyftet med agil systemutveckling är att vara flexibel och genom självorganiserande och 

tvärfunktionella utvecklingsteam med nära kontakt med kund/intressent uppfylls detta. Det krä-

ver alltså en nära kommunikation mellan utvecklare och kund. Detta är av stor vikt för att ut-

vecklaren ska kunna möta kundens krav och önskemål. (Jönsson, 2013) 

 

Agil systemutvecklingsmetod utgår ifrån fyra olika grundtankar som skiljer sig något ifrån den 

traditionella systemutvecklingsmetodiken som exempelvis System Development Life Cycle 

(SDLC).  

 Värdet av Individer och interaktioner framför processer och verktyg i utvecklingspro-

cessen. 

 Skapa fungerande programvara framför omfattande dokumentation.  

 Samarbete mellan kunden/målgruppen och det agila utvecklingsteamet framför kon-

traktsförhandling 

 Anpassning till förändring i utvecklingen framför att följa en plan 

 

Dessa fyra värderingar utgör grundstenarna i agil systemutveckling och ska främja ett kreativt 

arbete med fokus på effektivitet och kontroll. (Jönsson, 2013)  

 

Det lägger även mer vikt på kvalité i designen än på kvantitet. (Cockburn & Highsmith, 2001) 

 

Tanken är alltså att leverera små fungerande delar av slutprodukten under hela utvecklingspro-

cessen. Kunden får mer inflytande och fel upptäcks i tidigare stadie och utvecklarna måste vara 

uppmärksamma och ha en adaptiv inställning till förändring. På så sätt kan agil systemutveckl-

ing uppfattas som mer hanterbart än exempelvis SDLC.  

 

Det finns ett flertal systemutvecklingsmetoder som anses som agila. Några exempel är eXtreme 

programming (XP), Dynamic Systems Development Method (DSDM) och den som ligger i 

fokus för detta arbete, Scrum. Gemensamt för alla dessa är att de är inkrementella, samverkande 

och adaptiva, vilka är huvudattribut för agil systemutveckling. (Jönsson, 2013) 
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2.4.2 Scrum  

Scrum är en av de mest använda agila utvecklingsmetoderna och fokuserar på att planera pro-

jektet en dag i taget. Metoden beskrivs som mer flexibel än mer traditionella utvecklingsme-

toder som vattenfallsmodellen. (Jönsson, 2013) 

 

Scrum är ett ramverk bestående av ett antal komponenter så som roller, aktiviteter, artefakter 

och regler. Varje komponent spelar en viktig roll och är betydande för scrums framgång.  

 

Scrumteamet 

Scrumteamet som består av produktägare, utvecklingsteam och scrummästare är självorganise-

rande och tvärfunktionellt. Med självorganiserande menas att teamet själva bestämmer hur man 

bäst arbetar snarare än att en utomstående part leder arbetet. Tvärfunktionella team är inte be-

roende av andra team eftersom de har all kompetens som de behöver inom teamet. På så sätt 

blir teamen mer flexibla, kreativa och produktiva. (Schwaber & Sutherland, 2011) 

 

Produktägare har ansvar för skapa så mycket värde som möjligt ur produkten och utvecklings-

teamet. Denne har även ansvar för att produktbackloggen tydligt förklarar vad som ska göras 

och i vilken ordning, att utvecklingsteamet levererar och att det hela kommuniceras inom 

scrumteamet. (Schwaber & Sutherland, 2011) 

 

Utvecklingsteamet består av personer som har kompetenser att ta fram en färdig produkt efter 

varje sprint. Det är självorganiserande och tvärfunktionellt. Även om olika kompetenser före-

kommer, ligger ansvaret för produkten på hela teamet. (Schwaber & Sutherland, 2011) 

 

Scrummästaren främsta uppgift är att leda scrumteamet och se till så att Scrum efterlevs och 

förstås av alla, både inom och utanför scrumteamet. Scrummästaren hjälper produktägaren med 

att strukturera produktbackloggen och kommunicera den till utvecklingsteamet. (Schwaber & 

Sutherland, 2011) 

 

Scrumaktivitet 

 
Scrum består av ett antal fördefinierade aktiviteter som är tidsbegränsade och till för att effektivi-

sera planeringen. Sprint är huvudaktiviteten i vilken de andra aktiviteterna är en del av. Gemen-

samt för alla är att de är ett tillfälle för utvärdering och en möjlighet till att anpassa sig till föränd-

ring.  
 

Sprint är som tidigare nämnt kärnan i scrum med huvudsyftet att producera en användbar produkt. 

Det är i sprinten all utveckling sker och längden kan variera mellan olika projekt men en max-

gräns till en månad är satt för att minimera risken och komplexiteten i varje sprint. Ett projekt be-

står av ett antal sprints som följer direkt efter varandra. (Schwaber & Sutherland, 2011) 
Utvecklingen av ny funktionalitet måste konstant interagera med variablerna tid, krav, kvalité, 

kostnad och konkurrens. Interaktionen med dessa avgör slutet på utvecklingsfasen. (Schwaber, 

1997) 
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Sprintplanering  

 
Allt som ska göras under den kommande sprinten planeras av hela scrumteamet på ett så kallat 

sprintplaneringsmöte. Längden på mötet baseras på hur lång sprinten är. För en veckas sprint bör 

mötet vara 2 timmar. Målet för sprintplaneringen är att svara på följande två frågor:  

 Vad kommer sprinten leverera? - Baserat på produktbackloggen, prototypen, beräknad 

kapacitet och tidigare framgång. Utvecklingsteamet väljer själva vad som ska utföras. 

 Hur behöver vi arbeta för att uppnå det? - Utvecklingsteamet bestämmer vad som be-

hövs byggas för att nå det uppsatta målet för en fungerande prototyp. De utvalda upp-

gifterna sammanställs i en sprintbacklogg som innehåller det som behöver göras i sprin-

ten.  

(Schwaber & Sutherland, 2011) 

 

 

Daglig scrum 

 

Varje dag startas med ett 15 minuter långt möte där utvecklingsteamet planerar de kommande 

24 timmarna. Varje utvecklare uppdatera resten av teamet på följande tre punkter: 

 Vad som är gjort sedan förra mötet 

 Vad som kommer göras till nästa möte. 

 Vad det finns för kända hinder. 

Målet med denna aktivitet är att säkerställa att sprintens mål uppnås genom bättre kommuni-

kation och kunskap om projektet i helhet. (Schwaber & Sutherland, 2011) 

 

 

Sprintgranskning 

 

Varje sprint avslutas med en sprintgranskning i vilken man granskar vad som har gjorts och ser 

över produktbackloggen.  Längden på mötet baseras på hur lång sprinten är. För en veckas 

sprint bör mötet vara 1 timme. Målet för sprintgranskningen är att svara till följande punkter: 

 Produktägaren bestämmer vad som är klart.  

 Utvecklingsteamet diskuterar hur sprinten har gått utifrån problem och lösningar.  

 Utvecklingsteamet går igenom den nya funktionaliteten som blivit klar under sprinten. 

 Produktägaren diskuterar tidsramarna och uppsatta mål baserade på datum.  

 Hela gruppen diskuterar vad man bör fokusera på inför nästkommande sprint.  

Output från sprintgranskningen är en reviderad produktbacklogg, i vilken uppgifter kan ändras 

eller nya läggas till för att bättre möta nya omständigheter. Resultatet ligger till stor del grund 

för följande sprintplanering. (Schwaber & Sutherland, 2011) 

 

 

Sprintåterblick 

 

Sprintåterblicken sker mellan sprintgranskningen och nästkommande sprintplanering. Den fo-

kuserar främst på hur scrumteamet har arbetat och kan arbeta bättre i nästkommande sprint.  

Längden på mötet bör vara något kortare än sprintgranskningen. För en veckas sprint bör mötet 

vara ca 45min. Även om scrum tillåter teamet att förbättra arbetssättet när som helst under en 

sprint är det här det formella tillfället där fokus ligger på enbart det. (Schwaber & Sutherland, 

2011) 
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Målet med sprintåterblicken är att:  

 Granska hur sprinten har fortlöpt rörande dess medlemmar, relationer, processer och 

verktyg. 

 Identifiera och prioritera vad som gått bra och vad som kan göras bättre.  

 Ta fram en plan för att införa dessa förbättringar i nästkommande sprint. 

(Schwaber & Sutherland, 2011) 

 

 

Scrum artifacts 

 
Scrumartefakterna är till för att innehålla den information som teamet behöver för att producera 

klara prototyper. Det är därför viktigt att artefakterna är tillgänglig och kommuniceras i hela teamet 

för att kunna producera klara inkrement. (Schwaber & Sutherland, 2011) 

 

 

Produktbacklogg 

 
Produktbackloggen är scrums kravspecifikation. Den innehåller alla krav som kan komma att be-

hövas för en färdig slutprodukt. Kraven prioriteras utefter faktorer som är viktiga för projektet som 

exempelvis värde, risk, och nödvändighet. De med högst prioritet är mer detaljerat beskrivna och 

kan även ha en tidsuppskattning för vad det bör ta att implementera dem. Utvecklingsteamet är 

ansvarigt för att göra alla uppskattningar.  

 
Kraven kommer alltid förändras och därför är produktbackloggen ett dynamisk, levande dokument 

som alltid kommer förändras för att passa verkligheten. Det är produktägarens ansvar att produkt-

backloggens innehåll är tillgängligt och relevant. (Schwaber & Sutherland, 2011) 

 

 

Sprintbacklogg 

 
Sprintbackloggen är en lista med ett antal utvalda uppgifter ifrån produktbackloggen och en plan 

för hur de ska implementeras i den kommande sprinten. Listan är baserad på vad utvecklingsteamet 

tror sig hinna med den kommande sprinten och vad det behöver göra för att nå målet.  
 
Målet med sprintbackloggen är att definiera en plan för hur utvecklingsteamet ska göra för att bli 

klar med uppgifter från produktbackloggen. För varje uppgift finns det tillräckligt med information 

för att kunna förstå målet under de dagliga scrummötena.  
 
Sprintbackloggen förändras och utvecklas under hela sprinten. Men det är bara utvecklingsteamet 

som har rätt att göra ändringar i den under sprintens gång. Utvecklingsteamet äger sprintbacklog-

gen och har i uppgift att se till så den ger en tydlig realtidsbild över vad utvecklingsteamet 

planerar att slutföra under sprinten. (Schwaber & Sutherland, 2011) 

 

 

Inkrement 

 



13 

 

Inkrement är alla uppgifter som blivit klara under sprinten och alla föregående sprinter. Efter varje 

sprint måste inkrementet vara klart. Det måste möta definitionen av klar i scrum och vara funge-

rande oavsett om produktägaren väljer att ta med det i den slutgiltiga produkten. (Schwaber & 

Sutherland, 2011) 

 

 

Definition av “klar” 

 
För att ett inkrement eller en uppgift ur produktbackloggen ska anses som klar måste den uppnå 

scrumteamets definition av klar. Det kan variera från team till team, men även under projektets 

gång. Det viktiga är att alla är överens med vad som menas med klar. Oftast höjs gränsen för vad 

som anses klart under projektets gång för att öka kvalitén i takt med att teamet blir mer erfaret. 

(Schwaber & Sutherland, 2011) 

 

2.5 Förhållandet mellan design science och scrum  
 

I följande avsnitt diskuteras hur man kan arbeta med design science och scrum tillsammans. 

Vilka faser i de två metoderna som hör ihop och hur de kombineras på bästa sätt.  

 

Vi är medvetna om den problematik som kan uppstå i att kombinera design science och scrum, 

speciellt i ett utvecklingsprojekt. Att applicera Scrum i kombination med Vaishnavi och 

Kuechlers iterativa process för designforskning. (Vaishnavi & Kuechler, 2004) 

 

Då tidigare uppsatsarbeten har kombinerat design science och scrum med lyckat resultat så kan 

vi motivera vårt arbete genom just detta. (se Tabell 1) (Eklund & Spehar, 2013) 
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Designforskning Scrum 

(Forskningsstrategi) (Systemutvecklingsmetod) 

Awareness 

En beskrivning av problemet som ska 

lösas med IT artefakten 

 

Pregame 

Att planera och välja arkitektur som ska 

leda till lösning av problemet 

 

Suggestion 

Förslag på hur lösningen skall 

presenteras 

 

Development 

Utveckling av IT-artefakt 

 

Evaluation 

Utvärdering av IT-artefakten 

 

Game 

Utvecklandet av artefakten sker i iterativa 

sprintar där, i varje sprint utförs analys och 

skapande av förslag som sedan utvecklas 

och utvärderas 

 

Conclusion 

Slutsatser, sammanfattning av 

kunskapsbidrag 

Postgame 

Artefakten förbereds för leverans och 

slutdokumentation skrivs. 

 
Tabell 1 Förhållandet mellan design science och scrum (Källa: Tobias Eklund & Spehar, 2013) 

 

2.6 Datainsamlingsmetodik 
 

 

Utvecklande av applikationen – användartester 

 
Den största datainsamlingen kommer ske i utvecklandet av en webbapplikation. Utvecklingen sker 

enligt de riktlinjer specificerade i design science och den valda utvecklingsmetoden scrum.  
 

 

Deltagande Observation 
 

Vi kommer att göra en deltagande observation där vi själva samlar in data under utvecklingspro-

cessen. Vi kommer att tillämpa practitioner research, det vill säga att vi själva kommer analysera 

utvecklingsprocessen. (Se avsnitt 2.2 för diskussion och resonemang) 
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Dokumentation 

 
Under utvecklingsfasen kommer vi samla in data i form av produktbackloggar. Vilket är en sam-

lingsplats av alla önskemål om förändringar av prototypen. Samt underliggande dokumentation 

såsom sprintbackloggar kommer användas i vidare dataanalys. 
 

 

Observatörens dagbok 

 

Eftersom vi utför en deltagande observation kommer vi som observatörer föra dagbok. 

Vi kommer dokumentera våra resonemang och erfarenheter kring arbetet i utvecklingsgruppen 

i en form av dagbok utefter projektets gång. Dagboken kommer bidra till svar på forsknings-

frågorna. 

 

 

Utvärdering av prototypen 

 

Vår utvärdering av prototypen kommer att ske genom Heuristisk utvärdering. Detta innebär att 

produktägaren formulera rett antal uppgifter som användaren sedan ska lösa i prototypen. En 

utvärderare sitter med användaren under hela testsessionen men är inte delaktig annat än vid 

start av testet och hjälp vid eventuellt problem där användaren inte kommer vidare. Men detta 

sker först efter att användaren tydligt klargjort vad problemet är. Efter testsessionen svarar an-

vändaren på ett antal frågor om hur det var att använda applikationen. De svaren som är resul-

tatet ifrån utvärderingen ligger till grund för vidare analys.  

 

Vi motiverar valet av utvärderingsmetod med att det viktiga inte är hur användaren löser vissa 

problem, utan varför. Målet är inte att under testning med användare hitta alla fel, utan att hitta 

de stora felen som kan hindra att utvecklingen går framåt och in i nästa sprint. Vi måste vara 

medvetna att nya förändringar under utvecklingen kan leda till nya problem. (Tomas Eklund et 

al., 2008) 

 

Detta medför att vi måste vara noggranna under testning och lyhörda som utvärderare. 

 

2.7 Metodik för dataanalys 
 

Vi kommer genomföra en kvalitativ dataanalys. Genererad data kommer att analyseras i ett 

interpretativt forskningsparadigm. Vårt val av dataanalys kan motiveras enligt följande resone-

mang. Data från produktbackloggar kommer mätas i form av de förändringar som sker av pro-

totypen under projektets gång, det vill säga en jämförelse hur produktbackloggen såg ut i början 

gentemot slutet av projektet. I underliggande dokumentation såsom sprintbackloggar kommer 

vårt resonemang kring utvecklingsprocessen och dess prioriteringar även det kunna mätas och 

jämföras över tiden i projektet. 

 
Resultaten från vår utvärderingsmetod (Heuristisk utvärdering) kommer leda fram till förslag på 

önskad funktionalitet. Förslagen struktureras i produktbackloggen där vi kan följa förändringar av 

resultat över projektets gång. 
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Svaren från observatörens dagbok kommer sammanställas i en tabell där svaren kategoriseras. 

Detta kommer leda till en sammanställd översikt av hur observatörerna har upplevt arbetet under 

projektets gång.  
 

Vi anser att de resultat som genereras kommer vara tillräckliga för att svara på våra forskningsfrå-

gor som i sin tur ger stöd till att besvara vår frågeställning. 
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3. Tillvägagångsätt  
 

I detta avsnitt så presenteras tillvägagångssättet som har lett fram till examensarbetets resultat. 

Avsnittet avhandlar förarbetet till utvecklingsprocessen, utvecklingen av prototypen med 

Scrum, de användartester som ägt rum samt observatörernas dagböcker och avslutas med en 

beskrivning av efterarbetet.  

 

Scrum består av tre faser: 

 Pregame 

 Game 

 Postgame   

 

De tre faserna spelar en central roll i scrums struktur och tillåter ett bra samspel med den till-

lämpade forskningsmetoden, design science. Faserna i scrum och design science relaterades till 

varandra (se avsnitt 2.4).  

 

Pregame inleddes med planering av projektet. Detta innefattade hur arbetet skulle läggas upp, 

hur Scrum skulle appliceras i utvecklingsprocessen, planering av utveckling och användartester 

samt dokumentering av den deltagande observationen genom observatörens dagbok.  

 

Game innefattade utvecklingen av prototypen, appliceringen av scrum, användartester och 

dokumentation. Detta var den mest tidskrävande fasen.  

 

Postgame ignorerades och ersattes av design sciencefasen conclusion. Detta motiverades med 

att prototypen inte skulle implementeras.  Då vår prototyp inte var menad att implementeras 

utan endast fungera som ett verktyg i arbetet med Scrum så ersattes Postgame med enbart con-

clusion. I conclusion presenterades analysen av resultaten samt examensarbetets kunskapsbi-

drag. 

 

Då projektet bestod av två personer och Scrum består av tre roller så togs ett beslut att 

kombinera de tre rollerna utvecklare, scrummästare och produktägare. Detta ledde till att be-

greppet “hybridroller” myntades. Detta innebar att en person tog både rollen som utvecklare 

och scrummästare, samt att den andra personen tog rollen som utvecklare och produktägare. Vi 

kunde motivera hybridrollerna genom att syftet med arbetet är att undersöka hur Scrum funge-

rar i småskaliga projekt samt att Scrum tillåter produktägare och scrummästare att vara en del 

av utvecklingsteamet.  

 

3.1 Pregame 
 

Pregame innebar förarbetet och den planering som skedde innan utvecklingen tog sin början. 

Detta innebar att göra en rollfördelning enligt Scrum, vem som var produktägare, scrummästare 

och utvecklare. En plan för hur Scrum skulle appliceras i utvecklingen togs fram, antalet sprin-

ter som projektet skulle bestå av, hur användartesterna skulle gå tillväga och hur testerna skulle 
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resultera i produktbackloggar. Tekniken som skulle användas specificerades och en första pro-

totyp togs fram. Användare som skulle testa prototypen under sprinterna bokades in. Observa-

törens dagbok gavs ett ramverk av frågor att besvara för att lättare kunna reflektera över varje 

sprint.   

 

Pregame-fasen inleddes med att fördela de roller som var fördefinierade i Scrum.  

 Scrummästare 

 Produktägare 

 Utvecklare 

 

Då vi endast var två personer i projektet så tog vi beslutet att utöver våra roller som utvecklare 

även ta oss an rollerna som scrummästare respektive produktägare.  

 

Hybridroll 1 Hybridroll 2 

Utvecklare Utvecklare 

Scrummästare Produktägare 

Tabell 2 visar rollfördelningen i projektet. 

 

Detta ledde till “hybridroller” som innebar att en person tog både rollen som utvecklare, samt 

var scrummästare eller produktägare. (se Tabell 2) 

 

Planeringen av Scrum innefattade att tidsestimera projektet och dess sprinter, ta fram en struktur 

för varje sprint, definiera rollernas olika uppgifter inom varje sprint samt förbereda nödvändig 

dokumentation såsom produktbackloggar och sprintbackloggar.  

 

Användartesterna specificerades med uppgifter som användaren skulle lösa under varje test-

session. En utvärdering togs fram som hade som syfte att fånga upp användarnas reflektioner, 

åsikter och generella uppfattning om prototypen och låg till grund för uppdaterade produkt-

backloggar i kommande sprinter.  

 

Den deltagande observationen bestod av dagböcker som fylldes i efter varje avslutad sprint. 

Dagböckerna hade som syfte att fånga reflektioner och tankar kring utvecklingen, hur scrum 

applicerats samt hur rollfördelningen hade fungerat. Detta var den huvudsakliga källan till data 

för att kunna göra en strukturerad analys av utvecklingsprocessen och Scrum. Det var viktigt 

att skilja på Scrum och den deltagande observationen då dagböckerna inte var en del av Scrum 

i sig utan en analys av utvecklingsprocessen och ett sätt att utvinna data ur Scrum på ett struk-

turerat sätt.  

 

En första prototyp togs fram som en del av förberedelserna till den första sprinten. För att så 

snabbt som möjligt kunna börja testa prototypen med användare så ansågs det nödvändigt att 

redan i Pregame-fasen påbörja utvecklingen. Den första prototypen hade begränsad funktion-

alitet i syfte att inte dirigera eller påverka användarnas feedback i någon riktning.  

En kravspecifikation till den första sprinten togs fram i form av en produktbacklogg. Detta för 

att första sprinten skulle få samma förutsättningar som de kommande sprinterna.  
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3.2 Game 
 

Game bestod av den faktiska utvecklingen av prototypen, vilken bestod av de sedan tidigare 

planerade sprinterna, implementeringen av Scrum samt användartesterna och observatörernas 

dagbok. Det var i denna fas som all data till examensarbetet togs fram.  

 

Game-fasen delades upp i fyra sprintar som sträckte sig en vecka vardera. Sprinterna var bero-

ende av varandra då resultaten från föregående sprint påverkade den kommande sprintens mål. 

Detta med undantag från den första sprinten vilken använde sig av kraven som ställdes i den 

första produktbackloggen i pregame.  

3.2.1 Sprint  

Sprinterna strukturerades genom Suggestion, Development och Evaluation ifrån design sci-

ence.(se Fig. 1) 

 

 
Fig. 1 Visar den iterativa processen med Suggestion, Development och Evaluation i en sprint. 

 

 

Suggestion  

 

Suggestion-fasen började med ett sprintmöte där föregående sprints resultat diskuterades och 

formulerades som punkter i produktbacklogg. Utifrån produktbackloggen så togs en sprintback-

logg fram med uppgifter som ansågs vara prioriterade baserat på användarfeedback.  

Den kommande sprintens struktur och arbetsfördelning diskuterades och klargjordes. Hur spe-

cifika uppgifter skulle lösas diskuterades inom utvecklarteamet och alternativ till lösningar togs 

fram. Ett sprintmål sattes där samtliga uppgifter i sprintbackloggen skulle klaras av innan sprin-

tens slut.  
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Development  

 

I developmentfasen så sköttes utvecklingen av prototypen baserat på uppgifterna i sprintback-

loggen. Dagliga scrummöten ägde rum där utvecklingsteamet diskuterade eventuella fråge-

tecken och problem som uppstått samt hur de skulle lösas. Efterhand som uppgifter i sprint-

backloggen klarades av så markerades de som färdiga. Developmentfasen ansågs vara färdig 

när sprintmålet uppnåtts.  

 

Evaluation 

 

Evaluationfasen inleddes med användartester av sprintens prototyp. Resultaten sammanställdes 

i förberedelse inför den kommande sprinten. Scrumteamet genomförde sedan en sprintgransk-

ning och en sprintåterblick där sprinten diskuterades och förbättringar till nästkommande sprint 

föreslogs. Det dokumenterades även tankar, åsikter och reflektioner i observatörernas dagbok 

som ett bidrag till den deltagande observationen.   

 

3.3 Conclusion 
 

Conclusion bestod av efterarbetet med den data som samlades in under Developmentfasen. 

Detta innebar en slutgiltig backlogg där alla avklarade samt kvarvarande uppgifter sammanfat-

tades och observatörernas dagbok där utvecklarna redogjorde för sina tankar, reflektioner samt 

funderingar kring developmentfasen.  

 

Sista sprinten avslutades tidigare än planerat, detta på beslut av produktägaren. Prototypen var 

i ett sådant stadie där utvecklingsteamet ansåg att de fullgjort sin uppgift över de fyra sprinterna. 

Fokus lades istället på att strukturera upp examensarbetet och dess resultat.  

De resultat som uppkommit via den valda designprocessen, Scrum och utvecklarnas dagböcker 

sammanfattades och kunskapsbidragen klargjordes och identifierades.  

 

Sättet som kunskapsbidragen har identifierats på har gjorts genom att analysera observatörernas 

dagbok, utvecklingen och Scrum kopplat till vald designteori. Vilka problem som uppstått re-

laterat till frågeställningen, vilka aspekter som har varit friktionsfria och vad vi i utvecklings-

teamet har lärt oss under projektets gång. 

 

Conclusion kommer i examensarbetet att delas upp i två delar, analys och slutsats. Här disku-

terar vi resultaten från vår undersökning, presenterar vårt kunskapsbidrag, sammanfattar resul-

tatet i en slutsats och ger förslag på vidare forskning. (Oates, 2006) 

 

 



21 

 

4. Pregame 
 

Projektet började med en grov planering av vad vi ville göra för prototyp och vilka hjälpmedel 

vi kunde använda oss av. Vi undersökte vilka olika tekniker som krävdes för vårt ändamål, hur 

teknikerna skulle samspela samt var vi skulle få tag på information om teknikerna. Vi gjorde 

klart hur rollfördelningen i Scrum skulle se ut, hur Scrum skulle implementeras i projektet rent 

tidsmässigt samt hur strukturen i Scrum skulle se ut i vårt specifika fall. Vi förberedde obser-

vatörens dagbok och de användartester som skulle användas senare i Development-fasen.  

 

4.1 Planering  
 

Vi började vår planering av examensarbetet genom att ta oss an det som var kärnan i arbetet, 

nämligen prototypen. Vi valde att prioritera prototypen tidigt då vi visste att den rent tidsmäss-

igt skulle ta upp mycket av den tid vi hade till förfogande. Kursen “Examensarbete” sträckte 

sig över ca 8 veckor från start till början, varav 4 veckor skulle gå åt till den faktiska applice-

ringen av Scrum och dess sprinter.  

4.1.1 Prototypen 

Då vi inte utvecklade vår prototyp mot någon utomstående organisation eller person så gav 

detta oss fria händer. Vi diskuterade olika alternativ till prototypen och kom fram till följande 

krav.  

 

 Utnyttja befintlig teknik som bas till prototypen för att säkerställa en effektiv start.  

 Använda teknik som underlättar den vidare utvecklingen. 

 Använda teknik som vi har erfarenhet av. 

 Använda modern teknik som kommer vara aktuell i framtiden. 

 Utveckla en prototyp som har ett klart syfte. 

 Prototypen ska i utgångsläget vara så grundläggande som möjligt vid de första an-

vändartesterna.   

 Ha som delmål att nå fullgod funktionalitet i prototypen efter avslutad Scrum.  

 

Vi valde att använda oss av en färdig plattform till vår prototyp. Detta innebar att vi gick igenom 

en handledning på pluralsight.com, publicerad av Shawn Wildermuth, “Building a site with 

Bootstrap, AngularJS, ASP.NET, EF and Azure”. (Wildermuth, n.d.) 

 

Wildermuths handledning använde vi som bas till vår prototyp där den grundläggande funkt-

ionaliteten i handledningen nyttjades. Den totala utvecklingstiden var ca en vecka från början 

till slut. Wildermuth gjorde i sin handledning en messageboard, vilket i grunden överensstämde 

med vad vi ville göra.  

 

Shawn Wildermuths handledning uppfyllde de tekniska kraven vi hade för vår prototyp, därav 

valet av hans applikation som bas.  
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Vårt mål var att göra en prototyp där användare kunde söka på systembolagets artiklar, ge ar-

tiklarna ett betyg samt kommentera på varje artikel. I grunden samma funktionalitet som Shawn 

Wildermuths messageboard men med en omfattande vidareutveckling. Basen utvecklades till 

att vara så enkel och öppen som möjligt så våra framtida användartester inte skulle påverkas i 

någon riktning.  

4.1.2 Tekniker 

De tekniker som användes i utvecklingen av den första prototypen var följande: 

 HTML 

 CSS 

 JavaScript 

 AngularJS 

 Entity Framework 

 ASP.NET 

 SQL 

 

Shawn Wildermuth använde samtliga tekniker i sin handledning av sitt messageboard. Majori-

teten av teknikerna hade vi erfarenhet av tidigare via studier. Vi ville i så stor utsträckning som 

möjligt använda oss av befintlig teknik samt utnyttja den redan installerade basen. Tekniken 

var modern och underlättade för oss i den vidare utvecklingen samt gav oss erfarenhet som vi 

kunde använda oss av även efter prototypens färdigställande. Detta kombinerat uppfyllde de 

krav som ställdes.  

 

4.2 Förutsättningar 
 

Utvecklingen av prototypen och dess innehåll var ett medvetet val av oss utvecklare. Vi valde 

att göra en prototyp av en webbapplikation baserat på Shawn Wildermuths handledning. Vi 

valde dock att modifiera basen av Wildermuths applikation från att vara en messageboard till 

att bli en hemsida innehållande Systembolagets artiklar. Då Systembolaget är en statlig institut-

ion så medförde detta restriktioner kring hur deras öppna API:er fick användas.  

4.2.1 Restriktioner  

Då vi valde att populera vår prototyp med Systembolagets XML via deras öppna API, så med-

förde detta en del restriktioner. (“Öppna API:er - Systembolaget.se,” n.d.) 

 

Informationen som gavs under rubriken “Tillåten användning av API:erna” var för vårt ändamål 

perfekt. Våra krav för prototypen kunde ytterligare motiveras via det tillåtna användningsom-

rådet.   

 

Informationen som gavs under rubriken “Otillåten användning av API:erna” medförde inga re-

striktioner i utvecklingen av vår prototyp. De restriktioner som angavs var i enlighet med vår 

egen idé och moral kring alkohol och alkoholkonsumtion och skulle därför följas. Vi hade inga 

ambitioner att bryta några lagar eller förordningar. Vi ansåg också att Systembolaget var en 
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tillförlitlig källa gällande hur uppdaterat deras XML var. Även om de markerar i texten att en 

verksamhet baserat på deras XML är en risk så var vi villiga att ta den. Speciellt då dess ändamål 

endast var till för vår prototyp, vilken inte var menad att implementeras.  

 

Rent tekniskt så medförde Systembolagets restriktioner inga hinder för utvecklingen av proto-

typen. De restriktioner som kunde ha äventyrat projektet låg enbart i tillgången till tillförlitlig 

XML-data, vilken redan var löst. Vi resonerade kring möjligheten att själva populera vår data-

bas med data, men insåg att det skulle ta för mycket tid från utvecklingen och troligtvis leda till 

sänkt kvalité på användartesterna.  

 

Vi diskuterade om vi skulle begränsa oss till en viss typ av artikel då XML:en i Systembolagets 

öppna API innehöll över 17000 artiklar. Det beslutades dock att alla artiklar skulle tas med då 

vi ville göra vår prototyp så mångsidig som möjligt inför användartesterna. 

4.2.2 Liknande tjänster 

Vi gjorde en del eftersökningar på internet efter hemsidor likt den vi tänkte utveckla. Vi upp-

täckte att det fanns flera hemsidor som hade liknande funktionalitet, om än inte exakt. Detta 

ansåg vi inte som ett problem då fokus för oss fortfarande var på Scrum och inte prototypen i 

sig. De hemsidor vi hittade var dock inspirerande, både grafiskt och funktionellt. Vi resonerade 

kring att det kunde underlätta att tolka de framtida användarnas önskemål med de existerande 

hemsidornas funktionalitet.  

 

4.3 Rollfördelning 
 

Då vi utvecklade en prototyp med Scrum i ett team bestående av två personer så medförde detta 

avvikelser från normen. Scrumteamets antal är normalt 3-9 personer bestående av scrum-

mästare, produktägare och utvecklare. (Schwaber & Sutherland, 2011) För att fullt ut kunna 

applicera Scrum så beslutade vi inom teamet att antal hybridroller, där vi utöver vår roll som 

utvecklare också antog rollen som scrummästare respektive produktägare.  

 

Vi resonerade kring hur detta kunde påverka utvecklingen och Scrum och kom fram till att så 

länge vi tog ansvar för respektive roll vid rätt tillfälle så skulle det inte bli något problem. Vi 

såg även fördelar med att vara t ex produktägare och utvecklare då man i egenskap av produkt-

ägare kunde ta produktbacklogg-relaterade beslut ur båda rollernas perspektiv.  

 

4.4 Planering av Scrum  
 
Med rollerna definierade så började vi planera appliceringen av Scrum i Development-fasen. Vi 

avsatte fyra veckor fördelat på fyra sprinter. Varje sprint innehöll tre faser ur Design Science, Sug-

gestion, Development och Evaluation som ett akademiskt lager över Scrums fördefinierade faser.   
 
Planeringen av Scrum innefattade strukturen kring sprintplanering, produktbacklogg, sprintback-

logg, de dagliga scrummötena, utvecklingen, sprintgranskning och sprintåterblick.  
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4.5 Planering av Användartester 
 

Syftet med användartesterna var att få fram önskemål på förändringar av prototypen, vilka i sin 

tur ledde till uppgifter i produktbacklogg. Användartesterna var inte en del av Scrum i sig utan 

ett verktyg för att föra Scrum framåt. Användartesterna utgjordes av en kort testsession där 

användaren fick testa prototypen och dess funktionalitet. Efter varje session så fyllde använ-

darna i en utvärdering som sedan sammanställdes till uppgifter i produktbacklogg. Utvärde-

ringarna skapade vi med Molich och Nielsens nio användbarhetsprinciper som grund (Molich 

& Nielsen, 1990). Vi valde även att lägga till ett antal frågor som handlade om ren funktion-

alitet, för att försäkra oss om att vi täckt alla områden.  (se Tabell 3) 

 

Nine usability heuristics från Molich 

and Nielsen. (Molich & Nielsen, 1990) 
Testfrågor 

Provide Feedback  

 

Kände du att du fick tillräcklig feedback 

av applikationen? 

Simple and Natural Dialogue  

Speak the User’s Language  

 

Tyckte du att språket i applikationen kän-

des naturligt? 

Provide Clearly Marked Exits  

Provide Shortcuts  

 

Kände du att du hade kontroll över appli-

kationen? 

Error Prevention  

 

Kände du att valideringen var för omfat-

tande eller bristande? 

Minimize the User’s Memory Load  

 

Kände du att informationen var bristfäl-

lig/överflödig på någon sida? 

Provide Good Error Messages  

 

Om du stötte på ett fel, var det tydligt vad 

felet innebar? 

Error Prevention  

 

Kände du att det saknades hjälpdoku-

mentation? 

Be Consistent  

 

Vad tyckte du om applikationens layout? 

Minimize the User’s Memory Load  

 

Var det någon funktion i applikationen 

som du saknade? 

 
Tabell. 3 Visar mappningen mellan Usability heuristics och testfrågorna. 

 

4.6 Planering av deltagande observation 
 
Den deltagande observationen innebar att utvecklarna skulle föra en “observatörens dagbok” där 

utvecklingsteamet kunde reflektera över sprinten som gått. Syftet med detta var att få fram data 

som efter avslutad utveckling kunde analyseras och bidra till resultaten. Ett antal frågor formule-

rades som hjälpmedel till att skriva dagböckerna (se Bilaga 1).  
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4.7 Produktbacklogg 
 
En första produktbacklogg togs fram som förberedelse till den första sprinten. Syftet var att under-

lätta appliceringen av Scrum i det inledande skedet av utvecklingen. Vi ansåg att detta var den 

enklaste lösningen som kunde motiveras med att alla sprinter skulle få samma förutsättningar re-

dan från start samt säkerställa att alla roller i Scrumteamet fyllde sin funktion. Produktbackloggen 

som vi tog fram baserade vi på egna reflektioner kring prototypen, det vill säga vad vi i egenskap 

av utvecklare ville implementera. Detta trodde vi skulle överensstämma med användarnas inle-

dande feedback.  
 

4.8 Informationsmodellering  
 
Vi diskuterade om vi skulle skissa upp en inledande informationsmodell över prototypen. Vi räk-

nade in faktorer som att vi inte visste i vilken riktning prototypen skulle växa, då den utvecklats 

baserat på användarnas önskemål. Det kunde alltså inte förutspås vad databasen skulle komma att 

innehålla eller exakt peka ut vilka funktioner som skulle finnas. Därmed så bestämdes det att en 

inledande informationsmodell var överflödig.    
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5. Game  
 

I Game så har Scrum applicerats i utvecklingen samt användartester och den deltagande obser-

vationen genomförts. Avsnittet beskriver utvecklingen i Scrum och avslutas med en samman-

fattning.  

 

5.1 Sprint 1 
 

Fokus i denna sprint låg på utvecklingen av prototypen baserat på produktbackloggen i Pre-

game. Sprinten avslutades med användartester. 

5.1.1 Suggestion  

Den första sprinten inleddes med att titta på produktbackloggen som skapades i pregame. Det 

märktes redan i detta stadie att beslutet om att skapa en inledande produktbacklogg var rätt väg 

att gå. Det medförde att strukturen på samtliga sprinter blev desamma.  

 

Scrumteamet inledde sprintplaneringen med att sätta upp mål för sprinten samt diskutera den 

vidare utvecklingen av prototypen. Målen innefattade att göra prototypen funktionsduglig inför 

användartesterna. Uppgifterna i produktbackloggen och de tillhörande tekniska aspekterna dis-

kuterades.  

 

Uppgift Rank 

Fylla databasen 1 

Kunna söka 2 

Kunna gå vidare till singleArticelView från sökresultat 3 

Fylla i "About" 5 

Lägga kommentar 4 

Tabell 4 Sprintbacklogg för sprint 1. 

 

De funktioner som angavs i produktbackloggen ansågs alla vara nödvändiga att implementera 

inför de första användartesterna. De tekniska förutsättningarna för samtliga funktioner existe-

rade redan i prototypen.    

 

Uppgifterna i produktbackloggen ansågs vara görbara inom tidsramen för sprinten och inga 

ändringar eller beslut som kunde påverka målen togs. Under Sprintplaneringsmötet så specifi-

cerades en sprintbacklogg. Sprintbackloggen innehöll samtliga av den existerande produkt-

backloggens uppgifter då antalet uppgifter inledningsvis var begränsat och inom ramen för 

sprintens mål.  
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5.1.2 Development  

Som nämnt ovan har fokus under den här sprinten legat på att utveckla grunden till prototypen.  

Ett projekt som bygger på MVC, HTML, CSS, AngularJS, WebAPI, Entity Framework och 

SQL sattes upp.  

 

Den funktionalitet som implementerades var följande: 

 Seeda databasen med artiklar ifrån Systembolagets API. 

 Kunna söka ut artiklar ur databasen. Ett resultat på 25 artiklar ordnat namn som inne-

håller söksträngen i artikelns titel1 eller titel2 returneras och presenteras i en sökresul-

tatsvy.  

 Från sökresultaten går det att klicka sig vidare in på en singelartikelvy där det återgavs 

mer information om artikeln.  

 Singelartikelvyn innehåller en kommentarsektion för att visa lagda kommentarer och ett 

fält för att kunna lägga kommentarer.  

 En kortare beskrivning av sidan under About.  

 

Implementationen av funktionaliteten har varit oproblematisk till största del. En viss problema-

tik fanns när man ska gå in på en artikel från sökresultatet. Det krävdes en uppdatering av sidan 

för att AngularJS skulle uppdatera sin modell och därmed visa den valda artikeln.  

 

 
Bild 1. Skärmdump av prototypen i sprint 1. 

 

5.1.3 Evaluation  

Evaluation innebar genomförandet av en sprintgranskning där användartesterna genomfördes. 

Användarnas feedback ledde till en uppdaterad produktbacklogg som förberedelse inför nästa 

sprint. Prioriteringen av uppgifterna uppdaterades och de färdiga uppgifterna markerades som 

klara (“Rank” och “Klar” i Tabell 5 nedan).  

 

Uppgift Rank Antal req Klar 
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Fylla databasen -  Ja 

Kunna söka -  Ja 

Kunna gå vidare till singleArticelView från sökresultat -  Ja 

Fylla i "About" -  Ja 

Kunna lägga kommentar -  Ja 

Implementera ranking 5 1  

Kunna trycka Enter vid sökning 11   

Göra "Systemetsystemet"-loggan till en Home-knapp 1 1  

Alternativ view under "Nyheter"-artiklarna. 2 1  

Lägga till bilder till artiklarna 8 1  

Editera "flasktyp" t ex "flaska","skruvkork". Ta bort? 7 1  

Återställa "Visa"-knappen till vit färg efter tryckning 6 1  

Startsidan. Visa "veckans vin", "vi rekommenderar" etc 3 2  

Avancerad sök t ex druva, land etc. 9 1  

Ändra Layout på sidan, mer färg 4 1  

"Back"-knappen i singleArticleView ska gå till sökta artiklar 10 1  

Tabell 5. Produktbackloggen från sprint 1 
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Efter avslutad sprintgranskning så inleddes en sprintåterblick vilket innebar skrivandet av ob-

servatörens dagbok (se Fig. 2) samt en efterföljande diskussion inom scrumteamet kring den 

gångna sprinten. Diskussionen handlade om reflektioner och tankar kring Suggestion, Deve-

lopment och Evaluation.  

 

 
Fig. 2 Sammanställning av observatörernas dagbok efter sprint 1. 
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5.2 Sprint 2 
 

Denna sprint hade feedback från användartesterna som grund till produktbackloggen. De öns-

kemål som dykt upp rangordnades. Önskemål om en kategoriseringsfunktion, buggfixar och 

enklare förbättringar av gränssnittet prioriterades.  

5.2.1 Suggestion  

Sprintplaneringen innefattade en granskning av den uppdaterade produktbackloggen. Målet 

med denna sprint var att implementera så mycket önskad funktionalitet som möjligt inom sprin-

tens tidsram. Användarnas feedback hade lett till ett antal nya uppgifter. De uppgifter som hade 

högst prioritet och antal önskemål (“Rank” och “Antal req” i produktbackloggen) fördes vidare 

in i sprintbackloggen (se Tabell 6). Antalet uppgifter som togs med i sprintbackloggen avgjor-

des beroende på hur omfattande de var. Scrumteamet estimerade den ungefärliga tid som varje 

uppgift skulle ta och avgjorde antalet uppgifter därefter.  

 

En uppgift som följde med från förra sprinten var “Kunna gå vidare till singleArticleView från 

sökt artikel” då funktionaliteten ifrågasattes ytterligare vid användartesterna. Detta trots att 

funktionen hade förbättrats redan i första sprinten. Önskemål om att kunna söka på kategori var 

något som hade diskuterats redan i pregame, vilket nu även kom upp under testerna. Utöver 

detta så var det några enkla funktioner som behövde lösas, vilka även de följde med i sprint-

backloggen.   

 

Uppgift Rank 

Klargöra validering "minst 15 tecken" i kommentarsfältet 1 

Kunna gå vidare till singleArticelView från sökt artikel 2 

Kunna trycka Enter vid sökning 3 

Söka via kategorier 4 

Ändra layout 5 

Tabell 6. Sprintbackloggen från sprint 2. 

5.2.2 Development  

Prototypens funktionalitet har utökats baserat på de uppgifter definierade i sprintbackloggen.  

Den funktionalitet som implementerades var följande: 

 Tydligare valideringsmeddelande vid kommentering. 

 Kunna klicka sig in på en singelartikelvy utan att behöva uppdatera sidan. 

 Kunna trycka enter efter att ha fyllt i en söksträng för att söka. 

 Söka på kategorier 

 Uppdatering av layout 

 

Validering av kommentarsfältet sköts fullt ut i frontend med AngularJS och twitter-bootstrap 

vilket var oproblematiskt att implementera.  
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En del ändringar i utseende och layout har implementerats sen förra versionen. Prototypen byg-

ger numera all sin layout på Twitter bootstrap och Flat-ui.  

 

Det stora problemet under denna sprint har varit att få vyn att uppdateras vid val av en artikel. 

Det löste sig genom att designa om upplägget för angularJS. Allt som rör artiklar sköts nu i en 

Artikelkontroller som byter innehåll i scope beroende på vad som ska visas.  

 

 
Bild 2. Visar en detaljerad bild på hur sökrutan ser ut med implementerad funktion för kategorisök och möjlighet 

att trycka enter istället för “sökknappen”. 
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5.2.3 Evaluation  

Sprintgranskningen innefattade en andra runda med användartester, vilket resulterade i en upp-

daterad produktbacklogg (se Tabell 7).  

 

Uppgift Rank Antal req Klar 

Fylla databasen -  Ja 

Kunna söka -  Ja 

Kunna gå vidare till singleArticelView från sökresultat -  Ja 

Fylla i "About" -  Ja 

Kunna lägga kommentar -  Ja 

Klargöra validering "minst 15 tecken" i kommentarsfältet -  Ja 

Kunna trycka Enter vid sökning -  Ja 

söka via kategorier -  Ja 

Ändra layout -  Ja 

Implementera ranking 4 1  

Göra "Systemetsystemet"-loggan till en Home-knapp 11 1  

Lägga till bilder till artiklarna 10 1  

Editera "flasktyp" t ex "flaska","skruvkork". 14 1  

Avancerad sök t ex druva, land etc. 13 1  

Ändra Layout på sidan, mer färg 9 2  

"Back"-knappen i singleArtView ska gå till sökta artiklar 15 1  

Kommentarsfältet ska tömmas efter att man tryckt save. 8 1  

Alternativ view på förstasidan, nyheter, listor etc. 1 3  

Sökning på enbart kategori. 16 1  

Förtydliga vadlidering med 15 tecken 2 1  

Alert efter att man tryckt save i kommentarsfältet. 3 2  

Fixa Inloggning 7 1  

Filtrering i sökresultat utan att behöva söka igen. 6 1  

Ändra artikelvyn 5 1  

Tabell 7. Produktbackloggen från sprint 2. 
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Sprintåterblicken innefattade skrivande av observatörens dagbok (se Fig. 3) samt diskussioner kring 

sprinten som varit.  
 

 
Fig. 3. Sammanställning av observatörens dagbok efter sprint 2. 
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5.3 Sprint 3 
 

Baserat på feedback från användartester så låg fokus i denna sprint på att implementera en 

fungerande rankingfunktion. Utöver det så togs även gränssnittsförbättringar och buggfixar 

med i sprintbackloggen.  

5.3.1 Suggestion  

Sprintplaneringen inleddes med att gå igenom den uppdaterade produktbackloggen samt att 

sätta sprintens mål. Målen var i enlighet med tidigare sprinter att alla uppgifter i sprintbacklog-

gen skulle klaras av inom den givna tidsramen.  

 

Uppgiften “Förtydliga validering med 15 tecken” följde med även i denna sprintbacklogg då vi 

fick mera feedback från användarna på just denna punkt. Utöver det så var utvecklingen i denna 

sprint dedikerad till att implementera ett rankingsystem för varje artikel, göra förbättringar i 

gränssnittet samt lösa uppmärksammade småproblem (se Tabell 8).  

 

Uppgift Rank 

Alternativ view på förstasidan, nyheter, listor etc. 1 

Förtydliga vadlidering med 15 tecken 2 

Alert efter att man tryckt save i kommentarsfältet. 3 

Implementera ranking 4 

Ändra artikelvyn 5 

Tabell 8. Sprintbackloggen från tredje sprinten. 

5.3.2 Development  

Prototypens funktionalitet har utökats baserat på de uppgifter definierade i sprintbackloggen.  

Den funktionalitet som implementerades var följande: 

 En ny alternativ vy som landningssida/förstasida som innehåller redaktionellt material 

som listor med artiklar och nyheter.  

 Tydligare validering vi kommentar.  

 Alert-meddelande som visas efter man lagt en kommentar för bättre feedback. 

 Implementerat rankingsystem, som låter användaren lägga ett betyg 1-5 på varje artikel. 

 Uppdaterat vad för information som visas i singelartikelvyn. 

 

Det som var mest önskat ifrån användartesterna var en förstasida som gav förslag på olika ar-

tiklar. Därför var det naturligt att utveckla en sådan sida. Det mesta på förstasidan var statiskt 

och hårdkodat. I ett framtida scenario bör man sträva efter att skapa allt innehåll på förstasidan 

dynamiskt genom algoritmer som sorterar ut relevant innehåll och presenterar för användaren.  

 

Feedbacken vid kommentering har förbättrats genom att dels valideringen är tydligare. Dels 

genom att användaren får ett pop-up-fönster vid lagd kommentar. 
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Den största funktionaliteten som implementerades under denna sprint var rankingsystemet. Det 

påverkade såväl backend genom nya tabeller i databasen och förändringar på serversidan som 

skickar med information över våra webAPI:er. Såväl som på klientsidan genom förändringar i 

prototypens layout och hur den används.  

 

 
Bild 3. Visar en skärmdump på en singelartikelvy med implementerad rankingfunktion. 

5.3.3 Evaluation  

Sprintgranskningen innefattade en tredje runda med användartester, vilket resulterade i en upp-

daterad produktbacklogg (se Tabell 9).  

Uppgift Rank Antal req Klar 

Implementera ranking -  Ja 

Ta bort "Add artikel" -  Ja 

Alternativ view på förstasidan, nyheter, listor etc. -  Ja 

Förtydliga vadlidering med 15 tecken -  Ja 

Alert efter att man tryckt save i kommentarsfältet. -  Ja 

Ändra artikelvyn -  Ja 

Kommentarsfältet ska tömmas efter att man tryckt save. -  Ja 

Editera "flasktyp" t ex "flaska","skruvkork".  -  Ja 

Fylla databasen -  Ja 

Kunna söka -  Ja 

Kunna gå vidare till singleArticelView från sökresultat -  Ja 

Fylla i "About" -  Ja 

Kunna lägga kommentar -  Ja 

Klargöra validering "minst 15 tecken" i kommentarsfältet -  Ja 
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Kunna trycka Enter vid sökning -  Ja 

Söka via kategorier -  Ja 

Ändra layout -  Ja 

Göra "BraDricka"-loggan till en Home-knapp/fixa länkar 1 6  

Lägga till bilder till artiklarna 18 1  

Avancerad sök t ex druva, land etc. 2 5  

Ändra Layout på sidan, mer liv 17 3  

"Back"-knappen i singleArtView ska gå till sökta artiklar 8 2  

Fixa Inloggning 10 2  

Filtrera sökresultat via kategori. 16 1  

Fixa kategori-buttons så att t ex "alla" är checkad vid sidladdning. 3 3  

Översätt all engelska till svenska 4 3  

Feedback vid röstning 12 2  

Fixa placeholder-text i "About" etc. 5 3  

Ta bort "lägg till betyg"-placeholder 19 1  

Dryck till mat 6 2  

Kunna söka på enbart kategori 9 2  

Beskrivning om artiklarna 7 2  

Smart sök ex topRated, Relaterade artiklar, Senast tillagda. 11 1  

Betyg på artiklar i sökresultat 13 1  

Sökresultat som är null 14 1  

Slider på startsidan 15 1  

Tabell 9. Produktbackloggen från sprint 3. 
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Sprintåterblicken innefattade skrivande av observatörens dagbok (se Fig. 4) samt diskussioner 

kring sprinten som varit.  

 

 
Fig. 4. Sammanställning av observatörens dagbok i sprint 3. 
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5.4 Sprint 4  
 

Baserat på användartesterna så fokuserade den här sprinten på att förbättra sökfunktionen samt 

att förbättra formuleringar i språket och gränssnittet samt lösa generella småproblem. 

5.4.1 Suggestion  

Sprintplaneringen inleddes med en genomgång av den uppdaterade produktbackloggen. Då 

detta var den sista sprinten så prioriterades uppgifter som gjorde prototypen så funktionsduglig 

som möjligt, enligt kravet som ställdes i pregame (se avsnitt 4.1.1). Detta ledde till en sprint-

backlogg populerad med många uppgifter (se Tabell 10).  

 

Uppgift Rank 

Göra "BraDricka"-loggan till en Home-knapp/fixa länkar 1 

Avancerad sök t ex druva, land etc. 2 

Fixa kategori-buttons så att t ex "alla" är checkad vid sidladdning. 3 

Översätt all engelska till svenska 4 

Feedback vid röstning 7 

Fixa placeholder-text i "About" etc. 5 

Ta bort "lägg till betyg"-placeholder 9 

Kunna söka på enbart kategori 6 

Sökresultat som är null 8 

Tabell 10. Sprintbackloggen från sprint 4. 

5.4.2 Development  

Prototypens funktionalitet har utökats baserat på de uppgifter definierade i sprintbackloggen.  

Den funktionalitet som implementerades var följande: 

 Logotypen leder tillbaka till förstasidan.  

 Kategorin “Alla” i sökfunktionen är förvald vid sidladdning 

 Översätta all platshållartext till svenska. 

 Feedback vid röstning 

 Korrigerat platshållartext 

 Söka på enbart kategori utan söksträng 

 Sökresultat som är null visar att det inte finns några artiklar som matchar söksträngen. 

 

Den mesta funktionaliteten är implementerad. Fokus på utvecklingen under denna sprint har 

varit att lösa buggar för att prototypen ska närma sig ett felfritt stadie.  

 

Implementation av feedback vid röstning innebar även förändring i form av cookiehantering. 

För att servern skulle veta om en användare redan har röstat implementerade vi en cookiekon-

troll i röstningsfunktionen. Om en användare har röstat på en produkt kan den inte rösta igen. 

Är det första gången så lagras en cookie hos användaren och rösten registreras i databasen.  
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Annan funktionalitet för att ge prototypen mer stabilitet har implementerats såsom nullhante-

ring. Både vid sökning med enbart kategorier, utan söksträng och vid sökning som inte ger 

något resultat. 

 

 
Bild 4 visar en skärmdump på förstasidan av den slutgiltiga webapplikationen. 
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5.4.3 Evaluation  

Sprintgranskningen innefattade en sammanställning av samtliga produktbacklogg (se Tabell 

11).  

 

Uppgift Rank Antal req Klar 

Implementera ranking -  Ja 

Ta bort "Add artikel" -  Ja 

Alternativ view på förstasidan, nyheter, listor etc. -  Ja 

Förtydliga vadlidering med 15 tecken -  Ja 

Alert efter att man tryckt save i kommentarsfältet. -  Ja 

Ändra artikelvyn -  Ja 

Kommentarsfältet ska tömmas efter att man tryckt save. -  Ja 

Editera "flasktyp" t ex "flaska","skruvkork".  -  Ja 

Fylla database -  Ja 

Kunna söka -  Ja 

Kunna gå vidare till singleArticelView från sökresultat -  Ja 

Fylla i "About" -  Ja 

Kunna lägga kommentar -  Ja 

Klargöra validering "minst 15 tecken" i kommentarsfältet -  Ja 

Kunna trycka Enter vid sökning -  Ja 

Filtrera på kategorier -  Ja 

Ändra layout -  Ja 

Göra "BraDricka"-loggan till en Home-knapp/fixa länkar -  Ja 

Lägga till bilder till artiklarna 18 1  

Avancerad sök t ex druva, land etc. 2 5  

Ändra Layout på sidan, mer liv -  Ja 

"Back"-knappen i singleArtView ska gå till sökta artiklar 8 2  

Fixa Inloggning 10 2  

Söka via kategori. -  Ja 

Fixa kategori-buttons så att t ex "alla" är checkad vid sidladdning. -  Ja 

Översätt all engelska till svenska -  Ja 

Feedback vid röstning -  Ja 

Fixa placeholder-text i "About" etc. -  Ja 

Ta bort "lägg till betyg"-placeholder -  Ja 
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Dryck till mat 6 2  

Kunna söka på enbart kategori -  Ja 

Beskrivning om artiklarna -  Ja 

Smart sök ex topRated, Relaterade artiklar, Senast tillagda. 11 1  

Betyg på artiklar i sökresultat 13 1  

Sökresultat som är null -  Ja 

Slider på startsidan 15 1  

Tabell 11. Produktbackloggen från sprint 4. 
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Sprintåterblicken innefattade skrivande av observatörens dagbok (se Fig. 5) samt diskussioner 

kring sprinten som varit. Denna sprint avslutades något tidigare på grund av att tiden som var 

avsatt för utvecklingen överskreds.  

 

 
Fig. 5. Sammanställning av observatörens dagbok i sprint 4. 

 

5.5 Sammanfattning  
 

Här följer en sammanfattning av de resultat som har presenterats i tidigare avsnitt (se avsnitt 

5.1-5.4). Innehållet består av en sammanfattning av observatörens dagbok samt en sammanfatt-

ning av den slutgiltiga produktbackloggen innehållande det totala antalet uppgifter relaterat till 

det totala antalet lösta samt olösta uppgifter.  
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5.5.1 Observatörernas dagbok 

I Fig. 6 presenteras en sammanfattning av resultateten från observatörernas dagböcker under 

alla fyra sprinter. 

 

 
 

Fig. 6. Sammanställning av observatörernas dagböcker under alla fyra sprinter. 
  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ja

Delvis

Nej



46 

 

5.5.2 Sammanfattning av scrumartefakter 

I Fig. 7 återfinns en sammanställning av antalet totala uppgifter i den slutgiltiga produktback-

loggen relaterat till det totala antalet lösta samt olösta uppgifter.  

 
Fig 7. Sammanställning av samtliga scrumartefakter i alla sprinter. 
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6. Analys  
 

Fokus under detta examensarbete har varit att besvara vår frågeställning “Vad är konsekven-

serna av att applicera scrum i ett småskaligt, tidsintensivt utvecklingsprojekt?” samt de tillhö-

rande forskningsfrågorna (se avsnitt 1.2) via den agila utvecklingsmetoden scrum.  

 

Vårt inledande mål med examensarbetet var att addera kunskap till “The body of knowledge” 

genom att applicera scrum i ett småskaligt projekt. Ovanstående resultat har gett oss insikt och 

kunskap om de konsekvenser som kan väntas vid applicering av Scrum. Målet med denna ana-

lys är att komma med råd, preferenser och normativ kunskap som kan vara av värde i vidare 

forskning.   

 

Prototypens syfte var främst att användas som ett verktyg att genom design science testa 

huruvida scrum och heuristisk utvärdering kunde appliceras i vårt specifika fall. Där av så pri-

oriterades det inte att skapa en fullt leveransklar prototyp.   

 

I avsnitt 6.1 diskuterar vi hur heuristisk utvärdering fungerar som metod för att utvinna förslag 

på funktionalitet för att föra scrum framåt. Slutligen i avsnitt 6.2 diskuteras resultaten från den 

deltagande observationen och scrums artefakter för att påvisa vad som har varit utmärkande för 

utvecklingsmetoden som använts i arbetet.  

 

6.1 Användartester 
 

Från den deltagande observationen kan vi se tre tydliga frågor som svarar till hur användartes-

terna har fungerat i utvecklingsmetoden. 

 

Användartesterna har i 6 fall av 8 ansetts som tillräckliga för att resultera i en fullgod produkt-

backlogg. Detta berodde framförallt på det stora antalet önskemål som användartesterna gav. 

Då alla önskemål oavsett omfattning eller prioritet togs med så resulterade det snabbt till en 

välpopulerad produktbacklogg. Sammanfattningen av produktbackloggarna (avsnitt 5.5, Fig. 8) 

visade att antalet önskade uppgifter alltid var större än antalet lösta uppgifter.  

 

I 2 fall så har användartesterna inte ansetts vara tillräckliga för att resultera i en fullgod pro-

duktbacklogg. Detta berodde troligen på att första produktbackloggen var framtagen av utveck-

larna själva då inga initiala användartester gjordes. Fördelen med detta var att första sprinten 

fick samma förutsättningar som efterföljande sprinter, vilket ledde till en konsekvent utveckl-

ingsperiod. Om möjligheten hade funnits att genomföra inledande användartester så hade detta 

varit önskvärt. Vi märkte dock inte av några negativa effekter av vårt tagna beslut i den vidare 

utvecklingen. Bristerna i produktbackloggen kan även spåras till att prototypen i den inledande 

sprinten inte hade tillräcklig funktionalitet. Detta ledde till att användarna inte visste vilken 

funktionalitet som kunde önskas. Detta var troligtvis en konsekvens av att målgruppen som 

testade prototypen inte hade någon erfarenhet av testning sedan tidigare.  
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Utvecklarna var överens vad det gäller prioritering av uppgifter från användartesterna till pro-

duktbackloggen. I alla 8 fall ansåg observatören att rätt uppgifter har prioriterats. All priorite-

ring av uppgifterna har skett under sprintgranskningen i samråd med produktägare, utvecklare 

och användarnas testresultat. Vilket tyder på att det har funnits tillräckligt underlag för vad 

användarna vill ha, samt tillräckligt med kompetens i gruppen som ska fatta beslutet.  

 

I ett fåtal fall har uppgifter i produktbackloggen som ansetts vara lösta fått ytterligare feedback 

i efterföljande användartest. Vi valde i varje fall att ta med uppgiften igen under den kommande 

sprinten. Även om vi ansåg att uppgifter i produktbackloggen var klara så var det inte garante-

rat. Detta kunde bero på ytterligare feedback från användarna, bristande beskrivning av önske-

målen eller att utvecklarna ur sitt perspektiv ansåg uppgiften som färdig. 

 

Resultatet av den deltagande observationen tyder på utvecklarna i det här projekt anser att an-

vändartester i form av heuristisk utvärdering är en bra metod för att utvinna förslag till funkt-

ionalitet.  

 

6.2 Scrum i småskaligt utvecklingsprojekt 
 

Resultaten från den deltagande observationen visar att i 7 av 8 fall har rollfördelningen fungerat 

bra. Detta kan bero på den tydliga dokumentation som fanns tillgänglig om scrum och dess 

olika roller. I 1 av 8 fall så uppmärksammades det brister i rollfördelningen. Inledningsvis så 

var det något oklart hur rollernas olika uppgifter skulle utföras, då vi jobbade i mindre skala än 

rekommenderat. Det tror vi handlade om vilka mandat de olika rollerna hade samt hur de kunde 

användas i scrums olika faser.  

 

I 4 av 8 fall så visar resultaten att inte någon roll har varit överflödig. Detta tyder på att rollerna 

till viss del fyllde sin funktion och bidrog med struktur till appliceringen av scrum. Att rollerna 

hade ett förutbestämt ansvar gjorde vårt arbete strukturerat, tydligt och lättare. I 3 av 8 fall 

upplevdes rollerna överflödiga samt i 1 av 8 fall upplevdes det som att rollerna inte fullt fyllde 

sin funktion. Då vi endast var två personer i scrumteamet flöt rollerna lätt ihop. Detta då vi 

oavsett roll hade en konstant dialog om allt relaterat till scrum och utvecklingen. Generellt så 

kan vi från resultaten se att en tydlig rollfördelning tidigt i Scrum-projekt är viktigt. Detta då 

Scrum kräver att de olika rollerna fyller sin funktion och tillsammans för projektet framåt. Vi 

upplevde att rollerna inte fullt fyllde sin funktion i vissa avseenden. 

 

Som vi kan se av resultaten i figur 6 observatörens dagbok har utvecklingen i hälften av sprin-

terna fortlöpt utan några problem. I den andra hälften kan vi tolka resultaten som att vi har stött 

på problem eller komplikationer. De största problemen har varit rena programmeringsproblem 

eller problem som är relaterade till applikationens arkitektur. Utvecklingsteamet är i enlighet 

med scrum tvärfunktionellt och har all kompetens inom teamet. Eftersom vi har varit två per-

soner i utvecklingsteamet har utvecklingens framgång varit starkt beroende varje persons insats. 

Varför problemen har uppstått beror troligtvis på att det har saknats kompetens vilket har med-

fört att det har tagit längre tid att uppnå målen än vad som beräknats under sprintplaneringen. 
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I sammanställningen av observatörens dagbok (figur 6) kan vi se att i 3 av 8 fall har sprintmålen 

inte nåtts. Det kan tyda på att problem som är för svåra inte lyckats lösas inom utvecklingstea-

met i avsatt tid. Vi kan se att scrum är starkt kompetensberoende. För att nå sprintmålen så är 

det viktigt att scrumteamet och i synnerhet utvecklingsteamet utgörs av personer som täcker all 

tänkbar kompetens som kan behövas i utvecklingen. Det finns alltså inga garantier för att ett 

utvecklingsprojekt kan undvika problem och nå alla mål bara genom att det är strukturerat enligt 

scrum. Om man genom scrum kan åstakomma en högre grad av framgång i nådda mål jämfört 

med annan utvecklingsmetoder ligger utanför den här uppsatsens undersökningsområde och är 

därför inget vi vill spekulera i. 

 

Från Fig. 8, sammanfattning av scrumartefakter, kan vi se att det är en mer eller mindre konstant 

ökning av önskemål i produktbackloggen. Önskemålen kommer ifrån användartesterna. För 

varje användartest vi genomförde tillkom ungefär samma antal nya önskemål till produktback-

loggen. Vi kan se att desto mer funktionalitet som implementeras desto fler önskemål om yt-

terligare funktionalitet tillkommer. Som vi diskuterat tidigare så kan detta vara en indikation på 

att användarna inte är erfarna testare som på förhand vet vad de önskar. Det går dock inte att 

utesluta om det är en produkt av att applikationen fick mer funktionalitet eller om de olika 

testpersonerna hade olika höga krav.    

 

Att använda användartester som stöd för att ta fram en kravspecifikation och prioritera kraven 

har i det här projektet fungerat väl men är egentligen inget resultat för hur scrum fungerar i 

småskaligt projekt. Däremot svarar det till vår frågeställning om rätt uppgifter har prioriterats. 

Utan användartester ökar kompetensberoendet inom teamet vilket i kan vara påfrestande för ett 

småskaligt team.  

 

Även om det finns ett oförändrat antal olösta uppgifter i figur 8 så kan vi se att uppgifterna löses 

i liknande takt som nya tillkommer. Markant är den drastiska minskningen av olösta problem 

efter sprint fyra då utvecklingsteamet hade full fokus på att avhjälpa fel snarare än att imple-

mentera ny funktionalitet.  Det tyder på att utvecklarna hinner med att implementera de önske-

mål som inkommer. Vi ser ett samband mellan detta och resultatet från den deltagande obser-

vationen som tyder på att de dagliga scrummötena är tillräckliga för att utvecklarna ska veta 

vad dem ska göra. På så sätt går ingen tid förlorad på grund av att utvecklarna inte vet vad de 

ska göra. 

 

Vår applikation av scrum skiljer sig från en "normal" applicering av scrum. Framförallt genom 

antalet medlemmar i scrumteamet men även genom den rollfördelning som vi haft. Vi ville 

komma så nära scrums rollfördelning som möjligt utan att påverka projektet negativt eller be-

höva kompromissa med scrums struktur. Även om projektet var lyckat i vårt fall med två grupp-

medlemmar så förstår vi varför det finns ett rekommenderat antal (3-9) medlemmar inom 

scrum. Detta då vi i våra "hybridroller" ibland hade svårt att från ena stunden anta en viss roll 

och i nästa stund anta en annan. Det var ibland svårt att skilja på rollerna då vi såg allt ur 

perspektivet som utvecklare men med ansvaret som scrummästare eller produktägare. Om vi 

hade haft utomstående scrummästare och produktägare så hade kanske diskussionen varit bre-

dare med fler infallsvinklar än det som uppstod i vårt lilla team. Valet att inte inkludera utom-

stående roller kan vi dock inte säkert säga var ett dåligt beslut då vi aldrig under utvecklingen 

ansåg att utvecklingen påverkades negativt på grund av vår rollfördelning.  
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Vi har tidigare utvecklat med vattenfallsmodellen som i jämförelse med scrum inte är iterativ. 

Vi ansåg att i vårt specifika fall så lämpade sig scrum bättre som utvecklingsmetod då scrum 

bidrar med en iterativ agil struktur som möjliggör tillbakagång i utvecklingen och framförallt 

omarbetning av kravspecifikationer på ett smidigt sätt. I ett litet team som vårt så lämpade sig 

denna metodik väl. Detta var något vi till exempel märkte via användartester då vi i vissa fall 

fick gå tillbaka till uppgifter som vi ansåg vara "klara" men fick ytterligare feedback på av 

användarna. 
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7. Slutsats 
 

Även om vi kan se vissa mönster och samband i studiens resultat måste vi vara försiktiga med 

att dra generella slutsatser ifrån det.  Studien har genomförts under en månad vilket är i det 

kortaste laget för en autobiografisk designforskningsmetod. (Sengers & Neustaedter, n.d.) Vi 

har använt autobiografisk designforskning för att driva utvecklingen framåt och som ett verktyg 

för att konstatera och prioritera de uppgifter som ska utvecklas under nästkommande sprint 

snarare än att försöka presentera generella lösningar på designproblem. Det som kan tala både 

för och emot validiteten av resultaten är den deltagande observation som har använts i denna 

uppsats. Den deltagande observationen var ett sätt att få fram data som i sin tur ledde fram till 

våra resultat. Den dokumentation som fördes under både scrum och den deltagande observat-

ionen var omfattande och noggran, vilket i sin tur talar för en ökad validitet. Vi kan dock inte 

säkert säga att den deltagande observationen utfördes på ett sådant sätt att validiteten hade ökat 

eller minskat om den utförts annorlunda. För att få tydligare och mer validitet i resultaten skulle 

det krävas en utökad studie där de utmärkande kännetecknen testas mer djupgående genom 

faktisk användning under en längre period. 

 

I detta arbete har vi genom att kombinera Design science och scrum skapat en instans av ett 

fungerande system, en prototyp för att demonstrera konsekvenserna av att applicera scrum i ett 

småskaligt utvecklingsprojekt. Prototypen har även varit ett verktyg för att via heuristisk utvär-

dering föra utvecklingen med scrum framåt och resultera i en fullgod slutprodukt. 

Vi kan utifrån detta arbete konstatera att rollfördelningen inom scrumteamet, närmare bestämt 

planering och struktur kring rollerna och deras ansvarsområden, är viktigt i småskaliga projekt 

likt det som presenteras i detta arbete. Att inneha flera roller kan vara till fördel då kommuni-

kationen inom scrumteamet har varit effektivt. Vi kan dock inte avgöra ifall ett större scrum-

team skulle vara mer eller mindre effektivt. Vi rekommenderar därför att rollfördelningen är 

tydlig, det vill säga vem som har vilken roll och vilket ansvar under projektets gång samt att 

Scrummästaren ser till att detta efterlevs. Vi kan t ex inte utesluta att Scrum blir mer eller mindre 

effektivt med en utomstående Produktägare och en person som enbart är tilldelad rollen som 

Scrummästare.  

 

Det är även viktigt att bibehålla scrums ursprungliga regelverk och inte göra några större an-

passningar som kan påverka metodens struktur och arbetssätt. 

I ett mindre team blir kompetensberoendet högre. Om utvecklingsprojektet ska lyckas så är 

viktigt att scrumteamet och i synnerhet utvecklingsteamet utgörs av personer som täcker all 

tänkbar kompetens som kan behövas i utvecklingen. Det är snarare bredden av kompetens som 

avgör om ett småskaligt projekt lyckas än antalet personer som ingår i teamet. I det här projektet 

har vi använt oss av stöd för att specificera och prioritera kravspecifikationen. Liknande stöd 

kan vara att föredra i framtida projekt för att avlasta teamet och dess kompetensberoende. Se 

diskussionen i 6.2 angående stöd och kompetensberoende.  Dock är det en fin gräns mellan att 

använda utomstående källor som stöd och outsourca viss uppgift utanför teamet. En stor del av 

poängen med scrum är att hålla all kompetens inom teamet. Därför blir denna avvägning ganska 

relevant för om ett “scrumprojekt” med utomstående resurser kan ses som ett äkta scrumprojekt. 

Vart denna gräns går ligger dock utom denna uppsats undersökningsområde. I det projekt vi 

har genomfört har vi enbart använt utomstående resurser som en representation av våra intres-

senter vilket är en del av scrum. 
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Om scrumteamet har bra förutsättningar genom rätt kompetens och tydliga mål så leder detta 

till att beslut kan fattas snabbt och därmed effektivisera utvecklingen. 

                          

Att använda autobiografisk designforskningsmetod har varit ett bra sätt för att snabbt komma 

fram till lösningar på initiala designproblem som sen kan vidare undersökas i användartester. 

Det bidrar däremot inte med några bevis för att den design vi valt kommer accepteras av alla 

eller vara en generell lösning på ett designproblem. För att svara till det bör vidare studier ut-

föras som genom andra metoder undersöker problemen och på så sätt ger en bredare bild av 

problemet. 

 

I det har projektet har scrum använts som utvecklingsmetod i ett projekt som drivs av ett team 

på två personer och därmed anses som litet. Även om vi har lyckats applicera scrum i ett små-

skaligt utvecklingsprojekt är det fler faktorer som är relevanta för resultatet. Såsom program-

meringsspråk, plattformar och kompetens. Vi kan därmed inte säga att det här projektet är re-

presentativt för alla småskaliga scrumprojekt. Därför vore det intressant för vidare forskning 

att undersöka om scrum kan appliceras i andra småskaliga projekt där dessa faktorer skiljer sig 

från våra.  
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10. Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

 
Observatörens dagbok - Frågor  
 

Har rollfördelningen fungerat här veckan? 

Har någon roll känts överflödig? 

Har scrummästaren fullgjort sina uppgifter? 

Har produktägaren fullgjort sina uppgifter? 

Har utvecklingsteamet fullgjort sina uppgifter? 

Har problem uppstått under veckan? 

Har beslut tagits som har påverkat sprintmålen? 

Har vi nått sprintens mål? 

Har användartesterna varit tillräckliga för att resultera i fullgoda produktbackloggar? 

Har rätt uppgifter prioriterats till produktbackloggen? 

Har rätt uppgifter prioriterats till sprinten? 

Har någon gammal uppgift prioriterats den här sprinten före nya uppgifter? 

Har sprintplaneringen och dagliga scrummöten varit tillräckliga för dig som utvecklare så att 

du alltid vetat vad du ska göra? 
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Bilaga 2  
 

 

Observatör 1 

 

Har rollfördelningen fungerat den här veckan? 
 
Rollfördelningen har varit tydlig, Jag (Johan) har agerat Produktägare och Kim tog på sig att vara 

Scrummästare, två roller som vi kommer behålla under hela projektet. Både jag och Kim innehar 

också rollen som utvecklare utöver de två tidigare nämnda rollerna. Vi var lite fundersamma över 

hur det skulle fungera med dubbla roller, men kan såhär med facit i hand säga att det fungerat bra. 

När det har krävts att en roll tar ett beslut eller håller i ett av våra möten så har det också skett enligt 

scrums regelverk. Det har aldrig varit otydligt under sprinten vilken roll som har vilka uppgifter då 

detta är tydligt dokumenterat i scrum-guiden (det var bara att läsa sig till vid oklarheter). Vad gäller 

utvecklingen så har vi i egenskap av utvecklare suttit tillsammans och jobbat under hela sprinten. 

Problem som dök upp under sprint 1 (uppstarten) diskuterades under sprint-planeringen och utfor-

made vår initiala produktbacklogg (preliminär PB utan testar-feedback). Utefter vår produktback-

logg så skapade vi en sprintbacklogg där vi delade upp punkterna mellan oss. Vissa punkter jobbade 

vi båda två med. Kommunikationen inom utvecklarteamet fungerade bra. Vi diskuterade problem 

sinsemellan och kom ofta båda två med förslag till lösningar och/eller kom fram gemensamt till 

lösningar.  
 
Inga problem, precis som jag skrev i förra dagboken så fungerar det bra med de dubbla rollerna. 

Begreppet “Hybrid-roller” blir mer och mer tydligt, enbart till det bättre då det framförallt är natur-

ligt att diskutera saker både utifrån rollen som produktägare och utvecklare. Både under skapandet 

av produktbackloggen och sprintbackloggen samt sprint-möten och dagliga scrum-möten. Jag 

måste poängtera att allt går otroligt smidigt och friktionsfritt just på grund av att vi bara är två 

personer.   
 
Det har inte varit några problem eller frågetecken, vi har kört på precis som vanligt med våra hybrid-

roller. Allt går smidigt! 
 
Som vanligt, hybridrollerna fortsätter att fungera som de ska.  
 

Har någon roll känts överflödig? 
 

Nej, det krävs att alla roller fullgör sina uppgifter för att scrum ska fungera. Det kändes skönt i 

början av veckan i t ex sprint-planeringen ikläda mig rollen som produktägare och släppa ut-

vecklar-rollen för en stund. Detta ger struktur och är en indikation på att scrum faktiskt fungerar 

även i mindre sammanhang. Även om rollerna är tydliga enligt scrumguiden så märkte jag ut-

efter att sprinten fortlöpte att rollerna flöt samman till någon form av produktägare och utveck-

lare samt i Kims fall scrummästare och utvecklare. Detta var svårt att komma ifrån då vi under 

våra dagliga scrum-möten agerade i både egenskap av produktägare eller scrummästare och 

utvecklare. Detta tyckte jag var positivt då beslut kunde tas löpande i ett snabbt tempo, något 

som vi märkte var en fördel i vårt småskaliga projekt.  

 

Nej, att olika roller tar ansvar för olika delar i scrum gör mycket för oss i vår utveckling. 
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Nej.  

 

Nej. 

 

Har Scrum-master fullgjort sina uppgifter? 
 

Ja, Kim skötte de dagliga scrum-mötena klanderfritt. Vi diskuterade gemensamt fram priorite-

ringar vad gällde sprintbackloggen, vilket sparade oss tid och återigen förstärkte vårt beslut att 

ikläda oss hybridroller som scrummästar-utvecklare respektive produktägar-utvecklare. Kim 

har underlättade för oss båda genom att tidigt föreslå olika plattformar för att dela projektet 

(Github), vilket har underlättat i utvecklingen.  

 

Ja, inga problem den här veckan.  

 

Ja, Kim har levererat som scrummästare den här veckan också. Han sköter det exemplariskt! 

Det är nästan så att jag börjar ifrågasätta ifall vi gör något fel, allt går nästan för smidigt.  

 

Ja. 

 

Har Produktägaren fullgjort sina uppgifter 
 

Ja, jag utformade tillsammans med Kim produktbackloggen och vidare sprintloggen. Återigen 

så gör sig hybrid-rollerna påminda och jag märkte mer och mer att vi båda gav varandra inspi-

ration och åsikter över roll-gränserna.  

 

Ja, produktbackloggen fylldes på med nya uppgifter som rankades och prioriterades till sprint-

backloggen.  

 
Ja det tycker jag. Uppdateringen av produktbackloggen utefter feedback från användarna var smärt-

fri. Jag har inte behövt ta några beslut som har påverkat sprintmålen.  
 
Ja, inget har förändrats och allt flyter på som det ska.  
 

Har utvecklingsteamet fullgjort sina uppgifter? 
 

Ja, vi uppnådde sprint-målet och löste alla uppgifter som sattes upp i sprintloggen. De problem 

som dök upp löste vi oftast gemensamt, även om uppgiften var tilldelad en specifik person.  

 

Oja! Vi har i vanlig ordning diskuterat problem och löst de efterhand som de dykt upp. Kom-

munikationen inom utvecklingteamet har varit otroligt viktig och det har gjort mycket att vi 

sitter tillsammans och jobbar.   

 

Ja, vi har avverkat alla uppgifter i sprintbackloggen och nått sprintmålet.  

 

Ja, sprintens mål har nåtts. 
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Har problem uppstått under veckan? 
 

Inga större problem dök upp, bara mindre hinder som vi tog oss över relativt fort. Google är din 

vän i alla väder. Sprint-målet vi satte var realistiskt och därmed hade vi räknat med att vi skulle 

stöta på mindre problem men också kunna lösa dem.  

 

Vi var lite på det oklara med hur ranking-systemet skulle implementeras med hittade ganska 

snabbt en lösning som fungerade bra, dock med rum för vidareutveckling. Vi ansåg oss så pass 

nöjda med rankingen att vi kunde skeppa den vidare till test och få feedback från användarna.  

 

Inga problem uppstod. Scrum är vattentätt.  

 

Inga problem har uppstått.  

 

Har beslut tagits av någon roll som har påverkat Sprint-målen? 
 

Nej.  

 

Nej. En noggrann sprintplanering gjorde att inga ytterligare beslut behövde tas som äventyrade 

sprintmålet.  

 

Nej 

 

Jag i egenskap av produktägare beslutade att sprinten skulle avslutas tidigare än vanligt. Detta 

på grund av att vi behövde fokusera på skrivandet av examensarbetet. Detta medförde att en av 

uppgifterna i sprintbackloggen ströks.  

 

Har vi nått sprintens mål? 
 

Ja, sprint-målet nåddes utan några problem. Backloggarna gör strukturen tydlig samt att inga 

mål sätts som inte är nåbara.  

 

Ja.  

 

Ja. 

 

En av uppgifterna ströks pga tidsbrist, annars så har alla mål nåtts. 

 

Har användartesterna varit tillräckliga för att resultera i fullgoda Produktbackloggs?  
 

Inga användartester gjordes före denna sprint. Produktbackloggen utgjordes därför av funkt-

ioner som vi i utvecklarteamet/scrummästare/produktägare ansåg vara en nödvändighet inför 

de första testerna med användare.  
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Detta var första sprinten där produktbacklogg utformades med feedback från användarna,  vil-

ket resulterade i en hel del uppgifter i produktbacklogg. Otroligt roligt att få feedback på saker 

som vi som i utvecklingteamet inte hade tänkt på i första taget.  

För att svara på frågan. Ja, vi fick fram fullgoda produktbackloggs tack vare användartesterna.   

 

Ja, absolut. Användartesterna är otroligt givande, användarna hittar småsaker under test som vi 

utvecklare inte har tänkt på och kompletterar våra egna tankar kring vad som borde göras.  

 

Oja!  

 

 

Har rätt uppgifter prioriterats till produktbackloggen?  
 

Vi har under vår sprintplanering prioriterat det som vi i utvecklarteamet ansåg vara viktigast. 

Detta kommer att ske i kombination med användarnas feeback i framtida sprinter.  

 

Vi har rankat uppgifterna utefter antal förfrågningar av användarna. Vad användarna tycker har 

helt avgjort hur vi prioriterat uppgifterna.   

 

Återigen har vi prioriterat utefter feedback och användarnas åsikter.  

 

Vi har prioriterat utefter användarnas åsikter (som vanligt). Detta har varit ett lyckat koncept 

hela projektet igenom.  

 

 

Har rätt uppgifter prioriterats till sprinten? 
 
Ja, vi anser att de uppgifter som har prioriterats är nödvändiga funktioner inför kommande sprinter 

med användar-tester.     
 
Ja, jag anser att vi har lyckats med prioriteringen.  
 

Ja. Det är roligt när användarna märker en skillnad i utvecklingen, t ex att något de tidigare har 

påpekat borde ändras har fixats till.  

 

Ja, vi tog med de uppgifter som vi ansåg vara viktigast.  

 

Har någon gammal uppgift prioriterats den här sprinten före nya uppgifter? Varför? 
 

Nej, då detta är första sprinten så finns inga tidigare uppgifter. 

 

Nej, då detta var första sprinten baserat på användar-feedback så behövdes detta inte göras.  

 

Ja. “Förtydliga validering med 15 tecken” följde med även i denna sprint då användarna fortfa-

rande hade synpunkter på den. Det är precis därför vi har användartester, även om vi är nöjda 

med en funktion så är feedback alltid välkommet! 

 

Nej.   
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Har Sprint-planeringen och dagliga Scrummöten varit tillräckliga för dig som utvecklare så 

att du alltid har vetat vad du ska göra? Varför?  
 

Ja, det har aldrig varit några frågetecken kring vad som ska göras och vem som gör det. Vi är 

trots allt bara två man i projektet. Allt är grymt! 

 

Ja! Planeringen ger återigen utvecklingen och processerna struktur, vilket underlättar för oss 

utvecklare under sprinten då vi vet precis vad som ska göras och hur det ska göras.  

 

Ja, allt har varit klart och tydligt. Kommunikation inom utvecklingsteamet är A och O, vilket 

vi lyckas väldigt bra med! 

 

Ja de har varit tillräckliga, det har inte varit några oklarheter kring vad som ska göras. De dag-

liga scrummötena kombinerat med sprintplaneringen har i vanlig oedning klargjort allt.  
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Observatör 2    

 

Hur har rollfördelningen sett ut den här veckan? 

 

Vi har knappt haft någon roll förutom utvecklarrollen. 

 

Främsta fokus har legat på att utveckla så en ständig dialog har hållts mellan alla roller. Jag 

som scrummästare har sett till att alla scrumaktiviteter har utförts. Men vi har arbetat iterativt 

och nära samman alla i teamet i alla roller, även om den som har den faktiskta titeln har det 

slutgiltiga ordet.   

 

Rollfördelningen har fungerat bra. Vi har jobbat som utvecklare och produktägare eller scrum-

mästare men det har flutit ihop ganska mycket. Vi har haft en närma kommunikation och dis-

kuterat problem tillsammans men i slutändan har det varit den som äger processen som har det 

avgörande ordet.  

 

Flytande, vi har haft mest fokus på utvecklingen 

 

 

Har någon roll känts överflödig? 

 

Alla som inte gav snabb utveckling. För det har varit den enda viktiga denna sprint. Vi har 

behövt få igång den installerade basen för att kunna göra våra första utvecklar tester. 

 

Nej det har snarare varit bra att ha tydliga rollfördelningar så här tidigt i projektet så att de olika 

aktiviteterna utförs och att någon har ansvar för att de utförs.  

 

Scrummästaren är något överflödig då den guidar i hur man ska arbeta med scrum. vilket inte 

är blir så omständigt när vi bara är två personer som hela tiden har koll på varandra 

 

Scrummästarrollen har kännts något överflödig då båda har vetat vad vi ska göra 

 

 

Har Scrummästaren fullgjort sina uppgifter? 

 

Ja Ja JA ja 

 

 

Har Produktägaren fullgjort sina uppgifter 

 

JA Ja JA ja 

 

 

Har utvecklingsteamet fullgjort sina uppgifter?  

 

JA Ja JA delvis 

 

 

Vilka problem har uppstått under veckan? 
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Ny teknik innefattar nya problem. Vi har haft strul med att få igång en fungerande prototyp 

vilket är kritiskt för vårat projekt. Utan det kan vi inte göra användartester eller komma vidare 

i utvecklongen. Men har löst sig. 

 

Främst tekniska problem. Att vi har inte möjlighet att lösa alla önskemål pga tekniska begräns-

ningar.  

 

Inga direkta problem. Vi blev klara i god tid vilket isåfall tyder på att sprintbackloggen var för 

snålt populerad 

 

Något för omfattande sprintbacklogg, ej rimlig inom tidsramen 

 

 

Har beslut tagits av någon roll som har påverkat Sprint-målen? 
Ja vi var tvungna att omvärdera så att allt fokus låg på att få igång den mest grundläggande 

funktionalitetten.  

 

Utvecklingsteamet har fokuserat på att komma framåt så fort som möjligt. Dvs försöka se vad 

som önskas och implementera så mycket som möjligt av det.  

 

Ja förmodligen? 

 

Produktägaren bestämde snabbt i sprinten att stryka visa mål ifrån sprintloggen 

 

 

Har vi nått sprintens mål? 

 

Ja delvis. Inte all önska funktionalitet 

 
JA 
 
Ja tidigt 
 
Nej inte de ursprungliga målen men vi nådde  målen i den omarbetade sprintloggen 
 

 

Har användartesterna varit tillräckliga för att resultera i fullgoda Productbackloggar?  
 

Eftersom detta är den första sprinten har vi utgått ifrån utvecklarnas önskemål 

 

Eftersom prototypen från föregående sprint inte var så omfattande har inte användarna haft så 

mycket att testa på. VIlket jag tror har gjort att inte allt användarna förväntar sig av en appli-

kation har kommit fram under testerna. Dvs dom måste bli ledda åt rätt håll för att veta vad dom 

vill. 

 

Absolut, men inte sprintbacklogg 
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Ja det har nästan alltid funnits mer i productbacklogg än vad vi har hunnit med att göra under 

kommande sprint 

Har rätt uppgifter prioriterats från test-resultaten.   

Ja 
 

Att få så mycket bang for the buck nu i början. Visst fokus på layout och utseende från utveck-

larnas håll för att användarna ska få en bra känsla i applikationen. 

 

Genom en avvägning mellan hur många request från användare, sen har även varje utvecklare 

haft en request som har vägt ungefär lika tungt som en användares. Just i denna sprint la vi även 

till en större funktionalitet. Iom impl. av rankingnsystemet i vilken det var utvecklarna som 

valde det målet. 

 

Genom en avvägning mellan hur många request från användare, sen har även varje utvecklare 

haft en request som har vägt ungefär lika tungt som en användares 
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Har rätt uppgifter prioriterats till sprinten?     

 

Ja, huvudfokus har varit att få igång en testbar prototyp, vilket vi har fått och det var den främsta 

uppgiften i sprintloggen 

 

1Ja det tycker jag, det har varit en bra balans mellan att uppfylla användarnas önskemål och 

utvecklarnas vision/önskemål. 

 

Jag antar det 

 

Ja det tycker jag.  

 

 

Har någon gammal uppgift prioriterats den här sprinten före nya uppgifter?  

 

nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

 

Har Sprint-planeringen och dagliga Scrummöten varit tillräckliga för dig som utvecklare så 

att du alltid har vetat vad du ska göra?  

 

Ja det har varit kritiskt för att se vilka framsteg utvecklingsteamet har gjort. Vart vi ligger i fas 

och hur vi ska gå vidare.  

 

Ja absolut det har varit en bra start på sprinten. Man får en tydlig bild av vad som ska göras. 

Det enda jag saknar är tydligare.  

 

Ja absolut dagliga scrummötet är grymt bara för att samla teamet och kickstarta dagen. Man får 

en tydligt bild av vart projeket befinner sig och man får chans att skryta med vad man har gjort.  

 

Ja vid det här tillfället känner jag mig trygg i rollen och vet innan vad jag ska göra. 

Uppdelningen har fungerat bra. 

 


