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Sammanfattning: Inom systemutveckling är det viktigt att man använder den eller de 

metoder som lämpar sig bäst till projektet. De mest populära systemutvecklingsmetoderna är 

de agila metoderna. Att utveckla agilt innebär att man jobbar iterativt och inkrementellt och 

följer tolv grundprinciper för att skapa värde till kunden. Författarna till denna uppsats har 

utvecklat ett informationssystem under en månad där de tillämpat agila principer samt 

metodelement från SCRUM och Extreme Programming, och dokumenterat processen för att 

undersöka för- och nackdelarna med detta inom ett mikroprojekt. 

 

Nyckelord: agil systemutveckling, extreme programming, SCRUM, kort tidsram, litet 

arbetslag, mikroprojekt 
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1. Inledning 

Informationsflöden är kritiska för att ett företag ska operera så effektivt som möjligt. Det är 

därför viktigt att det finns välfungerande informationssystem som hjälper till med bland annat 

ledning, verksamheter och beslutsfattande. Företag måste idag samla in och lagra information 

om sina kunder, produkter och anställda för att ligga i framkant inom den hårda konkurrensen 

(Beynon-Davies 2013, s 2). Uppdatering eller utveckling av nya informationssystem är dock 

en svår uppgift. Många misslyckas med att faktiskt skapa ett värde för sin kund. De blir för 

dyra, uppfyller inte sin funktion eller blir aldrig klara (Beynon-Davies 2013, ss 291-295). 

 

Vid utveckling av informationssystem används antingen den traditionella vattenfallsmodellen 

eller en samling av agila metoder. Vilken metod som passar bäst för ett specifikt projekt beror 

bland annat på vilken omfattning systemet har samt vilken storlek det är på 

utvecklingsarbetslaget. Vattenfallsmodellen använder en sekventiell utvecklingsprocess där 

varje steg analyseras och färdigställs innan man går vidare till nästa (Highsmith 2000, s 38). 

Detta betyder att processen blir stabil men oflexibel vilket gör den svag för förändringar. 

Mycket tid och pengar används på planering och dokumentation vilket skapar problem om till 

exempel kravspecifikationen
1
 ändras halvvägs genom projektet. Det är viktigt att allt går 

enligt planeringen vilket sätter stora krav på förarbetet och koordinationen för projektet. 

Vattenfallsmodellen passar bäst när det finns fasta mål och tidsramar (Highsmith 2000, s 85). 

 

De agila metoderna handlar om att fokusera på det som behöver göras för stunden utan att 

lägga för mycket tid på att skapa en infrastruktur som är anpassad att stödja framtida behov. 

Att arbeta agilt innebär att leverera snabbt och göra förändringar ofta. Modellerna fokuserar 

på ett nära samarbete mellan kund och utvecklare och mellan de olika projektmedlemmarna 

samt att det inte nödvändigtvis blir rätt den första gången utan att en iterativ 

utvecklingsprocess ökar chanserna för en lyckad slutprodukt (Martin, Martin 2006, ss 29-33). 

 

Systemutvecklingsprojekt kan anses för kostsamma av mindre företag som endast är ute efter 

ett enkelt och fungerande system. Då de inte har råd att spendera pengar på ett helt 

utvecklingslag kan det vara värt att satsa på ett litet projekt. I denna uppsats introduceras 

begreppet “mikroprojekt” som syftar på ett arbetslag om två utvecklare utan övriga roller med 

en kort tidsram. 

 

Detta arbete handlar om att utvärdera agila systemutvecklingsmetoder genom att genomföra 

en Design and Creation-studie. Ett mikroprojekt genomförs och utvärderas gentemot de agila 

metoderna. Passande moment från metoderna väljs ut och motiveras utifrån situationen. 

Resultatet av studien analyseras sedan utifrån de agila metoder som använts och hur väl de 

fungerat att använda under projektets gång samt hur de har bidragit till att skapa värde till 

kunden. 

 

Det finns mycket teori om agil systemutveckling och många praktiska exempel på hur de har 

använts inom större projekt, men inte mycket forskning har hittats för projekt i denna skala. 

 

En loggbok fördes under utvecklingens gång där använda moment med agila metoder 

beskrivs och motiveras. De metoder som tillämpats analyseras sedan med hjälp av loggboken 

och de agila teorierna. 

 

                                                           
1
 Dokument som innehåller tydliga mått och krav för en produkt. 
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De vanligaste och mest använda agila metoderna är SCRUM och Extreme Programming (XP) 

(Cohen, Costa, Lindvall 2004, s 14) och förutom de agila grundprinciperna är det dessa som 

kommer implementeras och analyseras. 

 

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden om det projekt som kommer ligga till grund för 

forskningen och vad som utmärker ett lyckat projekt. 

 

1.1.1 Projekt 

Det projekt som använts för forskningen är utvecklingen av en webbportal kallad 

“Avvikelseportalen” (AVP). Projektet är ett initiativ från Aptor AB, ett konsultföretag som 

erbjuder organisationer och företag diverse tjänster i samband med utvecklingen av deras 

verksamhetsprocesser. Aptor kontaktade författarna av denna uppsats för att utveckla AVP 

som ett forskningsprojekt. 

 

Den verksamhetsprocess som AVP syftar till att stödja är rapportering och uppföljning av 

avvikelser i arbetet. Detta kan till exempel vara en olycka som inträffat. När en avvikelse 

inträffat så ska den genom AVP kunna rapporteras in och skapa ett avvikelseärende. Med 

hjälp av AVP ska användarna kunna hantera ärenden genom olika steg och åtgärder. 

 

1.1.2 Lyckat systemutvecklingsprojekt 

Den traditionella uppfattningen över ett lyckat systemutvecklingsprojekt är att det blir klart i 

tid, håller sin budget och möter kraven. Dock anser Shore och Warden (2008) att det inte 

stämmer fullt ut. Projekt kan anses som lyckade även fast det inte skapar någon inkomst och 

de kan vara problematiska även fast de levererar enorma intäkter. Ett lyckat projekt handlar 

om att skapa ett värde till organisationen som överstiger kostnaden för arbetet. Värdet kan 

främst bestå av inkomster och besparingar men även till exempel konkurrenskraft, 

förstärkning av företagsprofil och kundlojalitet (Shore, Warden 2008, ss 3-6). 

 

1.2 Syfte 

Det finns flera exempel på systemutvecklingsprojekt som har misslyckats eller lyckats av 

olika anledningar (Schwaber 2004, ss 28-139). De flesta av dessa exempel är för större 

projekt där de olika projektmedlemmarna tilldelas olika roller och ansvar. 

 

Syftet med uppsatsen är att utvärdera agila principer och metodelement inom ett mikroprojekt, 

och applicera teorin och principerna för agil systemutveckling i praktiken. 
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1.3 Kunskapsintressenter 

Uppsatsen kan vara intressant för personer som vill genomföra ett liknande projekt och är 

intresserade av hur dessa metoder kan tillämpas praktiskt. Även vilka nackdelar och fördelar 

som finns med de olika metoderna. 

 

Uppsatsen kan också vara av intresse för studenter som vill skriva ett liknande arbete och vill 

ta upp synpunkter och slutsatser som underlag för sin egen forskning. 

 

1.4 Frågeställning 

Vilka för- och nackdelar finns det med agil systemutveckling när det används i ett 

mikroprojekt med en tidsram på en månad? 

 

1.5 Avgränsningar 

Inom utvecklingsmetoder så avgränsas uppsatsen till agila systemutvecklingsmetoder, således 

kommer inte vattenfallsmodellen och övriga metoder för utveckling och projektering som inte 

berör syftet, att undersökas. Även agila metoder utöver XP och SCRUM kommer avgränsas. 

 

De tekniska aspekterna som till exempel hur koden är skriven eller databasen är konstruerad 

är inte relevant för kunskapsutvecklingen, därför kommer en avgränsning att dras gällande 

tekniken inom systemutveckling och kommer inte att involveras i uppsatsen. 

 

Systemutvecklingsmetoder är metoder som beskriver hur utvecklingsaktiviteten ska gå till. 

Det finns tre huvudmetoder: strukturerade metoder, objektorienterade metoder och agila 

metoder (Beynon-Davies 2013, ss 372-373). I denna uppsats avgränsas 

systemutvecklingsmetoder till endast agila metoder. 

 

1.6 Tidigare forskning 

Ett liknande forskningsarbete har hittats där författarna tar upp problem som kan uppstå med 

XP när det tillämpas av ett arbetslag om två utvecklare. Resultatet av denna forskning visar att 

det krävs kompetens inom fler verksamhetsfält jämfört med ett större arbetslag, samt att det 

existerar få perspektiv på hur problem ska lösas jämfört med ett större arbetslag (Antman, 

Svensson 2013). 

 

Utöver att undersöka problem som kan uppstå syftar vår egen uppsats till att undersöka mer 

brett om agila systemutvecklingsmetoder utöver XP och inte enbart fokusera på nackdelarna 

utan också fördelarna. 
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2. Teoribakgrund 

I detta avsnitt beskrivs de begrepp och områden som berör uppsatsen i detalj. Först tas 

systemutveckling upp och olika metoder förklaras inklusive agila systemutvecklingsmetoder 

som förklaras mer i detalj. 

 

2.1 Systemutveckling 

Systemutveckling är den process som syftar till att skapa ett nytt informationssystem eller 

underhålla ett redan existerande (Beynon-Davies 2013, s 365). 

 

Systemutvecklingsprocessen beskrivs genom ett antal aktiviteter och består av att skapa en 

kravspecifikation för systemet som ska utvecklas. Detta kan göras genom till exempel 

intervjuer av potentiella användare eller genom att observera hur föregående system 

fungerade. Systemet designas och utvecklas utifrån den kravspecifikation som tagits fram. 

När systemet är klart och redo att implementeras så skapas också ett aktivitetssystem som 

stödjer användandet av informationssystemet för att kunna integrera systemet i en 

organisation. När informationssystemet är klart och implementerat så ska det också 

underhållas genom att skapa ny funktionalitet när det krävs (Beynon-Davies 2013, ss 366-

368). 

 

Möjligheten för olika ansatser till systemutveckling finns, det finns ansatser för vilken typ av 

systemprodukt som ska utvecklas och ansatser för sekvensering av systemutvecklingsprocess. 

Det finns två ansatser för vilken typ av produkt som ska utvecklas. Den ena är att utveckla ett 

system helt från grunden där kravspecifikation helt styr hur systemet ska se ut, den andra är 

att skaffa ett redan existerande paket system som sedan skräddarsys för att passa 

organisationens krav på systemet (Beynon-Davies 2013, ss 368-369). 

 

Sekvenseringsansatser är sättet de olika aktiviteterna i ett systemutvecklingsprojekt 

organiseras. Det finns två ansatser för sekvensering i ett systemutvecklingsprojekt, linjär och 

iterativ. Den linjära ansatsen går ut på att dela upp projektet i aktiviteter och planera projektet 

utifrån en aktivitet till den nästa, denna ansats passar bra när projektet är stort eftersom det 

underlättar planering och kontroll av projektet. Den iterativa ansatsen går ut på att iterera 

igenom systemutvecklingsprocessen, ett system designas och utvecklas och sedan genom att 

utvärdera så designas systemet igen med hjälp av ny information om hur systemet ska se ut. 

Iterativ ansats skapar stort utrymme för kundinteraktion och passar bra in på mindre projekt 

och då kunden är osäker på hur den vill att systemet ska se ut (Beynon-Davies 2013, ss 369-

370). 

 

2.2 Agila systemutvecklingsmetoder 

Agil systemutveckling syftar till metoder som följer de tolv grundprinciper som beskrivs i 

“The Agile Manifesto”. Exempel på agila systemutvecklingsmetoder är Extreme 

Programming (XP) och SCRUM som kommer att tas upp senare i detta avsnitt (Martin, 

Martin (2006), ss 29-33). 
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Figur 2.1: Det agila “paraplyet” och några av dess metodologier. 

 

Agila systemutvecklingsmetoder är något som har växt sig stort i början av 2000-talet och 

även om det fanns agila metoder inom systemutveckling innan så var det då Agile Alliance 

bildades. Det bestod av en grupp experter inom industrin som hade observerat den stora 

mängd misslyckade informationssystem och ville skapa nya metoder för utveckling som 

kunde hantera förändring och agera snabbt. Resultatet blev “The Manifesto of the Agile 

Alliance”, ett manifest med principer som prioriterar människor och interaktioner före 

processer och verktyg, mjukvara framför dokumentation, kundkontakt före kontraktbeslut, 

anpassa sig efter förändring före följa planen (Martin, Martin 2006, ss 29-33). 

 

Agile Manifesto baseras på tolv grundprinciper som beskrivs nedan (Martin, Martin (2006) ss 

29-33): 

 

 Agil systemutveckling levererar tidigt och ofta, detta för att ge kunden möjligheten att 

antingen se över delprodukterna och komma med förslag på ändringar eller ytterligare 

funktioner de vill ha införda, eller för att ge dem möjligheten att implementera innan 

slut produkten är klar. 

 

 Välkomna förändringar i kravspecifikationen, även om det sker sent i utvecklingen. 

Det betyder att man inte ska vara rädd för ändringar i projektet. Ändringar i 

kravspecifikationen ska ses som en bra sak, då det ger utvecklingsarbetslaget kunskap 

om vad det krävs för att tillfredsställa en kund. 

 

 Fungerande mjukvara ska levereras ofta, närmare veckovis än månadsvis. Det betyder 

att det är först när det ger ett värde för kunden som det levereras och det ska göras 

frekvent. Det räcker inte med planer och dokument då det inte räknas som en riktig 

leverans. 

 

 Dagligt samarbete mellan utvecklare och kunder genom hela projekttiden. Ett 

systemutvecklingsprojekt måste ha ständig guidning vilket gör det viktigt att ha 

interaktion mellan alla aktörer. 

 

 Forma projektet efter motiverade individer och lita på att de gör sitt jobb. Miljön och 

ledningen av ett projekt är inte lika viktigt som de människor som arbetar med 
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utvecklingen. Fokusera på att ge arbetslaget de rätta förutsättningarna för att göra ett 

bra arbete. 

 

 Den effektivaste metoden att frambringa information till och inom ett 

utvecklingsarbetslag är att kommunicera öga-mot-öga. Att möta personer på riktigt är 

viktigt inom agila utvecklingsmetoder och är den primära metoden för att 

kommunicera information. Skrivna dokument ska skapas och upprätthållas endast vid 

behov och endast inom de aktuella arbetsuppgifterna. 

 

 Fungerande mjukvara är den primära framstegsindikatorn. Agila 

systemutvecklingsprojekt mäter sin framgång genom den kvantitet av producerad 

mjukvara som uppfyller kundens behov. Faser och dokumentation används inte som 

ett mått på framgång, halva projektet är klart när hälften av all nödvändig 

funktionalitet fungerar. 

 

 Agila processer verkar för hållbar utveckling. Sponsorer, utvecklare och användare 

bör bibehålla ett konstant tempo genom hela processen. Ett agilt 

systemutvecklingsprojekt ska tänkas på som ett maraton, arbetslaget går inte ut med 

ett högt tempo och försöker behålla det under projektets gång, utan håller det tempo 

som är hållbart under en längre tid. 

 

 Kontinuerlig uppmärksamhet på teknik och design som används så den håller högsta 

kvalité. Det är nyckeln till ett högt tempo. Utvecklare producerar inte kaotisk kod som 

rättas vid ett senare skede, de skriver väldesignad kod från början. 

 Enkelhet, konsten att minimera arbete, är essentiell. Den bästa vägen till målet, är den 

lättaste, men som ändå förhåller sig till kraven. Lite kraft läggs på att förutspå 

morgondagens problem, fokus läggs på enkel och bra kod och med en säkerhet på att 

problem som uppstår senare kan lösas då. 

 

 Den bästa arkitekturen, kravspecifikationer och design kommer från 

självorganiserade arbetslag. Ett agilt systemutvecklingslag är självgående. Ansvar 

delas inte ut från utomstående till enskilda inom projektet, utan kommuniceras till hela 

arbetslaget som själva för avgöra vart ansvar bör läggas. 

 

 Arbetslag ska vid regelbundna intervaller reflektera över hur de kan bli mer effektiva 

och anpassa sitt arbete därefter. Miljön för agila systemutvecklingslag förändras 

konstant och för att behålla den agila inriktningen måste de förändra sin organisation, 

regler, konventioner, relationer m.m. kontinuerligt. 

 

2.2.1 Extreme Programming (XP) 

XP växte fram under 90-talet då Kent Beck och hans arbetslag tog över ett projekt för 

Chryslers
2
 nya lönesystem som var på väg att misslyckas. Beck startade om projektet med ett 

mindre arbetslag där han använde sig av all den kunskap han hade om mjukvaruutveckling 

och applicerade den så “extremt” som möjligt. I slutändan hade Beck använt sig av de grunder 

som XP har och åren därpå fortsatte han utveckla modellen och dess praktiker (Beck 2004, ss 

166-167). Han är en av medlemmarna i “Agile Alliance”. 

                                                           
2
 Amerikanskt bilmärke. 
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XPs grundregler är koncisa och lätta att förstå vilket kan vara en anledning till att det är en av 

de mer populära agila metoderna. Beck (1999, s 7) beskriver XP som en metodologi för små 

eller mellanstora arbetslag som utvecklar mjukvara och står inför otydliga eller obeständiga 

krav. Modellen bygger på värderingar, principer och praktiker. 

 

Values (Värderingar) är vilka synsätt som hjälper ett arbetslag att fokusera på rätt saker och 

leda dem i samma riktning med samma mål. För att lyckas måste de arbeta som ett lag och 

inte låta individuella värderingar komma i vägen. XP använder fem värderingar för att 

vägleda utvecklingen som alla stödjer och balanserar varandra om de används rätt (Beck, 

Andres 2004, ss 61-67). 

 

 Communication (Kommunikation) 

Kommunikation kanske låter som en självklarhet men när det uppstår problem så är 

det sannolikt att det finns någon annan inom projektet som har stött på samma 

problem tidigare. När ett problem uppstår bör personen fråga sig om det beror på 

brister i kommunikationen och hur kan kommunikation användas för att undvika att 

liknande problem uppstår igen. De andra värderingarna leder in diskussionerna till att 

bli meningsfulla och inte bara innehållslös kommunikation. 

 

 Simplicity (Simplicitet) 

Att göra något så enkelt som möjligt kan vara svårt. Simplicitet inom XP innebär att 

hitta en väg till målet med en så enkel lösning som möjligt, men som ändå fungerar. 

Genom en bra kommunikation kan arbetslaget bestämma vad som ska göras så 

överflödiga krav kan uteslutas samtidigt som kommunikationen blir enklare med en 

smalare kravlista. 

 

 Feedback (Återkoppling) 

Inom mjukvaruutveckling är förändring oundviklig, det som är rätt idag kan vara fel 

imorgon. En riktning som är satt innan start är kortlivad då det kan vara omöjligt att 

veta rätt väg. Denna förändring skapar ett behov av återkoppling. Detta kan vara 

diskussioner om idéer, hur koden har skrivits, om testerna går att köra eller hur idéerna 

fungerar i praktiken. Återkoppling hjälper till att skapa simplicitet genom att 

kontinuerligt testa vad som är den enklaste vägen till målet. 

 

 Courage (Mod) 

Mod är ett kraftfullt verktyg i kombination med de andra värderingarna. Att inte vara 

rädd för att ta reda på om det finns bättre lösningar för att skapa enkelhet eller våga ta 

reda på korrekta och konkreta lösningar skapar värdefull återkoppling. Mod kan vara 

att direkt förändra något som är fel, men också att ha tålmodighet att vänta tills man 

vet mer om problemet. Det är dock viktigt att tänka på konsekvenserna av sina 

handlingar och ha en bra kommunikation med sina medarbetare. 

 

 Respect (Respekt) 

Respekt handlar om att respektera sina medarbetare och sitt arbete. Om en 

medarbetare inte bryr sig om sina arbetskollegor eller projektet fungerar inte XP. Alla 

är lika viktiga i ett arbetslag. 
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Det går även att tillsätta egna värderingar som passar till sitt utvecklingsprojekt, det viktiga är 

att arbetslagets handlingar ligger i samma spår som värderingarna. Säkerhet, förutsägbarhet 

och livskvalité kan komplettera de andra fem och forma praktikerna på ett sätt som skiljer sig 

från XPs värderingar (Beck, Andres 2004, s 68). 

 

Principles (Principer) är det som binder värderingarna med praktiken. Det är riktlinjer som 

inom olika sorters systemutveckling beskriver hur de abstrakta värderingarna ska fungera ihop 

med de konkreta mjukvaruutvecklingspraktikerna. Dessa principer består av: Humanity, 

Economics, Mutual Benefits, Self-Similarity, Improvement, Diversity, Reflection, Flow, 

Opportunity, Redundancy, Failure, Quality, Baby Steps, Accepted Responsibility. Beck 

nämner även att Traceability är en värdefull princip men som dock inte alltid passar alla 

sorters mjukvaruutveckling (Beck, Andres 2004, ss 69-84). 

 

Practices (Praktiker) är konkreta tillvägagångssätt som arbetslaget väljer beroende på 

situation. Principer beskriver något som bör göras medan praktiker beskriver hur något kan 

göras. En praktik behöver ha ett ändamål för att vara värdefull och bör inte användas endast 

för att XP är implementerat. De existerar eftersom de tenderar att förbättra den agila 

processen och tillsammans amplifieras den effekten. Beck har delat upp praktikerna i primära 

och sekundära praktiker. Uppsatser tar ej upp de sekundära då de bygger på de primära och 

bör endast implementeras efter de primära är fullt fungerande (Beck, Andres 2004, ss 85-

104). 

 

Primära praktiker 

 

 Sit Together (Sitta tillsammans) 

För att underlätta interaktionen mellan människor på arbetsplatsen bör utrymmet vara 

öppet och stort nog för alla. Detta bygger på att kommunikationen blir enklare när 

människor möts öga mot öga. 

 

 Whole Team (Lagkänsla) 

Whole Team bygger på principen att ett arbetslag med olika kompetenser ska jobba för 

att nå ett gemensamt mål. Alla bör känna att de hör hemma i arbetslaget och kan bidra 

med sina kunskaper. Vid projekt där antalet har blivit för stort för att känna igen 

majoriteten av sina medarbetare bör man dela upp arbetslaget i grupper som inriktar 

sig på samma uppgift, istället för att dela upp uppgifterna för en individ. 

 

 Stories (Användarhistorier) 

Inom XP används användarhistorier istället för kravspecifikationer, där historierna är 

beskrivningar vad en användare gör när hen kommer in på applikationen. Kent Beck 

menar att skillnaden mellan en kravspecifikation och användarhistoria är att den 

senare kan ge en tidig bedömning. Det skapar en möjlighet att integrera med de 

tekniska och affärsmässiga principerna. Detta leder till att det blir lättare att förstå hur 

värdet ska bli så högt som möjligt med så lite investering som möjligt. Som namnet 

antyder ska användarhistorierna innehålla beskrivningar som användaren förstår och 

inte tekniska detaljer skapade för utvecklaren. Användarhistorier kan skrivas ner på 

lappar med en passande titel och en bild eller en kort beskrivning. Dessa bör sättas på 

en vägg eller en stor tavla där de anställda ofta passerar vilket leder till nästa punkt. 
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 Informative Workspace (Informativ arbetsplats) 

Arbetsplatsen ska återspegla det nuvarande projektets verksamheter. Beck menar att 

en observatör ska få en idé över hur projektet går inom femton sekunder, och vid en 

närmare observation ska få mer ingående information om vilka nuvarande eller 

potentiella problem som finns. Ett sätt att åstadkomma detta är att använda så kallade 

“Stories on a wall” vilket består av kort med en titel och beskrivning av en uppgift. 

Det skapar en klar översikt över vad som ska prioriteras och vad som är avklarat. 

Arbetsplatser bör också innehålla platser avsedd för sociala interaktioner samt 

möjlighet till avskildhet. 

 

 Energized Work (Balanserad arbetstid) 

Energized Work innebär att arbetet bör vara effektivt när det utförs och 

koncentrationen ska ligga på uppgiften. Samtidigt är det viktigt att inte arbeta för 

länge då prestationen försämras och värdet som skapas blir mindre. Ett exempel är att 

bestämma några specifika timmar varje dag som bara används för programmering och 

endast fokusera på det. 

 

 Pair Programming (Parprogrammering) 

Parprogrammering innebär att två personer sitter bredvid varandra vid samma dator 

och programmerar. En person skriver koden samtidigt som den andra analyserar och 

ser på med en större helhetssyn. Det kan ses som en rallyförare med en kartläsare. 

Föraren sköter det tekniska medan kartläsaren har en överblick och kan leda föraren 

till rätt väg. Har den som kodar kört fast så kan den andra hjälpa till med nya idéer 

vilket minimerar oproduktiv tid. Det hjälper även programmeringsparet att fokusera på 

uppgiften och skapar en trygghet för den som kodar. Byten bör ske med jämna 

mellanrum, dock kan tiden mellan byten anpassas för situationen. 

 

 Weekly Cycle (Veckovis iteration) 

Planera veckovis och håll ett möte vid varje veckostart. Vid mötet bör tidigare vecka 

analyseras och se om de förväntade framstegen är uppnådda, samt låta kunden välja 

prioriteringen på användarhistorier för en veckas arbete. Dessa bryts upp i mindre 

uppgifter som de anställda får fördela mellan sig. Veckan börjar med att skapa 

automatiserade tester som ska fungera när användarhistorierna är klara. Om det lutar åt 

att testerna inte kommer fungera innan fredag så prioriteras de viktigaste funktionerna 

då det är viktigt att arbetslaget kan se tydliga framsteg efter varje vecka. 

 

 Quarterly Cykle (Kvartalsvis iteration) 

Vid kvartalsvis iteration delas projektet upp i teman som består av ett lämpligt antal 

användarhistorier för att få en större helhetssyn. En säsongsvis reflektion gör att 

arbetslaget får en chans att se helheten, vilket hjälper att upptäcka flaskhalsar samt att 

de kan påbörja reparationer av problem som uppstått. 

 

 Slack (Marginal) 

Marginal handlar om att alltid leverera vad som lovats. Det är bättre att vara färdig 

med de funktioner som ska vara klara och sedan göra mer, till skillnad mot att inte 

hinna med det som har utlovats. Att inte möta kraven medför dålig moral på 

arbetslaget samt att relationer till kunden kan bli sämre. Det ska finnas utrymme för 

förseningar. 
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 Ten-Minute Build (Tio minuters test) 

Tio minuters test innebär att programmet ska kunna starta upp och testas inom loppet 

av tio minuter. Dessa bör också vara automatiserade för att testa hela systemet. Detta 

gör att det finns möjlighet att ta reda på om något har blivit fel efter förändringar, 

vilket minskar potentiella fel och även den stress som kan uppstå. Tio minuters test 

skapar bättre förutsättning för nästa punkt, kontinuerlig integration. 

 

 Continuous Integration (Kontinuerlig integration) 

Efter några timmar bör förändringar som gjorts integreras med systemet och testas. 

Desto längre tid mellan integrationen desto mer arbete leder det till om något har blivit 

fel. Väntetiden som uppstår vid testning är lämplig att användas till att tänka igenom 

den kod som skrivits, eller kanske ta en kopp kaffe. 

 

 Test-First Programming (Test först programmering) 

Test först programmering innebär att innan en funktionalitet kodas, skrivs först ett test 

som kan användas för att kontinuerligt testa förändringar. Detta medför att fokusen på 

användarhistorierna blir bättre, vilket leder till att det blir tydligare vad nästa steg är. 

Det gör även att alla kan vara säkra på att koden lever upp till kraven. 

 

 Incremental Design (Inkrementell design) 

Inom systemutveckling kan nya användarhistorier och krav tillkomma utan förvarning 

vilket kan skapa problem och stress om systemet redan har en planerad design. 

Inkrementell design innebär att arbetet med design bara ska täcka de funktioner som 

ingår i rådande iteration, alltså inte lägga tid på att göra designen bättre på det som 

ligger i framtiden. Det är lättare att förstå designen på en aktuell funktion samt att det 

är lättare att undvika inlåsningar inom koden eftersom designen görs stegvis. Denna 

praktik ligger mycket nära några av de grundläggande agila principerna. 

 

2.2.2 SCRUM 

Namnet SCRUM introducerades tidigt under 90-talet av en grupp mjukvaruutvecklare och är 

en metod som har som mål att hjälpa utvecklare med komplicerade utvecklingsprojekt 

(Schwaber 2004, s 5). Ken Schwaber, som var en av de som utvecklade modellen ansåg att en 

process bör acceptera förändring och inte försöka tvinga den att vara förutsägbar. Även han 

var en medlem av Agile Alliance och en erfaren mjukvaruutvecklare med intresse för en mer 

flexibel utvecklingsprocess. Som de andra agila metoderna så fungerar SCRUM bäst vid 

projekt som har en kort tidsram och hög osäkerhet. Modellen innehåller inga praktiker till 

skillnad mot för närbesläktade XP, utan består framförallt av strategier och fungerar mer som 

ett ramverk. Inom detta ramverk finns det ett antal regler, roller, händelser och beståndsdelar 

som alla är viktiga för SCRUMS framgång där reglerna binder samman de andra (Schwaber, 

Sutherland 2013, s 3). 

 

De roller som finns inom ett arbetslag är: 

 

Product Owner (Produktägare) som har ansvaret över utvecklarnas arbete och att värdet på 

produkten kommer bli hög. Det är även hen som har ansvar över hur kravspecifikationerna 

ska skötas, eller den så kallade Produkt Backlog (En ordnad lista över allt som behövs i 

produkten). 
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Scrum Master (Scrum-ledare) som är den som ser till att alla förstår principer bakom 

SCRUM och att de följs. Hen hjälper produktägaren med SCRUM-specifika händelser som 

till exempel möten och Produkt Backlog-hantering. 

 

Developing Team (Utvecklare) som består av ett självgående arbetslag med bred kompetens. 

Det finns inga benämningar inom utvecklarna då alla hör till “samma lag”. Det är endast de 

själva som bestämmer hur informationen i en Produkt Backlog ska förvandlas till fungerande 

funktioner och inte ens Scrum-ledaren får tala om för utvecklarna hur de ska arbeta. 

 

Hela SCRUM-arbetslaget bör vara helt tvär-funktionella och självstyrande utan inflytande 

från externa källor vilket betyder att all kompetens bör finnas inom laget. Rollerna är 

designade för att optimera kreativitet, flexibilitet och produktivitet (Schwaber, Sutherland 

2013, ss 5-7). 

 

För att skapa regelbundenhet och minska behov av möten som inte är definierade inom 

SCRUM, finns det några förbestämda händelser (Events). Dessa har en förbestämd tidsram 

som varken får kortas ned eller förlängas. Det gäller också för en så kallad Sprint, vilket 

fungerar som en iteration och är själva hjärtat av SCRUM. Sprintens längd bör hållas 

konsistent genom hela projektet och när en är genomförd, påbörjas direkt en ny. En hel sprint 

består av dagliga möten, sprintplanering, granskning, återblick och utveckling. En pågående 

sprint får inte förändras, dock kan den avbrytas om värdet på det förväntade resultatet blir för 

lågt. Detta kan ske om riktningen på projektet förändras kraftigt. Endast produktägaren får 

avbryta en sprint (Schwaber, Sutherland 2013, s 7-12). 

 

 
Figur 2.2: Översikt över SCRUMs process. 

 

Daily Scrum är ett dagligt möte där en synkronisering av aktiviteter och en tjugofyra-timmars 

planering genomförs. Arbetslagen tittar på hur långt utvecklingen har gått utifrån gårdagens 

planering och hur mycket som hinner göras fram till nästa. Målet med mötet är att 

kontinuerligt förbättra sannolikheten att målet för den aktuella sprinten blir klart i tid. Direkt 

efter mötet kan ett arbetslag fortsätta med en mer detaljerad planering och anpassa sitt arbete 

därefter (Schwaber, Sutherland 2013, s 10-11). 
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Vid slutet av en sprint sker en sprintgransking. Där genomförs en inspektion över vad som har 

gjorts i den aktuella sprinten, vad som ska göras i nästkommande sprint samt justerar kraven 

efter detta. I SCRUM kallas listan med alla kravspecifikationer för Product Backlog. Den 

innehåller även information om projektets verktyg, funktioner och förbättringar samt attribut 

som till exempel beskrivning, ordning och värde. En sprint kan inte förändras medan den är 

igång men en Product Backlog förändras kontinuerligt (Schwaber, Sutherland 2013, s 11-14). 

Enligt Cohn (2007) är skillnaden mellan XP och SCRUM små och subtila men betydelsefulla. 

XP är mer öppen för förändringar under pågående iteration än SCRUM, vilket är en av fyra 

viktiga skillnader mellan de båda. Iterationerna för SCRUM är ofta längre än de XP använder 

samt att SCRUM arbetar inte efter en strikt prioriteringsordning, finns det bättre möjligheter 

att börja med en mindre aktuell uppgift läggs den till i sprinten istället. SCRUM använder 

som tidigare nämnt inga praktiker, utan snarare riktlinjer. Mike Cohn som är författare till 

boken Agile Estimating and Planning anser att arbetslag bör börja med SCRUM för att sedan 

skapa en egen variant av XP (Cohn 2007). Anledningen till det är att arbetslag inte bör känna 

sig tvingade att använda praktiker som inte passar deras arbetssätt. SCRUM är en bra början 

som medför fokus och tidsramar vilket är en bra startpunkt för XP. 
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3. Metod 

Detta avsnitt handlar om hur forskningen i detta arbete har gått till väga. 

 

3.1 Design Science 

Design science också kallat Design and Creation är en forskningsstrategi som fokuserar på 

utvecklandet av nya IT artefakter (Oates 2009, s 108). 

 

3.1.1 Kunskapsbidrag 

Inom design science kan normalt fyra olika typer av kunskapsbidrag skapas också kallade IT-

artefakter (Oates 2009, s 108), dessa är: 

 

Constructs är koncept eller vokabulär som används i en specifik IT-relaterad domän, dessa 

kan vara till exempel entiteter, objekt eller dataflöden. 

 

Models är kombinationer av constructs som representerar en situation och används för att 

underlätta problemförståelse och lösningsutveckling. 

 

Methods är vägledning för de models som skapas, dessa kan till exempel vara matematiska 

algoritmer. 

 

Instantiations är fungerande system som demonstrerar att constructs, models eller methods 

med mera kan implementeras i ett fungerande datorbaserat system. 

 

3.1.2 Planering och genomförande av design science 

Inom genomförandet av design science används en iterativ process som involverar fem steg 

(Oates 2009, s 111-112). 

 

Awareness är formuleringen av en frågeställning och problembeskrivning, detta kan 

åstadkommas genom litteraturgenomgång eller observationer. 

 

Suggestion innebär att frågeställningen och problembeskrivningen från föregående steg 

utvecklas till en preliminär idé om hur problemet kan adresseras 

 

Development syftar till att implementera idén beroende på vilken IT artefakt som föreslås så 

görs detta olika. 

 

Evaluation är stadiet då den utvecklade artefaktens värde utvärderas och avvikelser ifrån 

förväntningarna undersöks. 

 

Conclusion är det slutliga stadiet av forskningen och där kunskapen som utvecklats 

identifieras, och där man tar upp oväntade resultat och hur man kan gå vidare med ytterligare 

forskning. 
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Design science går inte ut på att följa dessa stegvis, utan iterativt och lättsamt. Genom att gå 

igenom stegen en gång så får man större förståelse för forskningen i sin helhet och ger 

möjligheten att utforma till exempel en ny forskningsfråga eller en ny idé (Oates 2009, s 112). 

För att särskilja ett vanligt design and creation projekt från ett creation-forskningsprojekt är 

det viktigt att utvecklandet inte endast demonstrerar tekniska kunskaper, utan också 

akademiska, till exempel motivera olika utvecklingsval, analysera och kritiskt evaluera och att 

man genom dessa steg skapar kunskap (Oates 2009, s 114). 

 

I denna uppsats är Awareness det syfte och den frågeställning som finns beskrivet i avsnitt 1.2 

och 1.4. Suggestion är den valda forskningsstrategin, det vill säga att utvärdera ett 

mikroprojekt där agila grundprinciper och metodelement implementeras. Development är 

utvecklandet av AVP och den tillhörande loggen. Evaluation är analysen av resultatet (avsnitt 

5), och Conclusion är avsnitt 6 där det dras slutsatser om forskningen som genomförts. 

 

3.2 Forskningsprocess 

I detta avsnitt presenteras den initiala kravspecifikationen för projektet och hur 

forskningsprocessen genom att utveckla systemet gick till. 

 

3.2.1 Projektet - Avvikelseportalen (AVP) 

Aptor har försett författarna av denna uppsats med en “lös” kravspecifikation där det främst 

förekommer funktionella krav, men också önskemål om designen. 

 

Sammanfattning av funktionella krav för AVP: 

 

 AVP ska kunna anpassas gällande: logga, färger, typer av avvikelser, användare med 

mera. 

 

 AVP ska vara responsivt. 

 

 En avvikelserapportering ska skapa ett ärende i systemet, ett ärende ska innehålla fem 

steg: Rapportering → Akut avhjälpande åtgärd → Analysering → Åtgärd → 

Uppföljning. 

 

 Avvikelse rapporter ska kunna hanteras i systemet, och stödja diverse åtgärder och 

statistikförmedling. 

 

Aptor har sedan tidigare två webbaserade system som följer en viss designstandard, utöver de 

funktionella kraven vill Aptor också att AVP ska följa denna designstandard. 

 

3.2.2 Process 

Utvecklandet av AVP utfördes inom en tidsram på en månad mellan den 18 april och 18 maj 

2016. Antal timmar per dag som ägnades åt utveckling varierade, med ett genomsnitt på sju 

timmar per dag.  Det kunskapsbidrag som arbetet syftar på att skapa är en Instantiations-

artefakt av agila principer och metodelement. 
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Det system som skapas kommer inte vara det som står i fokus för forskningen utan det är de 

metoder som används under utvecklingen som kommer att utvärderas. Det vill säga en IT-

applikation utvecklas i syfte att undersöka agila systemutvecklingsmetoder. 

 

Datainsamling för projektet genomfördes genom en presentation av projektet tillsammans 

med kunden. Utöver denna presentation så har en kravspecifikation tillförsetts och fler möten 

har skett genom projektets lopp. 

 

Som underlag för analys av de IT-artefakter som skapas så kommer hela utvecklingsprocessen 

att dokumenteras. Alla utvecklingsval som görs kommer att motiveras utifrån principerna för 

agil systemutveckling och metodelement ifrån SCRUM och XP kommer användas. Som Cohn 

(2007) beskriver kan dessa två metoder användas tillsammans på ett bra och kompletterande 

sätt där utvecklare kan välja vad som passar bäst för aktuellt projekt. För att utvärdera 

projektet ur ett design science-perspektiv kommer alla utvecklingsmoment dokumenteras i en 

logg. Utvärdering utförs med loggen och det utvecklade systemet som grund. 

 

3.4 Forskningsparadigm 

Den forskningsparadigm som valts till denna uppsats är interpretivismen. Inom 

informatiksforskning är det interpretivismens roll att förstå det sociala sammanhanget ett 

informationssystem befinner sig i. Den sociala processen som sker under utvecklandet av ett 

system och hur utvecklingen påverkas av den sociala omgivningen. Interpretitiva studier går 

inte ut på att bevisa eller motbevisa en hypotes, istället försöks de sociala faktorerna som 

påverkar resultatet förklaras (Oates 2009, s 292). 

 

Det subjektiva är i stort fokus och ett synsätt inom interpretivismen är att det inte finns en 

sanning utan flera. Det som anses vara verkligt eller kunskap är endast en uppfattning av en 

eller flera individer. Forskare förväntar sig därmed att komma fram till flera olika slutsatser 

och diskutera kring vilken som är mest korrekt. Forskare kan inte anses som neutrala och det 

är oundvikligt att deras egna åsikter och antaganden kommer att påverka forskningen (Oates 

2009, ss 292-293). 

 

3.5 Utvärdering 

Utifrån den interpretitiva forskningsparadigmen och med data som samlats in som underlag 

utvärderas sedan forskningsfrågan genom en kvalitativ dataanalys. 

 

Kvalitativ data inkluderar all data som är icke-numerisk. I denna uppsats är utvecklingsloggen 

och systemet som utvecklas kvalitativ data. 

 

I denna uppsats analyserades data genom att ställa loggen och systemet mot de agila element 

som implementerades i mikroprojektet. 
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3.6 Val av metodelement 

Utifrån det som tagits upp i teoribakgrunden om agil systemutveckling samt SCRUM och XP 

har de mest konkreta principer och praktiker valts ut för att tillämpas i anslutning till 

utvecklingsarbetet. 

 

Weekly Cycle/Sprints 
Veckovisa sprintmöten hålls under projektets gång, vid sprintmöten så tas veckoplaneringen 

upp och vilka framsteg som gjorts i form av funktioner i systemet. 

 

Feedback 
Veckovisa redovisningar sker till kunden genom antingen e-mail eller genom möte på deras 

kontor. Utifrån dessa så sker en diskussion med kunden i syfte att få fram nya krav på 

systemet och feedback på det som utvecklats under den senaste veckan. 

 

Pair Programming 
Nästan all programmering har skett genom parprogrammering som är en praktik inom XP där 

utvecklarna har turats om att programmera och sitta bredvid, men även programmering enskilt 

och på skilda platser har genomförts. 

 

Övriga principer och värderingar 
Utöver de element som listats ovan så implementerades andra principer som inte hade en 

direkt påverkan på utvecklingsprocessen. Dessa tas senare upp i mer detalj samt hur de 

implementerades i analysen. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt så presenteras det resultat som tagits fram under utvecklingen av AVP. 

 

4.1 Logg 

I detta avsnitt så presenteras den loggbok som förts under projektets gång och innehåller 

beskrivningar av de utvecklingsmoment som genomförts. 

 

Vecka 1 
Utvecklingsarbetet startade med ett sprintmöte där en generell plan skapades för utvecklingen 

och hur arbetet skulle läggas upp utifrån de agila principerna och metodelementen. De 

utvecklingsmetoder som presenteras i föregående avsnitt är några av de som bestämdes under 

mötet. Veckoplaneringen som framkom under sprintmötet består av modellering och 

programmering av grunderna. 

 

En första modell skapades och hölls så enkel som möjligt (se figur 4.1). Den innehöll endast 

information för att stödja den grundläggande funktionaliteten som framgick från den första 

samlingen av användarhistorier, det vill säga det första mötet med Aptor och den 

kravspecifikation som skickats strax efter (se bilaga 2). 

 

 

 
Figur 4.1 Modell - första iterationen 

 

Sedan skapades tabeller i databasen som motsvarade modellen samt möjligheten att skapa och 

hämta data från databasen med hjälp av systemet. Det var grundläggande för att ha möjlighet 

att testa framtida funktioner. När grundarbetet var utfört så skickades den första 

uppdateringen till Aptor tillsammans med frågor som framkommit under den första veckan av 

utvecklingen. 

 

Vecka 2 
Veckan påbörjades med ett sprintmöte där vi diskuterade vad som hade åstadkommits under 

första veckan samt hur utvecklingen av funktionaliteten under veckan skulle ske. Utifrån 
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användarhistorierna skapades funktionalitet för systemet en funktion i taget. När dessa hade 

implementerats så uppdaterades databasen för att kunna stödja ärendekommentarer. 

 

Alla de grundläggande funktioner som framgår i de första användarhistorierna skapades under 

denna vecka och ett möte med Aptor bokades in för att redovisa det som hade gjorts och 

diskutera hur systemet skulle vidareutvecklas och på så sätt få fram nya användarhistorier. 

 

Programmering under en dag skedde på avskilda platser, där det utvecklades funktionalitet för 

att kunna skapa olika avvikelsetyper för systemet. 

 

Vecka 3 
Efter denna veckas sprintmöte modellerades systemet om för att stödja övriga funktioner som 

inte ansågs som grundläggande under den första modelleringen. På så sätt så var första 

iterationen av systemet avklarad och vi påbörjade den andra. Under sprintmötet diskuterades 

också möjligheter att göra systemet säkrare vilket återkommer vid en senare iteration av 

utvecklingsarbetet. 

 

 
Figur 4.2 Modell - andra iterationen 

 

De två första dagarna av veckan ägnades åt parprogrammering. Detta var för att skapa de 

funktioner som framkommit under sprintmötet och för att skapa en simpel design för systemet 

som passar för redovisning. 
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På onsdag genomfördes ett kundmöte där systemet redovisades och tankarna bakom det 

förklarades tillsammans med frågor om aspekter som var osäkra där det hade införts 

preliminära lösningar. Under mötets gång framgick mer tydligt, utifrån det som redovisades, 

vad Aptor ville med systemet och hur det skulle se ut. Bland annat fördes en diskussion om 

kontobehörighet som skulle fungera mer dynamiskt än vad som antogs från början. Vi fick 

också mer information om vilka funktioner som skulle finnas och hur olika kundkonton skulle 

skapas och hanteras. 

 

Efter mötet med Aptor så modellerades systemet om på nytt och därmed påbörjades den tredje 

iterationen av systemet. Under denna iteration så infördes också större krav på säkerheten i 

systemet som krävde att utvecklarna skaffade kunskap inom vissa ämnen, vilket tog upp tiden 

för de resterande dagarna den veckan. 

 
Figur 4.3 Modell - tredje iterationen 

 

Vecka 4 
Programmering av den tredje iterationen påbörjades och vi inledde med att skapa en bra grund 

med hjälp av ASP.NET Memberships
3
 för att tillåta systemet att använda sig av identiteter och 

behörigheter. All utveckling under veckan skedde genom parprogrammering. Vi ändrade även 

tillvägagångssättet för att skapa databasen från Database first till Code first, vilket betyder att 

databasen skapas utifrån C# kod och inte tvärtom. 

 

När databasen och grunderna blev klara så började vi implementera funktionalitet för det 

superadminkonto
4
 som förtydligades av Aptor i föregående veckas möte. Först skapade vi en 

inloggningsfunktion som styrs av de behörigheter som beskrivits av Aptor i 

                                                           
3
 ASP.NET är ett ramverk utvecklat av Microsoft för att skapa dynamiska webbsidor. 

4
 Ett adminkonto för hela Avvikelseportalen. 
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kravspecifikationen för rättigheter (se bilaga 3), sedan skapade vi funktionalitet för att kunna 

skapa kunder och tillhörande företagsenheter, processer och adminanvändare. När vi var klara 

med all funktionalitet gällande skapandet av kunder så utvecklade vi resterande funktionalitet 

för superadminkontot. 

 

I slutet av veckan uppstod problem i utvecklingen vilket tog upp mycket tid som annars skulle 

gå till programmering vilket ledde till att projektet haltades. 

 

Vecka 5 
I början av vecka fem så var de flesta problemen från slutet veckan innan lösta och nästan all 

funktionalitet för superadminkontot var färdigt. Under veckans sprintmöte gick vi igenom 

resterande programmeringsmoment. Eftersom tiden för projektet var på väg att ta slut så var 

vi tvungna att prioritera de funktioner som var viktigast. 

 

Efter all superadminfunktionalitet blev klar så började vi utveckla funktionalitet för 

kundspecifika konton. Vi började med att utveckla funktionalitet för hur behörighet skulle 

påverka vilken vy man hamnar på när man loggar in. Sedan skapade vi funktionalitet för 

adminkonton (konton som har rättigheterna att ändra kontoinställningar och hantera 

användare). Det första som utvecklades var kontoinställningar. Denna behörighet ska ge 

användaren möjligheten att skapa avvikelsetyper och kontotyper samt ändra färger och logga 

för kunden, inställningar för färger och logga prioriterades bort under sprintmötet och 

utvecklades därför inte under detta tillfälle. 

 

4.1.1 Sammanfattning 

Under arbetets gång så skedde tre iterationer, de första två var relativt lika varandra i design 

medan den tredje var betydligt mer komplex. De första iterationerna byggde på samma 

användarhistorier. Den sista iterationen byggde på kundfeedback från de tidigare iterationerna 

samt frågor ifrån utvecklarna angående hur kunden ville ha systemet. 

 

Majoriteten av all programmering under projektets gång skedde genom parprogrammering. 

Någon enstaka gång så programmerade utvecklarna från olika platser. 

 

Måndag varje vecka så skedde ett sprintmöte där utvecklarna gick igenom hur de ligger till i 

utvecklandet rent tidsmässigt och funktionsmässigt samt planering för kommande vecka. 

 

Det skickades successivt uppdateringar till Aptor om hur projektet fortgår, vad som har 

utvecklats, hur utvecklarna har tänkt att systemet ska se ut och frågor som uppkom. 

 

Programmeringen av systemet skedde genom att först skapa den grundläggande koden och 

skapa tabeller i databasen. När grunden var klar så skapades funktionerna en i taget tills de 

fungerade helt innan nästa funktion påbörjades. 
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4.1.2 Systemets Utveckling 

I detta avsnitt så redovisas de system som utvecklades under den första och tredje iterationen 

och vad som skiljer dem åt. 

 

Första Iterationen: 

 

 
Figur 4.4 Exempelbild på AVP efter den första iterationen 

 

Systemet som utvecklades under den första iterationen var behörighetsanpassat efter fyra 

förbestämda behörigheter (admin, performer, report och setup) som kan ses i figur 4.4. 

 

Dessa behörigheter bestämde vilka funktioner användaren kunde komma åt, till exempel en 

användare med behörigheten report kunde endast komma åt funktionen att rapportera in en 

avvikelse. 

 

Behörigheten admin gav användaren möjligheten att skapa avvikelsetyper, hantera och skapa 

användare (se figur 4.4) och se en överblick över alla ärenden. Performer gav behörighet att 

hantera ärenden utifrån de fem steg som angavs i kravspecifikationen. Setup gav behörighet 

för att göra kundkonto inställningar som inte berör vardaglig användning av systemet. 
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Tredje iterationen: 

 

 
Figur 4.5 Exempelbild på AVP efter den tredje iterationen 

 

Systemet som utvecklades under den tredje iterationen grundades till stor del på 

kundfeedback som nämnts tidigare i resultatet. Behörighet styrdes av sju olika rättigheter som 

kunde kombineras för att skapa skräddarsydda kontotyper. Dessa rättigheter styrde vilka 

funktioner användaren kunde komma åt i systemet. 

 

Utöver förändringar i behörighet så var den största skillnaden i systemet jämfört med den 

första iterationen att kunna skapa kunder genom ett superadmin konto. Genom detta konto 

kunde det skapas kunder och tillhörande företagsenheter, processer och adminanvändare. 

 

Figur 4.5 visar rapporteringsfunktionen i systemet. Längst upp visas de navigeringslänkar som 

användaren har behörighet att komma åt. Användare i figur 4.5 kan komma åt alla funktioner i 

systemet förutom de som är specifika för superadmin. 
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5. Analys 

I detta avsnitt så analyseras resultatet utifrån teoribakgrunden och syftet. 

 

5.1 De agila grundprinciperna 

Här presenteras en tabell över alla agila grundprinciper som tillämpades i projektet. De 

presenteras med en beskrivning av hur de implementerades, samt för- och nackdelar. 

 

Agil princip Fördelar Nackdelar Hur det 

implementerades 

Att leverera tidigt 

och ofta. 
Bra underlag för 

kundfeedback och få 

förståelse för kundens 

behov. 

Inga. Veckovisa rapporter och 

ett möte på Aptors 

kontor.                       

Välkomna 

förändringar även 

sent i utvecklingen. 

Ett system som bättre 

uppfyller kundens behov 

och önskemål. 

Svårt att hålla den 

tidsplan som sattes 

på projektet. 

Hängt ihop med 

kundkontakt och de 

iterationer som 

genomförts. 

Den effektivaste 

metoden för 

kommunikation är 

öga-mot-öga. 

Gav mer utrymme för 

diskussion än 

kommunikation via E-

mail. 

Inga. Mötena med Aptor på 

deras 

kontor.                       

Mäta framgång i 

fungerande 

mjukvara. 

Gav ett konkret mått på 

framgång. Underlättade 

tidsplaneringen. 

Eftersom 

utvecklingen 

skedde iterativt var 

det svårt att mäta 

hur mycket som var 

kvar. 

Jämföra implementerade 

funktioner med 

användarhistorier. 

Simplicitet Ledde till ett strukturerat 

arbetssätt och snabb 

fungerande mjukvara 

som kunde levereras till 

kunden för feedback 

Svårare att 

förmedla till 

kunden hur 

designen på 

systemet kommer 

att se ut. 

Funktionerna 

utvecklades så enkla som 

möjligt. Minimalt fokus 

på designen. 

Kontinuerlig 

uppmärksamhet för 

högsta kvalité. 

Ledde till ett strukturerat 

arbetssätt och 

underlättade 

utvecklandet. 

Inga. Skapa en bra grund för 

systemet och sedan 

utveckla en funktion i 

taget. 

Tabell 5.1: Analys över implementerade agila grundprinciper. 

 

Att leverera tidigt och ofta har i projektet inneburit de veckovisa rapporter som innehållit 

beskrivningar och bilder av utvecklad mjukvara, och vid ett tillfälle så har ett möte skett på 

Aptors kontor för att mer djupgående gå igenom den utvecklade mjukvaran. 
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Välkomna förändringar, även sent i utvecklingen. Denna princip har hängt ihop med att 

leverera ofta genom uppdateringsrapporter till Aptor då det gett underlag till förändringar. De 

e-mail som skickats till Aptor gav inte mycket respons till förändringar, medans mötet som 

skedde på deras kontor gav väldigt mycket underlag för detta. Ständiga förändringar gjorde 

det svårt att tidsplanera projektet eftersom det hade en fast deadline så innebar detta en stor 

ovisshet om systemet skulle bli klart i tid. 

 

Den effektivaste metoden för kommunikation är öga-mot-öga. Detta har visat sig vara en 

väldigt viktig princip för utvecklingen. De mail som skickades mellan utvecklarna och Aptor 

gav väldigt begränsad information för hur de ville att systemet skulle se ut, utöver detta så var 

mail fortfarande ett bra medel för att ställa konkreta frågor och visa genom bilder. Det möte 

som skedde med Aptor gav väldigt mycket mer information och ledde till en större förståelse 

för systemet och hur det skulle användas. 

 

Mäta framgång i fungerande mjukvara. Eftersom utvecklingen skedde genom iterationer var 

det svårt att mäta andelen fungerande mjukvara som hade implementerats men det gav ändå 

en indikation av hur färdigt projektet var. Det skedde ingen konkret mätning under projektet 

av fungerande mjukvara men genom att arbeta med att färdigställa en funktion i taget så fick 

utvecklarna en bra överblick över deras framgång. 

 

Enkelhet. Under projektet så hölls utvecklingen så enkel som möjligt och väldigt lite fokus 

lades på att designa systemet snyggt innan all funktionalitet var implementerad. Funktioner 

som utvecklades hölls så enkla som möjligt. Detta ledde till fungerande mjukvara fort vilket 

underlätta kundkontakten då det kunde levereras fungerande mjukvara snabbt. Att hålla 

systemet så enkelt som möjligt underlättade för utvecklingen men gjorde det svårare att 

förmedla till Aptor hur systemet skulle se ut och användas i framtiden, eftersom designen 

prioriterades bort. 

 

Kontinuerlig uppmärksamhet för högsta kvalité. Denna princip ihop med att hålla en enkel 

design och fokusera på en funktion i taget gjorde att utvecklingen hölls väldigt strukturerad. 

Principen implementerades genom att skapa en bra grund för systemet att kommunicera med 

databasen för att sedan implementera funktioner som utnyttjade grunden på ett bra sätt. 

 

Den bästa arkitekturen, kravspecifikationer och design kommer från självorganiserade 

arbetslag. Denna princip inföll automatiskt i projektet då det inte fanns någon del av projektet 

som inte var en del av arbetslaget. Den kontakt utvecklarna hade med Aptor kunde ha 

påverkat självorganiserandet men i detta fall så föll allt sådant ansvar på utvecklarna naturligt 

då Aptor inte hade en klar bild över hur de ville att systemet skulle designas.  

 

5.1.1 Principer som inte implementerades 

Agila principer som inte använts i projektet har valts bort för att de är irrelevanta på grund av 

storleken på arbetslaget, eller för att det inte fanns resurser för dem. 

 

Ingen kontinuerlig leverans av fungerande mjukvara har skett, även om uppdateringsrapporter 

har skickats med bilder och beskrivningar så har inte Aptor haft möjlighet att implementera 

något. 
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Ingen daglig kontakt har skett med kunden. Daglig kommunikation med kunden skulle 

innebära mycket överflödig kommunikation och både Aptor och utvecklarna kom överens om 

att veckovisa rapporter var tillräckligt. 

 

Forma projektet efter motiverade individer och lita på att de gör sitt jobb har varit redundant 

då det inte finns någon arbetsledare inom mikroprojektet samt att det inte finns några tillsatta 

roller. 

 

5.2 Utvecklingsiterationer 

Som beskrivs i loggen så är utvecklingen uppdelade i tre iterationer varav alla baseras på 

information från kunden och lärdomar från de eventuellt tidigare iterationerna. 

 

Den första iterationen höll en minimal och simpel design som var utformad för att stödja de 

grundläggande funktioner som ingick i den första kravspecifikationen. E-mail skickades till 

kunden under utvecklandet av första iterationen men responsen var minimal och den andra 

iterationen byggde endast på lärdomar från den första iterationen. Skillnaden mellan den 

första och andra iterationen är väldigt liten och det enda som ändrades var möjligheten att 

kommentera ärenden som användaren var behörig att se. 

 

Den tredje iterationen byggde på omfattande kundfeedback då utvecklarna kunde presentera 

sitt arbete under ett möte öga-mot-öga, och utförligt visa och berätta om systemet. Under detta 

möte så kunde kunden med hjälp av det utvecklade systemet gå in mer i djupet över deras 

planer för systemet. Detta ledde till den modell som representerar den tredje iterationen och 

skiljer sig anmärkningsvärt ifrån de tidigare två. 

 

Systemen som utvecklades i den första respektive tredje iterationen skiljer sig märkvärt åt. 

Den största skillnaden var införandet av superadminkontot vilket medförde funktionalitet att 

skapa kunder och tillhörande användare, kundenheter och processer. Övriga ändringar i 

systemet var en mer dynamisk behörighetsfunktionalitet som i första iterationen grundade sig 

i förbestämda behörigheter. I den tredje iterationen utgick ifrån sju olika rättigheter som 

kunde kombineras godtyckligt. 

 

5.3 Metodelement från SCRUM och XP 

Ett flertal av XPs och SCRUMs praktiker har inte passat för detta projekt då många av dessa 

är anpassade för fler individer. Det har inte funnits någon fast arbetsplats vilket ytterligare 

förminskade urvalet av möjliga praktiker. Några anpassades till rådande omständigheter vilket 

kan ha gjort att de inte fungerat optimalt men det är något som hållits i åtanke. 

 

Implementerade XP-praktiker: 

 

Pair Programming 
Parprogrammering var den praktiken som tillämpades mest och passade bra in på ett projekt 

med två utvecklare då det gav båda en gemensam bild av utvecklingen och hur systemet 

skulle se ut när det var klart. Majoriteten av kodningen gjordes av två personer som arbetade 

med samma dator samt en alternativ dator som endast användes för informationssökning. 
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Stories 
Användarhistorier införskaffades direkt från kunden genom intervjuer och e-mail. Det 

skapades dock inga lappar med beskrivningar, istället användes en lista med funktionsnamn 

och korta förklaringar. Vi föredrog att det skulle vara så enkelt som möjligt att förändra dessa 

och vi hade inte en dedikerad plats för utvecklingsarbetet. 

 

Weekly Cycle 
Veckovis iteration var en bra praktik för att få en tydlig översikt över vad som behövde göras, 

hur det skulle gå till och vad som gjorts. Dock har inga speciella tester planerats, det gjordes 

kontinuerligt under utvecklingen. Kunden har inte varit med varje vecka för att dela upp vilka 

användarhistorier som ska prioriteras, det var något som utvecklarna gjorde själva. 

 

Ten-Minute Build & Continuous Integration 
Inga tester har planerats men vi har sett till att testa delarna inom systemen som är 

funktionsdugliga kontinuerligt under hela utvecklingsperioden. Den delen av systemet vi har 

arbetat med kan testas utifrån ett och samma program och storleken på applikationen är liten, 

vilket gör att testerna gick fort att verkställa. Alla funktioner implementerades direkt. 

 

Incremental Design 
Endast de aktuella funktionerna planerades. Vi hade en tanke om hur hela projektet skulle 

vara designat från början men det var inget som påverkade vad som faktiskt skapades. 

 

Energized work 
Arbetstiderna har anpassats för specifika uppgifter. Ett bestämt antal timmar har lagts på 

programmering, och när det har blivit svårt att fokusera på kodning har utvecklarna ägnat sig 

åt andra arbetsuppgifter. 

 

Sprint möten 
Vi hade veckovisa sprintmöten där vi planerade våra sprinter. Eftersom majoriteten av arbetet 

gjordes tillsammans behövdes oftast ingen synkronisering av arbetet. Däremot gick vi igenom 

dagens planerade arbete innan något annat påbörjades. 

 

Ej implementerade XP-praktiker: 
 

Sit Together, Whole Team & Informative Workspace 
Dessa praktiker bygger på att utvecklarna arbetar på en fast arbetsplats med fler än två 

anställda och de kändes onödiga att försöka implementera. Det gjordes däremot ett försök till 

att implementera Stories on a Wall digitalt, med digitala lappar i en applikation istället för en 

vägg eller tavla. Efter ett tag började det dock kännas onödigt då det inte skapade något värde 

för utvecklingen. 
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Figur 6.1 Digital “Stories on a wall” 

 

Test-First Programming 
Då inga avancerade tester behövdes göras användes ej denna praktik. 

 

Slack 
Kraven eller användarhistorierna var oklara från start och det var svårt att sätta någon exakt 

gräns för vad som skulle göras. Det som lovades var att vi skulle göra så mycket som möjligt. 

Dock hade vi som utvecklare en plan att försöka göra klart systemet tillräckligt för att 

huvudfunktionerna skulle fungera efter en månad. 

 

Quarterly Cycle 
Projekttiden var kortare än ett kvartal vilket gör att denna praktik var obrukbar. 
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6. Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt så dras det slutsatser och diskuteras utifrån resultatet och analysen i förhållande 

till forskningsfrågan. 

 

Ett nära samarbete med kunden var den överlägset största bidragande faktorn till förändringar 

i kravspecifikationen och förbättringar på systemet. Detta kan observeras i skillnaden på 

systemet mellan den första och tredje iterationen. Slutsatser kan därför dras till att ett nära 

samarbete med kunden ledde till ökad kvalité på produkten. Det gav dock en negativ påverkan 

på tidsplaneringen eftersom det var svårt att mäta framstegen, och med en kort tidsram är det 

viktigt att kunna tidsplanera korrekt. 

 

Parprogrammering gav många fördelar. Det gav ett flyt i arbetet, som förmodligen berodde på 

att båda fokuserade på samma uppgift. Problemsökningen var effektivare och problemet 

kunde ses från två synvinklar, vilket vi kan anta ger en stor fördel då problem ofta reds ut 

genom kreativa lösningar. Förståelsen för funktionaliteten i systemet var ofta synkroniserad 

mellan oss och en minimal mängd kod behövde förklaras. Tryggheten att alltid ha någon som 

ser över arbetet var också en positiv effekt som skapade ett högre arbetstempo. Den enda 

nackdelen var att det kändes frustrerande att två resurser användes till en uppgift. 

 

Användarhistorier var ett bra sätt att kommunicera med kunden om vad som ska göras och 

vad som skapats. Det gav en frihet över hur en funktion ska designas samtidigt som det tillåter 

kunden att uppfatta det den behöver förstå. Som nämnts tidigare i uppsatsen, användes inga 

fysiska lappar till att beskriva användarhistorierna. 

 

Stories on a Wall upplevdes som en praktik som kunde varit hjälpsam men inte så som den 

användes i detta projekt. Det gav ett strukturerat sätt att hålla reda på vad som utvecklats och 

vad som är kvar att göra. En fast arbetsplats hade gjort implementerandet av Stories on a Wall 

mycket lättare och gjort det mer lättillgängligt för utvecklarna och på så sett gett ett större 

värde till utvecklingen.  

 

XPs Weekly Cykle påminner om SCRUMs sprint förutom att XPs sprint är mer flexibel. För 

vårt projekt fungerade det bäst att ha möjligheten att ständigt förändra planeringen vilket 

gjorde att XPs typ av sprint passade bäst. Med den korta tidsram som fanns krävdes det 

snabba anpassningar. Det faktum att projektet skrevs tillsammans och inom samma 

programvara gjorde det självklart att funktioner implementerades och testades kontinuerligt 

Detta gjorde att både Ten-Minute Build och Continuous Integration automatiskt användes 

regelbundet. Dessa praktiker skapade en trygghet över att funktionerna alltid fungerade med 

varandra. Vi upplevde inga nackdelar med weekly cycle sprints. 

 

Incremental Design och den snarlika agila grundprincipen “kontinuerlig uppmärksamhet för högsta 

kvalité” visade sig vara värdefulla för projektet när inriktningen förändrades drastiskt. Efter 

två veckor fick vi nya direktiv över vissa delar av informationssystemet, vilket hade gjort att 

en långsiktig planering näst intill varit värdelös. När designen planerades inkrementell kunde 

funktioner som fungerade i den tidigare inriktningen även fungera i den slutgiltiga, utan att 

anmärkningsvärt förändra koden. Vi drar slutsatsen att fördelarna med Incremental Design är 

det arbete som kan sparas då någonting i projektet förändras samt att fokusen är mer 

centrerad. Inga nackdelar upplevdes för metodelementet inom projektet. 
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De agila principerna och praktikerna fungerade bra och gav många fördelar och få nackdelar. 

Fördelarna var framförallt den nära kundkontakten och värdet som skapades av detta. Det var 

lätt att få bra feedback och förståelsen för kundens behov var hög. Utvecklingen var 

strukturerad och enkelheten vi strävade efter ledde till att funktioner snabbt kunde vara 

funktionsdugliga. De största nackdelarna var att projektet hade en bestämd tidsram på en 

månad och de ständiga ändringarna i kravspecifikationen gjorde det svårt att planera med 

tanke på den tidsram som var satt. 

 

De metodelement som upplevdes som mest positiva inom XP var parprogrammering och 

användarhistorier. Parprogrammering gav en positiv överraskning då nackdelarna var så få 

och de negativa aspekterna överskuggades av värdet det gav. Vi vet inte hur det skulle 

fungera inom ett större arbetslag men antagningsvis har det liknande effekter. Att byta 

arbetssyssla när fokusen hade försvunnit upplevdes som en självklarhet. Energized work är 

möjligen en bra praktik för större företag där stressen kan vara mer påtaglig och det kan vara 

lätt att glömma bort att ta en paus i en aktivitet när hjärnan behöver vila. 

 

Projektet hann inte bli klart innan den planerade tidsperioden tog slut, vilket framförallt 

berodde på att informationssystemet tog en riktning mot att bli mer avancerat än vad som först 

förutspåddes. Oerfarenhet från utvecklarna var också en anledning till haltningar i 

utvecklingen. Vi hade totalt en månad att färdigställa avvikelseportalen och bland dessa så 

försvann cirka fyra dagar ifrån utvecklingen för att införskaffa information om diverse 

problem som uppkom under utvecklingen. Vi som utvecklare hade lite erfarenhet inom 

liknande projekt för att snabbt bygga upp grundfunktioner och tid fick läggas på inlärning. 

Om tidsramen hade varit sådan att system hade hunnit bli helt färdigställt så hade det 

antagligen funnits mer objektiv data kring det undersökta området, till exempel ett färdigt 

system som kunde analyseras utifrån användarhistorierna och kundnöjdheten. 

 

Som nämnt tidigare så ändrades kravspecifikationen efter två veckor och delar av systemet 

fick justeras eller helt skrivas om. Hade användarhistorierna varit kompletta vid ett tidigare 

skede så hade möjligtvis projektet blivit färdigt eller i alla fall kommit längre in i 

utvecklingen. Det gav dock en bra insikt på hur förändringar kan skapa förseningar i 

systemutveckling och varför agila metoder kan minska dessa. Det kan tänkas att det kan vara 

krävande att arbeta med metoder som går ut på att det man gör inte är perfekt och kommer 

kontinuerligt göras om i iterationer, men vi tror att det är värt det. Att skapa något perfekt 

första gången i ett så komplext arbete kräver stort engagemang och mycket kunskap från 

kunden samt att information mellan utvecklare och kund lätt kan misstolkas. 

 

Att vissa praktiker inte kunde utföras på grund av resurser kan påverka resultatet, dock kan 

det argumenteras för att det inte har en stor påverkan på de som faktiskt användes. XPs 

metodelement som användes inom utvecklingen fungerade bättre än SCRUMs metodelement. 

Det tror vi framförallt beror på att SCRUM är anpassat för utvecklingsarbetslag som har 

åtminstone tre utvecklare (Schwaber, Sutherland, s 6). Metodelementen från XP var 

dessutom, som nämnts tidigare, mer konkreta. Under införandet av agila 

systemutvecklingsmetoder inom större arbetslag är förmodligen SCRUM det bästa 

alternativet att börja med, men för oss som endast var två utvecklare kändes det för otympligt 

och diffust för att använda. Alla roller blev fördelade till oss båda vilket försvårade 

analysmöjligheten ytterligare. 

 

Eftersom inget fungerande systemet kunde levereras till kunden så kan inte projektet ses som 

helt lyckat. Den största anledningen var tidsramen, om utvecklingen hade pågått under en 
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längre tid så kunde systemet färdigställts. Den andra anledningen var förändringar som 

påverkade kravspecifikationen flera gånger även sent i utvecklingen. Principen om daglig 

kontakt med kunden implementerades aldrig. Den mailkontakt som skedde veckovis gjorde 

det svårt att förmedla och visa framsteg eftersom ingen smidig diskussion kunde ske mellan 

utvecklarna och kunden. Daglig kontakt över till exempel Skype
5
 hade gett en rikare 

diskussion och utvecklarna hade kunnat få feedback på systemet tidigare samt mer 

kontinuerligt. Detta kunde lett till tidigare upptäckter gällande förändringar i 

kravspecifikationen vilket hade varit betydelsefullt med tanke på den korta tidsramen. Innan 

projektet startade var både utvecklarna och kunden medvetna om att det fanns en stor risk att 

systemet inte skulle hinna bli färdigutvecklat. Det kan därför argumenteras för att projektet 

inte var helt misslyckat eftersom det förväntade resultatet inte var ett komplett system, om 

detta varit fallet hade utvecklingen förmodligen sett annorlunda ut. Det värde som gavs till 

kunden var ett system som kan utvärderas så länge de önskar, för att sedan vidareutveckla det 

med en bra grund och idé om hur de vill att systemet ska se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Applikation för röst- och videosamtal. 
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Bilaga 1 - Utvecklingslogg 

Måndag 18/4: 
Sprintmöte - vi har gjort upp en generell plan för hur vi ska gå till väga med utvecklingen, vi 
har skapat en preliminär plan för första veckan där vi börjar med modelleringen på tisdag 
19/4 och utvecklar under veckan och skickar en rapport till kunden där vi tar med det vi 
utvecklat och låter kunden ge feedback. 

 
Tisdag 19/4: 
Planerat: Modellering och utveckling 
Börjar med modelleringen och har principerna för simplicitet i åtanke när vi börjar, “the art of 
maximizing the work not done”. Vi börjar med att avkoda de user stories vi har tillgång till för 
att lägga grunden till modelleringsarbetet. Vi fördelar information vi får ut ifrån user stories till 
processer och funktionella krav och skapar en enkel kravspec och processkarta. 
Första processkartorna. Den översta representerar hela processen som ska hanteras av 
AVP. Den nedersta representerar processen Errand. 
Börjar utveckla i visual studios där vi bestämmer oss för att utveckla med MVC design. Vi 
börjar programmera efter vi har gjort processkartorna och ägnar oss åt pair programming. 
Börjat skapa modeller för användare och avvikelser. 

 
Onsdag 20/4: 
Planerat: Utveckling 
André programmerar, Ted sitter brevid (par programmering): 
Vi börjar med att skapa tabeller i databasen för den funktionalitet vi vill börja med att 
implementera. Vi ska mäta vår frammgång genom fungerande funktionalitet. VI börjar därför 
med att skapa funktionalitet för kundkonto där man ska kunna skapa användare, 
behörighetsgrader och avvikelsetyper. Vi börjar då med att skapa tabeller för User, 
Authorization och DeviationType för att sedan gå vidare och utveckla funktionalitet för att 
kunna spara ner rader i databasen. 
Vi har med hjälp av entity framework skapat database first modeller till vårt MVC projekt. 

 
Torsdag 21/4: 
Planerat: Utveckling 
Börjar med att skapa en repository för AVPUsers som stödjer CRUD funktioner. Vi skapar 
inte flera repositories utan fokuserar på att få funktioner i programmet att fungera innan vi går 
vidare till nästa funktion. Skapat view för login och planerat framtida views. 

 
Fredag 22/4: 
Mail till Aptor: 

· Ska AVP ha en egen databas eller ska den endas använda sig utav lag och 
sam databaserna? 

· Vad betyder de olika tabellerna i databasen? 
· Information som är av intresse för oss: användare och användarbehörighet, 
· Avvikelse styras till rätt person? Vem är rätt person och varför? Kopplat till 

avvikelsetyp? 
· Helt egen användarbas? 
· Kommer det endast att finnas en instans av AVP som alla kunder använder 

och som figureras beroende på vilket företag kontot som är inloggat är 
ifrån? 

· Hur hanteras users i databaserna och hur ska de kopplas till AVP? 
· Ska vi bara använda oss utav lag och sam databasen, hur och om ska vi 

lägga till tabeller i databasen? 

 
Planerat: Utveckling och rapport till kund 
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Har gjort klart repositories för alla modeller för att kunna skapa kundkonto funktionalitet. 
Uppdatering till Kund: 
Här kommer en uppdatering om hur vi ligger till med utvecklandet denna vecka och lite frågor 
och funderingar! 
Vi funderar lite på vilka tabeller ni vill att vi ska använda, vi kollade lite på de tabeller som 
redan fanns i databaserna för users men ingen vi hittade som skulle kunna representera de 
användare som vi tänkt oss i AVP. 
Vi har lagt till fyra stycken tabeller, en tabell för användare i system, en tabell för positioner 
som används för behörighetsstyrning, en tabell för ärenden och en tabell för avvikelsetyper. 
Vi har gjort en login sida som känner av vilken position (behörighet) användaren har och 
beroende på behörigheten så skickas man vidare till en sida som stödjer aktiviteter för den 
behörigheten. De behörigheterna vi har skapat är: 

 
· Kundkonto där man kan skapa nya användare, ändra logga och färger 
· Rapporterare som kan skicka in avvikelserapporter som i sin tur skapar 

ärenden 
· Utförare/handläggare som handlägger ärenden 
· Adminkonto, som ska kunna para ihop en utförare med ett ärende, ha en 

översiktsvy över alla ärenden och ska kunna skapa användare 

 
Vad tycker ni om det upplägget vi tänkt oss? Har ni några andra åsikter om hur behörighet 
borde struktureras? 
Vi har inte gjort så mycket frontend än så länge så har inte så mycket att visa i form av 
printscreens, men grunden är klar så nästa vecka kommer fokus att ligga på det som 
kommer att synas utåt och vi kommer då kunna bifoga lite printscreens som ni kan titta på. 
Hur fungerar behörigheterna för lagportalen och hur får kunden tillgång till tjänsten? 
Lite generella frågor: 

 
· Ska AVP ha en egen databas eller ska den använda sig av samtoolbox och 

lagportalen? 
· Ni ville att man skulle kunna skapa en ny aktivitet från ett ärende i 

Åtgärdssteget, vilken tabell i databasen motsvarar en sådan aktivitet? 
· Ska avvikelser automatiskt kunna paras ihop med en utförare/handläggare 

eller ska det göras ifrån adminbehörighetskonton? 
· Kommer vi att skapa AVP specifika användare eller kommer användare vara 

gemensamma över alla system? 
· Kommer varje kund att använda en egen instans av systemet med en egen 

databas eller kommer alla kunder samlas på samma ställe? 
 

Måndag 25/4: 
Sprintmöte, diskuterat var fokuseringen bör ligga, hur långt vi har kommit och om allmänna 
tankar kring koden och funktionerna. 
Par programmering, André programmerar Ted sitter brevid. Vi börjar med att skapa en View 
för att Skapa en ny user. Viewen för inloggning har sina basic funktioner och vi går nu vidare 
till att få konton av typen kundkonto att omdirigeras till den sida där användaren kan komma 
åt all den funktion som ett kundkonto ska kunna komma åt. Vi har skapat en skapa user View 
och gjort så att en user kan skapas in i databasen ifrån systemet. Vi har skapat en view för 
HomeAdmin som ska vara en lista med alla aktiva ärenden. Ifrån den listan ska man kunna 
välja ett ärende för att antingen ta bort det eller editera det genom att tillsätta en performer till 
ärendet. Ifrån HomeAdmin ska man också kunna navigera till sidan ManageUsers och 
CreateUser. Till ManageUsers skickar vi med en lista med alla AVPUsers ifrån databasen 
och vi skapar möjlighet i denna View att kunna navigera vidare till en edit sida för varje user 
eller ta bort/delete en user. 
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Tisdag 26/4: 
Vi går vidare till nästa funktion som ska implementeras vilket är Delete User ifrån vår stories 
on a wall. Från hantera användare så kan man deleta en användare genom att klicka på 
delete länken brevid användaren. Vi har lagt till funktionen att kunna ta bort en användare 
från Viewn ManageUsers. Vi går vidare till att skapa funktionen för att kunna rapportera in 
och börjar genom att göra en View HomeReport där det finns fält för den information som 
krävs som input för att skapa ett ärende. Vi har även börjat kolla på vilka möjligheter det finns 
för att skapa säkerhet och behörigheter på systemet. 

 
Onsdag 27/4: 
Vi programmerar ifrån skilda platser men använde VoIP (Voice over internet protocol). 
Skapat en view för att skapa avvikelsetyper ifrån kundkonto. 
 
Måndag 2/5: 
Sprint möte: Vi har nu fått de flesta “stora” funktioner från kravspecifikationen att fungera och 
nu när vi har fått mer kunskap och insikt i projektet bestämmer vi oss för att modellera om 
databasen lite för att kunna bygga ut de övriga funktionerna bättre. Vi har även fortsatt att 
utforska vilka tillvägagångssätt som passar bäst för att skapa ett säkert system. 

 
Tisdag 3/5: 
Par-programmering, skapade några mindre funktioner som fortfarande fattades för att 
helheten på de större skulle fungera samt lade till lite CSS för att det skulle se bättre ut till 
mötet med Aptor på onsdag. 

 
Onsdag 4/5: 
Möte med Aptor. Vi var till deras kontor i Hammarby sjöstad och visade vad vi hittills har 
gjort. De förklarade mer om hur de vill att systemet ska fungera. Dels tog de upp frågan om 
rättigheter inom systemet och att det ska fungera mer dynamiskt än vad vi trodde från början. 
Vi fick en mycket bättre förståelse för hur systemet är tänk att fungera och kommer börja på 
ett nytt projekt där vi återanvänder det som vi redan gjort men med en bättre utgångspunkt. 
Vi fick även reda på mer egenskaper som våra modeller bör ha för att ha möjlighet att skapa 
fler funktioner som de vill ha med i systemet. 

 
Torsdag 5/5: 
Lärde oss mer om Authorize och att det finns ett framework av microsoft som är standard 
inom säkerhet och rättigheter inom applikationer som använder mvc och windows forms, 
vilket är ASP.NET. 

 
Fredag 6/5: 
Läste mer om ASP.NET och authorization i MVC. 

 
Måndag 9/5: 
Efter mycket förundersökningar började vi ett nytt ASP.NET baserat projekt för att få färdiga 
authorize funktioner. Vi testade att använda “code first” för att lägga till information i en 
databas och det fungerade bra. De flesta repositorys skrevs. Vi fick även en bättre 
kravspecifikation från Aptor samt ett inlogg på en av deras nuvarande tjäns, lagportalen, 
vilket gör att vi har mycket mer information att jobba med. 

 
Tisdag 10/5: 
Vi programmerar grunderna för den nya versionen av systemet. Problem uppstår med 
migrations och code-first approachen och mycket av dagen går åt trial and error med olika 
entity framework och code first uppgifter. 

 
Onsdag 11/5: 
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Vi fortsätter med att få koll på code-first och migrations ordentligt genom att testa oss fram. 
Vi får ett bra grepp om det under dagen och kan så småningom börja programmera 
grunderna för systemet. Vi börjar med att göra modeller och migrerar dem till databastabeller 
för att tillåta systemet att kommunicera med databasen gör vi också funktionalitet för att 
kunna lagra, ta bort och ändra i databasen. 

 
Torsdag 12/5: 
Vi parprogrammerar under hela dagen där Ted programmerar och André sitter brevid. Vi 
börjar med att skapa en fungerande login funktion och skapar en vy för superadmin konto 
där man kan se alla kunder i en lista och vi gör en vy för superadmin kontot där man kan 
skapa en ny kund och tillhörande företagsenheter, processer, avvikelsetyper och användare 
för kunden. 

 
Fredag 13/5: 
Vi parprogrammerar under hela dagen och André programmerar och Ted sitter brevid. Vi gör 
klart alla funktionalitet från superadmin konton och genomför tester för alla funktioner som 
har implementerats för att säkerställa att de verkligen är klara och fungerar korrekt. Vi 
fortsätter sedan med att skapa vyer och funktionalitet för att användare ska omdirigerar rätt 
efter de loggat in. 

 
Måndag 16/5: 
Under sprintmötet så prioriterar vi bort vissa funktioner gällande att kunna se 
avvikelsestatistik och skapa åtgärder från ett ärende för att hinna med alla de viktiga 
funktionaliteter. 
Vi parprogrammer hela dagen och implementerar funktioner fär rättigheterna att kunna ändra 
på kundkontoinställningar t.ex. Logga och färger. Seddan lägger vi in funktionalitet för att 
kunna rapportera in en avvikelse. 

 
Tisdag 17/5: 
Vi parprogrammerar hela dagen och implementerar funktioner för avvikelsehantering och 
genomför tester för den kundspecifika funktionalitet vi implementerat. Vi betar av funktioner 
som prioriterats från sprintmötet dagen innan. Vi utvecklar funktioner för att kunna se alla 
användare för kunden och alla avvikelseärenden. 

 
Onsdag 18/5: 
Eftersom det är sista utvecklingsdagen. Vi implementerar funktioner för att superadmin 
kontot också ska kunna fungera som ett globalt admin konto och kunna komma åt de 
funktioner som motsvarar alla rättigheter för alla kunder som finns i systemet. 
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Bilaga 2 - Första kravspecifikationen 

Avvikelseportalen – AVP 
Inledning 
Avvikelseportalen ska hantera eventuella avvikelser som kan ske i en verksamhet. 
Rapportering - - - > Akut avhjälpande åtgärd - - - > Analysering - - - > Åtgärd - - - > 
Uppföljning. 
Avvikelseportalen ska kunna samarbeta med andra program så som Verktygslådan SMART 
och Lagportalen men även kunna hanteras separat. Viktigt att ha detta i baktanke när AVP 
skapas. 

 
Allmänt Vi ska ha möjligheten att skapa specifika kundkonton lika som Lagportalen och 
SMART. Där vi först kan anpassa vilka inställningar som ska finnas. (kika gärna på 
Lagportalen för att se hur det är uppbyggt där). 

 
* Logga 
* Färger 
* Typer av avvikelser 
* Användare 
* Etc. 

 
Systemet ska vara behörighetstyrt så man kan se lika delar beroende på vilken behörighet 
man har. 
Rapportering 
För att underlätta för användaren så ska det vara möjligt att rapportera via en mobil eller 
surfplatta. Detta bygger då på att AVP är skapat på en responsive grund. (innehållet 
anpassas efter skärmens storlek). 
Eftersom du loggar in med din mailadress så ska systemet automatiskt känna vem som 
skickar in rapporteringen av en avvikelse. De fält som ska finnas med i rapporteringen är 

 
1. Typ av avvikelse (dessa sätter man upp i kundkontot, vilka typer som ska finnas). 
2. Datum och tid 
3. Plats/vart avvikelsen skedde - 
4. Beskriv incidenten 
5. Åtgärd 
6. Man ska kunna ta ett foto och skicka med 
7. Sedan ska man kunna skicka iväg detta till portalen där det sedan hanteras. 

 
Avvikelseportalen 
I AVP ska man kunna hantera de inkommande avvikelserna/ 
1. Få en snabb överblick om vart i avvikelsen man är, hur långt man kommit 
2. Få statistik av samtliga avvikelser i ”SMART cirklarna” 
3. Skriva kommentarer för avvikelserna 
4. Sätta en prioritering på avvikelsen 
5. Sätta en Ansvarig/utförare” men ha möjligheten att ändra vid behov 
6. Avvikelserna ska kunna styras direkt till ”rätt person” 
7. Man ska kunna hantera påminnelsemeddelanden 
8. Skicka ut push-notiser till appen om de åtgärder som vidtagits 
9. Exportera till Excel-fil för olika typer av rapporter 

 
Avvikelseprocessen (som ska vara tydlig i AVP). 
Rapportering - - - > Akut avhjälpande åtgärd - - - > Analysering - - - > Åtgärd - - - > 
Uppföljning. 
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1. Rapportering, både via manuell inläggning i AVP (Detta steg kommer troligtvis bli avklarat 
så fort man fått en avvikelse). 
2. Akut avhjälpande åtgärd (om inte angivet i rapporteringsstadiet) 
3. Orsaksanalys 
4. Korrigerande åtgärd 
a. Här ska man kunna skicka ut aktiviteter till en utförare som exempelvis ska sätta upp en 
skylt för låg takhöjd. (aktivitetssidan i SMART) 
i. Ansvarig 
ii. Utförare 
iii. Deadline 
5. Uppföljning av korrigerande åtgärder 
6. Informerat medarbetare (push-notis) 
Samtliga steg ska ha ett datum kopplat till sig där man ser när man genomfört steget. 
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Bilaga 3 - Rättigheter 

AVP   
Rättigheter   
 

1. Se statistik   
2. Se aktiviteter   
3. Skapa och redigera användare   
4. Utförare   
5. Åtgärdsansvarig   
6. Rapportera avvikelser   
7. Samordnare 
8. Kontoinställningar   

 
Samtliga behörigheter styrs beroende på vilken företagsenhet användaren är kopplad till. Alltså är du 
endast kopplad till en enhet så ser du endast avvikelser för den enheten. Är du kopplad till fler kan du 
se samma information för samtliga enheter användaren är kopplad till.   
Har även en förändring gällande rapporteringen av avvikelser. Det ska vara möjligt att skicka in 
avvikelser utan att behöva logga in. Dock måste du som rapportör fylla i ditt namn i en fritextruta vid 
namn, ”Rapportör”. Tanken är att man ska kunna skapa en direktlänk från företagets intranät där de 
kommer direkt in till rapporteringssidan. Det ska dock också vara möjligt att logga in med ett eget 
konto och rapportera avvikelser. Då ska namnet automatiskt registreras.   

 

Behörigheter   
 

Se statistik (1) 

 
· Se statistiken för avvikelser   

 
Se aktiviteter (2) 
 

· Se samtliga aktiviteter på ”aktivitetssidan” 

 
Skapa och redigera användare (3) 

 
· Kunna skapa och redigera användare i kundkontot   

 
Utförare (4) 
 

· Kunna bli vald som utförare för en aktivitet 
· Skriva kommentarer för avvikelser (De avvikelser utföraren är kopplad till) 
· Se de aktiviteter som utföraren är kopplad till 
· Kunna redovisa sina aktiviteter som genomfört   

 
Rapportera avvikelser (6) 
 

· Kunna skicka in/rapportera avvikelser   

 
Samordnare (7)   

· Se samtliga aktiviteter 
· Skriva kommentarer för samtliga avvikelser   
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· Kunna redovisa samtliga aktiviteter som genomförda   
· Kunna ändra utförare och deadline   
· Kunna ”stänga” en avvikelse som inte ska genomföras   
· Kunna ”öppna upp” en stängd avvikelse   
· (Kunna göra allt förutom kontoinställningar)   

 
Kontoinställningar (8) 

 
· Redigera kundkontot 
· Logga 
· Färger   
· E-postinställningar (påminnelse utskick)   
· Skapa olika typer av behörigheter, skapa profiler utifrån dessa villkor   
· Lägga till processer 

 
Kundinställningar   
I kundinställningar (Aptors adminkonto) ska vi ha möjligheten att skapa ett konto med olika typer av 
inställningar.   

 
Meny – Se bild Admin 1 
Vi vill ha ett menyval med ”Kunder” där vi ser samtliga kunder des information.   

 
Inställningar – Se bild Admin 2   
Under inställningar vill vi kunna lägg till information som ska synas på den plats där vi har allmän 
information om Avvikelseportalen i kundkontot. Exempel ”Om Avvikelseportalen”.   

 
Användare – Se bild Admin 3   
Under denna sida vill vi ha en samlad lista på samtlig användare som finns i avvikelseportalen.  
 


