
Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   

Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  

551 11 Jönköping 

 

1 z 

 

 

 

 

 

En agil arbetsmetod för utveckling av ett 

leverantörsstöd 
An Agile method for development of a producer 

support system 

Albert Fors  

Arman Jakupovic 

 

 

 

EXAMENSARBETE 2014 



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   

Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  

551 11 Jönköping 

 

Datateknik  
 

  



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   

Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  

551 11 Jönköping 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 

datateknik. Arbetet är ett led i den treåriga 

högskoleingenjörsutbildningen.  

Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 

 

Examinator: Ulf Seigeroth 

 

Handledare: Anders Carstenssen 

 

Omfattning: 15 hp (grundnivå)   

 

Datum: 24 augusti 2014 

 

 



 

 



Abstract 

1 

Abstract 

This thesis was made possible by the company Verendus system AB, which is the 

leading developer of dealership management systems in the caravan and camper 

market. The goal of the thesis was to create a statistics module for a new producer 

system envisioned by Verendus. The new system is aimed at manufacturers and 

importers of caravans and campers, with the goal of enabling its users to create more 

effective production lines. By providing statistical data to mentioned users they will 

be able to predict market trends and customize their production lines accordingly. 

Today such software does not exist which leads Verendus to think that its arrival 

would lead to a success on the market.  

Before the development and design of the producer system began, a new agile method 

had to be developed, MAM (Minimum Agile Method). The method has strong 

influences from already established agile methods such as Scrum, Extreme 

Programming (XP) and Disciplined Agile Delivery (DAD) and was used during the 

development of the producer system.  

The development of the basic statistics module resulted in an administration panel 

where new users and present users can be added or edited. The administrator can also 

create new connections and permissions between users and companies, which leads to 

specific information being displayed for each user. The major part of the development 

resulted in a page for viewing the statistical data currently present in the database of 

Verendus. With the provided statistics the user can then make qualified decisions and 

forecasts that have the potential of directly influencing sales.
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Sammanfattning 

Arbetet har ägt rum på företaget Verendus System AB, som är ledande 

affärssystemsutvecklare inom husvagns- och husbilsmarknaden. Målet med 

examensarbetet var att skapa en grundmodul för att presentera statistik för husvagns- 

och husbilstillverkare och importörer. Detta för att de ska kunna effektivisera 

produktionen och spå trender i ett tidigt stadie. En sådan tjänst existerar inte idag, 

varpå produkten tros ha stor effekt på marknaden.  

Innan utveckling- och designarbetet av leverantörsstödet började, skapades en agil 

arbetsmetod, MAM (Minimum Agile Method). Metoden har starka influenser från 

redan etablerade agila metoder som Scrum, XP och DAD. MAM applicerades sedan 

på examensarbetets utvecklingsdel. 

Leverantörsstödets grundmodul resulterade i en administratörspanel, en 

inställningssida och en statistiksida. Administratörspanelen används för att kontrollera 

nya användares behörigheter. Inställningssidan ger användaren möjligheten att ändra 

sina personuppgifter och statistiksidan är till för att användaren ska kunna generera 

statistik efter ett antal parametrar, fatta kvalificerade beslut och spå kommande 

trender. 

 

Nyckelord 

Webbutveckling, lättöverskådlig statistik, agil arbetsmetod, Scrum, XP, Kanban, 

DAD. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Verendus System AB, fortsättningsvis ”Verendus”, skapades 2010 med målet att 

utveckla ett neutralt affärsstöd som fungerar för leverantörer och finansbolag. 

Affärsstödet utvecklades i nära samarbete med sju olika husvagnshandlare och 

lanserades 2011. 

Under 2011 omvandlades företaget till ett aktiebolag. Sedan dess har företaget tagit 

emot priser och har även fått internationella kunder. Deras affärsstöd är idag ledande 

på marknaden. 

Företaget har sedan sin start utvecklat affärstöds- och verkstadsprogram med målet att 

förenkla vardagen för handlare, tillverkare, importörer och finansbolag inom 

husvagns- och husbilsbranschen. I dagsläget finns det ingen tjänst för leverantörsstöd, 

varpå en sådan tjänst tros ha stor effekt på marknaden, enligt Dick Peterson, VD 

Verendus. Med leverantörsstöd menas ett verktyg som gör det möjligt för leverantörer 

och importörer att spåra artiklar inom sin affärsverksamhet för att snabbare förutse 

trender inom tillverkning och försäljning. Idag sker kommunikationen mellan dessa 

aktörer med exempelvis kvartalsrapporter. Med hjälp av ett leverantörsstöd skulle 

denna kommunikation ske omedelbart.  

Verendus leverantörsstöds huvudsakliga funktion är att presentera statistik för 

användaren. För att användaren snabbt ska kunna få en övergripande bild av vad som 

visas, krävs ett användarvänligt presentationsupplägg. För att få en bättre förståelse 

för hur denna statistik bör presenteras behövs en kunskapsbreddning.  

Enligt studien Agile Adoption Rate Survey [1] medför agil systemutveckling kortare 

utvecklingstid, högre kvalité, lägre kostnader, ökad produktivitet och ett närmare 

samarbete med kunden. Under studietiden på Jönköpings tekniska högskola (JTH) har 

det poängterats att ett agilt arbetssätt är att föredra vid systemutveckling eftersom det 

anses effektivisera arbetet och minimera framtida förluster. Efter en kortare 

granskning av ett antal platsannonser uppfattades också ett viss attraktionsvärde hos 

ingenjörer som har kännedom av diverse agila arbetsmetoder. För att finna svar på 

vad som gör agila metoder effektiva och hitta en som går att anpassa för utveckling av 

Verendus leverantörsstöd, som dessutom kan appliceras på mindre grupper (< 5 

gruppmedlemmar), krävs en fördjupning inom området. 

Detta medför att arbetet kräver en arbetsmetod som tillåter ändringar utefter som 

situationen förändras.  Enligt [2, pp. 424-427] har ett objektorienterat tankesätt blivit 

allt vanligare vid utveckling och illustrering av utvecklingsarbeten, framförallt 

Situational Method Engineering (SME), som används vid framtagningen av 

situationsanpassade arbetsmetoder. Med hjälp av denna forskning planeras 

ovanstående frågor besvaras. 

Examensarbetet mynnade ut i en färdig produkt som arbetats fram med en 

egenutvecklad agil metod. Produkten skulle integreras med tidigare utvecklade system 

och ha möjligheten att vidareutvecklas. Därför var det viktigt att arbetet skedde i 

samma utvecklingsmiljö som Verendus använder. Programmeringsspråk, 

databsashantering och ramverk som inte ingått i studierna på JTH behövde behärskas. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 Företagets syfte: 

Att tillsammans med studenterna utveckla en grundmodul till ett leverantörsstöd för i 

första hand svenska och norska tillverkare samt importörer av husvagnar och husbilar. 

Programmet ska utvecklas i nära samarbete med både befintliga och nya kunder. 

Dessutom vill företaget ta del av examensarbetets arbetsmetod för att i framtida 

projekt kunna arbeta mer agilt än vad de gör idag. 

 Studenternas syfte: 

Att få en djupare förståelse för vad agila arbetsmetoder har gemensamt, deras styrkor 

och svagheter, när, hur och varför de bör användas. Hur agila arbetsmetoder kan 

användas för att effektivisera projekt samt förenkla utvecklingen för mindre grupper. 

Att ta fram en egen agil arbetsmetod anpassad för mindre arbetsgrupper och som är 

applicerbar på utvecklingen av ett leverantörstöd. Dessutom få en förståelse för hur 

statistik bör presenteras på ett sådant sätt att användaren inte överbelastas med 

information. 

 Frågeställning: 

 Vad är en lämplig agil arbetsmetod för utvecklingsarbeten i mindre 

projektgrupper (< 5 personer)? 

 Hur kan statistik presenteras lättöverskådligt? 

  

1.3 Avgränsningar 
Då slutproduktens utvecklingstid kan bli längre än vad kursen tillåter har studenterna 

genom samarbete med Verendus valt att avgränsa arbetet till statistik grundmodul som 

kan ses i kravspecifikation [Bilaga1]. Verendus har sedan tidigare en designfilosofi 

som de implementerar på sina produkter. Det innebär att designen av produkten 

kommer eftersträva en enhetlighet med den redan etablerade designen, men att 

användarbarheten kan komma att bryta de mönster som finns sedan tidigare. Till en 

början kommer inte produkten att få en responsiv design, det är något som istället 

eftersträvas i mån av tid. 

 

1.4 Disposition 
Rapporten börjar med en teoretisk bakgrund som ger läsaren en inblick i de teorier 

och bakgrundsfakta som examensarbetet bygger på. Bland annat vilka ramverk som 

använts under arbetets utveckling, hur statistik presenteras på ett lättöverskådligt sätt 

och information om de arbetsmetoder som låg till grund för examensarbetets 

metodval. Därefter följer metod och genomförande som beskriver hur 

informationsinsamlingen genomfördes, analys och val av en agil arbetsmetod samt 

hur den agila arbetsmetoden användes vid utveckling av leverantörsstödet. Resultatet 

visar slutprodukten i form av beskrivande text samt bilder på systemet samt besvarar 
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examenarbetets frågeställningar. Slutligen avslutas rapporten med en diskussion där 

resultatet ihop med metodval diskuteras och framgångar samt motgångar lyfts fram. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Agil systemutveckling 
Informationen nedan togs fram för att ge en djupare förståelse för agila arbetsmetoder, 

deras principer och vad de har gemensamt. Litteraturstudien blev grunden för 

examensarbetets utvecklingsarbete, vilket är framtagningen av en agil arbetsmetod 

ämnad för mindre grupper.  

Bakgrund 

Agil systemutveckling, även känt som lättrörliga metoder, är ett gruppnamn som 

beskriver olika tillvägagångssätt för iterativ och flexibel programvaruutveckling. 

Dessa tillvägagångssätt har namn som Scrum, Kanban och Extreme Programming 

(XP). Tidigare metoder, till exempel ”Vattenfallsmodellen” där utvecklingen delas 

upp i faser som flödas igenom har inte varit tillräckligt flexibla i en miljö där snabba 

ändringar och beslut måste tas eller göras. Anledningen till detta är att 

”Vattenfallsmodellen” har sitt ursprung i en bransch där ändringar i produktionen 

oftast leder till högre kostnader [3]. Enligt Alan MacCormack, professor på Harvard 

Business School, [4] mår mjukvaruprojekt bäst av processer som tillåter tidig release 

där kunden kan utvärdera och ge feedback på produkten men även en arbetsprocess 

som gör det lätt att införa förändringar tidigt som sent i processen. 

 

Grundprinciper för agila arbetsmetoder  

Nedanstående principer baseras på dessa fyra värderingar [5]: 

1. Individer och interaktionen mellan dessa står över processer och verktyg. 

2. Fungerande mjukvara väger tyngre än omfattande dokumentation. 

3. Samarbete med kunden är viktigare än kontrakt-förhandlingar. 

4. Att reagera på förändringar väger tyngre än att följa en uppgjord plan. 

Lättrörliga metoder tillåter detta genom 12 grundprinciper [5].  

Kundnöjdhet genom tidig release av fungerande mjukvara. Detta möjliggör för 

kunden att ge feedback och utvärdera arbetet.  

Anpassningsbarhet – Vara öppen för ändringar även sent i utvecklingen eftersom det 

kan gynna kunden. 

Regelbundenhet – Säkerställa att mjukvara går att exekvera med jämna mellanrum. 

Samarbete för att minska missförstånd mellan utvecklare och affärsmänniskor. 

Decentralisering - Ge motiverade personer de redskap och förtroende som krävs för 

ett lyckat slutförande av projektet. 

Kommunikation – Fördela information inom teamet på ett effektivt sätt.  

Mätbarhet – Fungerande mjukvara är det bästa måttet på framsteg. 

Hållbarhet – Sträva efter en hållbar utvecklingskurva där alla parter kan hålla en 

jämn takt. 

Hög kvalité bör eftersträvas eftersom anpassningsbarheten ökar. 

Enkelhet – Minimera arbeta genom välgenomtänkta lösningar. 
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Självorganisation tillåter team att välja de metoder som passar deras arbetssätt bäst 

vilket medför bättre mjukvara. 

Återkoppling – Ta tiden och reflektera över hur effektivitet kan stimuleras och gör 

ändringar därefter. 

Enligt studien Agile Adoption Rate Survey [1] medför agil systemutveckling kortare 

tider från och med att kunden gjort en beställning tills produkten levereras. Andra 

fördelar är högre kvalité, lägre kostnader, ökad produktivitet och ett närmare 

samarbete med kunden. 

Det kan upplevas som att dessa tillvägagångssätt endast har fördelar, vilket inte är 

sant. Det finns tillfällen när agila metoder bör undvikas. Två exempel är när 

organisationen vägrar förändras, eller om organisationen består av individer som inte 

har en önskan att samarbeta med andra individer och avdelningar [6, p. 25]. Enligt de 

12 grundprinciperna krävs det att alla medlemmar i en agil utvecklingsgrupp tar 

ansvar och är villiga att ta på sig de förändringar som kan komma att ske. 

 Scrum 

Bakgrund 

Scrums historia börjar 1986. I en artikel i Harvard Business Review, beskriver 

Hirotaka Takeuchi och Ikujiro Nonaka hur företag lyckats uppnå resultat i världsklass 

med hjälp av ett tillvägagångssätt som byggde på teambaserad allt-på-en-gång 

utveckling (all-at-once development). Detta bröt dåtidens vanliga arbetsmetod 

vattenfallsmodellen (relay race). Takeuchi och Nonaka [6, p. 12] beskrev också 

utvecklingsteamets och ledningens roll i arbetsprocessen. De använde sig av en 

metafor som liknade utvecklarteamet som ett rugbylag. Tillsammans arbetar de som 

en enhet för att lösa uppgiften, meter för meter [7, p. 3]. 

Senare undersökte Jeff Sutherland, VD Scrum Inc., vad som gjorde produktiva team 

effektivare än andra. Efter att besökt ett antal arbetslag fann han ett mönster. Detta 

mönster skulle komma bli grund för den kommande arbetsmetoden. Sutherland kom i 

kontakt med Takeuchis och Nonakas artikel och tyckte om deras liknelse [6, p. 12]. 

1993 använde Sutherland och hans team sig av Scrum-processen genom att kombinera 

delar ur Harvard Business Review artikeln tillsammans med begrepp från Sutherlands 

undersökning, så som objektorienterad programmering och iterativ utveckling. 1995 

publicerade han tillsammans med Ken Schwaber, mjukvaruutvecklare och ägare av 

Scrum.org, den första vetenskapliga artikeln om Scrum. Sedan dess har Sutherland 

och Schwaber arbetat vidare med och publicerat flera enskilda och gemensamma verk 

om Scrum [7, p. 3]. 

 

Begrepp 

För att lättare förstå Scrum är nedanstående begrepp bra att känna till. 

Product backlog är projektets att-göra lista. Den innehåller alla funktioner, krav och 

ändringar som har med produkten att göra. Uppgifterna(backlog item) är strikt 

prioriterade, vilket gör det lätt att bedöma vilken uppgift som är viktigast och för 

tillfället får mest uppmärksamhet. De uppgifter som är högt prioriterade är mer 

detaljerade än lägre prioriterade. Product backlog är ett levande dokument som 

ständigt uppdateras och dess uppgifter omprioriteras om det uppkommer ändringar 
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under processens gång. Den är transparent. Med det menas att alla har insyn och kan 

se vilken prioritering och hur långt gången en viss uppgift är [8, pp. 12-13]. 

Sprint backlog innehåller ett antal uppgifter(items) tagna ur product backlog menade 

att lösas under en sprint (se förklaring längre ner i avsnittet). Det är en prognos över 

vad utvecklingsteamet behöver göra innan uppgiften kan kategoriseras som klar. Den 

innehåller en viss information om varje uppgift utvecklarteamet står inför. Denna 

information diskuteras vid varje dagligt scrum-möte (Daily Scrum). Precis som 

product backlog är sprint backlog ett levande transparent dokument och ändras under 

hela sprintperioden. Uppgifter som blir klara, uppdaterar planeringen likt onödiga 

uppgifter tas bort. [8, p. 14] 

 

Roller 

I Scrum används inget rollsystem bortsett från några undantag. Produktägare, 

utvecklingsteam och scrum-master. Dessa roller har en viktig funktion i processen. De 

som står utanför denna grupp kallas för intressenter(stakeholders) och kan till exempel 

vara användare, helpdesk eller företagsledningen [6, p. 65].  

 

Produktägarens huvudansvar är att generera så mycket kundnöjdhet som möjligt. 

Det görs genom att prioritera uppgifterna i product backlog. Det görs i ett nära 

samarbeta med både utvecklingsteamet och intressenter [7, p. 14]. Att vara 

produktägare kan vara en krävande uppgift, vilket kan lösas genom att flera personer 

delar på uppdraget. Det är då viktigt att dessa personer har en tydlig gemensam bild 

över prioriteringarna, eftersom order och kontraorder kan få en skadlig effekt på 

produktiviteten och kvaliteten [6, p. 66]. Produktägaren är också den enda som har 

auktoritet över utvecklarna [8, p. 5]. 

Scrum-mastern ansvarar för att gruppen kan jobba strukturerat och ostört. Om 

någonting stör arbetet är det scrum-masterns uppgift att antingen lösa problemet eller 

driva frågan vidare. Exempel på störande moment kan vara långsamma datorer, dåliga 

lokaler eller dålig arbetsprocess. Denne ansvarar också för att den förutbestämda 

processen följs. Om den inte gör det går det inte utvärdera processen, således heller 

inte förbättra den [6, p. 69]. Om en ny produktägare tillsätts ingår det också i scrum-

masterns åtagande att vägleda produktägaren och få han eller henne att känna sig 

bekväm i rollen [7, p. 185]. Det är därför olämpligt att scrum-mastern och 

produktägaren är samma person eftersom det är svårt att vägleda sig själv [7, p. 193].  

Ifall spetskompetensen sitter i olika utvecklarteam skapas virtuella grupper. Dessa 

grupper kallas Scrum av Scrum(Scrum by Scrum). Det betyder att scrum-mastern från 

respektive grupp träffas och synkroniserar ämnen som berör flera team [6, p. 67]. 

Utvecklarteamet arbetar som en enhet och har inga fasta roller, bortsett från scrum-

mastern. Lagets prestation går före individens. Deras huvudsakliga uppgifter är att 

planera sprintar utefter produktägarens prioriteringar, genomföra sprintarna men 

också utvärdera och förbättra dessa [7, pp. 195-197]. Teamet bör vara dedikerade 

uppgiften och bestå av fem till åtta gruppmedlemmar. För att uppnå bästa resultat bör 

medlemmarna ha olika spetskompetens. Det är dock viktigt att de, om det behövs, 

även hjälper till med problem utanför deras specialområde. Genom att 

gruppmedlemmarna delar med sig av sin kompetens minskar risken för att projektet 

stannar upp vid ett eventuellt bortfall av personal [6, pp. 66-67]. 
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Genom att produktägaren låter gruppen fatta beslut om svårigheter som kan uppstå 

kring projektets uppgifter, hjälper denne gruppen att bli kreativare och effektivare. 

Dessutom får produktägaren tid att fokusera på den långsiktiga planeringen [6, p. 67]. 

 

Sprint 

Iterationsprocessen i ett Scrumprojekt kallas sprint och är en tidsbegränsad period 

(timeboxing). Längden kan variera men är aldrig längre än en månad. Att använda sig 

av timeboxing har vissa fördelar. Det framkallar ett behov av att prioritera, det ger en 

tydlig bild av framsteg och det begränsar antalet påbörjade uppgifter. Det finns en 

anledning till att sprintarna inte är längre än en månad. Korta iterationsprocesser ger 

upphov till snabb återkoppling, ett ökat intresse hos utvecklarna och tidigare och mer 

frekventa releaser av produkten. På så sätt kan ändringar i produkten implementeras 

tidigt om kunden inte skulle vara nöjd [7, pp. 61-66]. En sprint är uppbyggd av fyra 

delar. Planering, utförande, utvärdering och återblick [7, pp. 333-393]. 

Planering (Sprint planning) – I början av varje iterationsprocess genomför hela 

scrum-laget ett planeringsmöte. Det är oftast mellan fyra till åtta timmar långt. 

Produktägaren går igenom målet med aktuell sprint och presenterar sedan sina 

prioriteringar i product backlog. Utvecklarteamet förklarar vad och hur mycket de bör 

hinna göra klart under sprinten. Scrum-mastern som inte har någon auktoritet över 

utvecklarna kan inte bestämma hur utvecklarteamet ska göra men kan utvärdera och 

ansvara för att de inte åtar sig för stora uppgifter. När mötet är klart ska ett tydligt mål 

och flera sprint backlog’s vara upprättade [7, pp. 335-339].  

Utförande (Sprint execution) – Under utförandefasen arbetar utvecklarteamet 

självständigt för att nå målet. Efter att en sprint upphör ska en nästintill färdigställd 

del av produkten vara klar. Den ska vara körbar och normalt använder teamet de sista 

dagarna i sprinten till att testköra utgåvan. Teamet får vägledning från scrum-mastern 

och produktägaren ska vara teamet tillgänglig och beredd att klargöra oklarheter. 

Planeringen av arbetet styrs under arbetets gång. Vissa milstolpar och deadlines skrivs 

ner men i övrigt är planeringen ett öppet dokument som ändras under tiden. 

Det är viktigt att bestämma antal uppgifter(items) från product backlog som ska 

arbetas på under den kommande sprinten. Att arbeta med för många uppgifter åt 

gången tenderar att ge sämre kvalitet på resultatet jämfört med att fokusera 

fullständigt på en sak i taget och sedan arbeta vidare [7, pp. 347-352].   

Dagliga scrum-möten (Daily scrum) - är väsentliga för hela processen. Det är ett 15-

minuters möte som genomförs på samma plats varje morgon. Där går varje utvecklare 

igenom vad denne har gjort sedan förra mötet, vad som han eller hon bör gjort klart 

till nästa möte och vad som eventuellt kan hindra den enskilde eller teamet från att nå 

sprintmålet. Scrum-mastern ansvarar för att mötena sker på den utsatta tiden och att 

det inte tar längre tid än vad som är förutbestämt. Dock är det teamets ansvar att 

genomföra mötet. Scrum-mastern kontrollerar också att det endast är behöriga 

medlemmar på mötet. Daily scrum skapar kommunikation, belyser eventuella 

problem och hjälper teamet att nå sitt mål [8, pp. 10-11].  

Utvärdering (Sprint Review) – När iterationsprocessen når sitt slut träffas scrum-

laget och intressenter, interna och externa, för att utvärdera vad utvecklarna har 

åstadkommit under de senaste veckorna. Mötet börjar med att en medlem ur scrum-

teamet, oftast produktägaren, presenterar sprintmålet, de uppgifter som associeras 

med det och sprintens färdiga resultat. Om resultatet inte matchar målet ges en 
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förklaring till varför. Det viktigaste momentet i utvärderingen är diskussionen och 

samverkan mellan de olika parterna. Tillsammans kommer de fram till nya uppgifter 

som ska läggas till i product backlog och senare bli nya sprintar [7, pp. 363-371]. 

Återblick (Sprint retrospective) - Till skillnad från utvärderingsfasen är återblicken 

till för att utvärdera scrum-processen. Hela scrum-teamet, utvecklarna, scrum-mastern 

och produktägaren, träffas och går tillsammans igenom den avslutade sprinten. Tre 

huvudfrågor styr mötet. 

 Vad gjorde vi bra den här gången? 

 Vad gjorde vi inte bra den här gången? 

 Vad kan vi göra för att förbättra oss? 

Övriga parter som önskar delta i mötet gör det först om de blir inbjudna. Scrum 

förespråkar visserligen transparens men det finns anledningar till att mötena inte blir 

för stora. Gruppmedlemmarna ska känna sig trygga att uttrycka sina tankar och idéer. 

Stora grupper eller folksamlingar har en tendens att motverka detta. Ett sätt att ta vara 

på det som gruppen har kommit fram till är införa en insiktslogg (insight backlog). 

Där noteras slutsatser som gruppen kommit fram till och under nästkommande sprint 

kan de öppna dokumentet och utvärdera sin process direkt istället för att vänta till 

nästa återblick [7, pp. 375-390]. 

 

 Extreme Programming - XP 

Bakgrund 

Den lättrörliga metoden Extreme Programming (XP) utvecklades av ingenjören och 

författaren Kent Beck 1996 under ett projekt utfärdat av Chrysler Corporation. Beck, 

som var projektledare förfinade de metoder som använts i samband med projektet och 

skrev 1999 boken Extreme Programming Explained [9].  XP är ett effektivt, flexibelt, 

förutsägbart och vetenskapligt sätt att utveckla mjukvara och utvecklades för att täcka 

de behov ett modernt mjukvaruutvecklings-team har i en miljö som är i ständig 

rörelse. Denna tendens till förändring i utvecklingsmiljön har lett till att äldre 

tillvägagångssätt inte är lika kostnadseffektiva samt att kostnaden inte nödvändigtvis 

behöver öka dramatiskt om mjukvaran ändras utmed projektets gång [10, p. 26]. 

Några kännetecken för XP är inkrementell planering, automatiserade tester, muntlig 

kommunikation och par-programmering [10]. 

Enligt Beck [10] är de vanligaste problemen inom mjukvaruutveckling missade 

releasedatum, projekt som avslutas, system vars funktion försämras, höga 

felmarginaler, missförstånd mellan kund och utvecklare samt utvecklare som överger 

sina projekt. För att lösa dessa problem föreslår XP ett antal tillvägagångssätt. Till 

exempel kan missade release datum undvikas med kortare releasecykler som medför 

att varje iteration har mindre omfattning och är lättare att hantera. System vars 

funktion försämras på grund av buggar kan undvikas genom att för varje ny funktion 

skriva ett testprogram som kontrollerar funktionen. Med hjälp av XP ska källkod och 

system alltid hållas i bra skick. För att undvika missförstånd mellan kund och 

utvecklare ger man kunden en roll i projektet. Detta underlättar kommunikationen 

mellan de två parterna men också XP:s filosofi om muntlig kommunikation. Kunden 

kan ge feedback och utvecklarna kan fråga om något är oklart [10].  
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Fyra grundvärderingar  

För att XP ska fungera i praktiken behöver alla parter vara överens om fyra 

grundvärderingar. Målet med dessa är skapa en inställning inom gruppen där 

kommunikation, enkelhet, feedback och mod uppmuntras. Kommunikation skapas till 

följd av praktiker som uppmuntrar till kommunikation genom kortsiktiga mål, till 

exempel par-programmering, gemensamma testuppdrag och tidsuppskattning av 

uppgifter. Enkelhet åstadkoms genom att ställa frågan ”Vad är den enklaste lösningen 

som fungerar?” samt en aktiv strävan efter kod som är lätt att förstå, simpel i sin 

struktur och med hög kvalité. Detta kan medföra att framtida ändringar blir mindre 

kostsamma och lättare att implementera. Den tredje värderingen är feedback. Här 

menas inte bara feedback från kund utan även från systemet, som med hjälp av 

specialskrivna tester ges möjligheten att ge återkoppling till utvecklarna. Den sista 

och kanske den viktigaste värderingen är mod. Att våga säga till när något i projektet 

går fel eller att våga säga ifrån om en projektmedlems idé tillför en högre komplexitet 

[10, pp. 32-35]. 

 

Grunderna i mjukvaruutveckling enligt XP .  

Inom XP delas mjukvaruutveckling upp i fyra vitala processer som löper utmed 

projektets gång. Skriva kod, testa, lyssna och designa. Att skriva kod är ett måste 

därför att mjukvaruutveckling inte kan ske utan den processen. Den andra delen är att 

skriva automatiserade tester som kontrollerar att funktioner och system fungerar som 

de ska. En fördel med konstant testning är en ökning i produktiviteten. Denna ökning 

har sin grund i att utvecklare inte behöver spendera lika mycket tid till korrigering av 

fel (buggar) och andra problem som kan uppstå vid mjukvaruutveckling. Att vara 

lyhörd är viktigt för en utvecklare eftersom miljön runt om kring dem är i konstant 

förändring. En utvecklare måste vara beredd att lyssna på nya krav och ändringar som 

kan komma att uppstå längs med projektets utveckling. För att undvika de problem 

som kan uppstå är det viktigt att en tydlig designprocess etableras. Denna process ska 

organisera logiken i mjukvaran på ett sådant sätt att senare ändringar, till exempel en 

funktion, inte medför ändringar i andra funktioner. Några exempel på dålig design kan 

vara duplikation av kod, komplex kod som inte tillför något eller icke objektorienterad 

programmering [10, pp. 42-46].  

 

Hur XP fungerar 

Med hjälp av ovanstående fyra värderingar och syn på mjukvaruutveckling föreslår 

XP ett antal praktiker. Dessa beskriver vad som behöver tänkas på när XP 

eftersträvas.  

The Planning Game – XP skiljer på affärs- och utvecklingsbeslut. Människor som 

handskas med affärs-sidan av ett XP-projekt behöver ta beslut angående dess omfång, 

prioritet, release datum och projektets värde. Utvecklare tar tekniska beslut gällande 

tidsuppskattning, konsekvenser, arbetsprocesser och schemaläggning. För att en 

planering ska vara möjlig sker en kontinuerlig dialog mellan parterna. Planeringen 

startar simpelt och revideras utmed projektets gång för att täcka de behov som kan 

komma att uppstå [10, pp. 47-58]. Det är med andra ord viktigt att en tydlig planering 

existerar och att beslut tas av rätt personer. Endast en programmerare vet hur lång tid 

något tar att programmera. 



Teoretisk bakgrund 

14 

Short Releases – Storleken på varje release borde vara minimal och bestå av 

uppdateringar som tillför något värdefullt. Uppdateringar ska vara funktionella, 

fungera fullt ut och ske med kortast möjliga intervall [10, pp. 47-58].  

Metaphor – Fokus på metaforer som förklarar projektets mål. Till exempel kan 

metaforen för ett köksprogram vara ”En smakrik design med flytande funktioner”. 

Detta kan betyda att utvecklarna ska lägga fokus på en design som är tilltalande men 

även lätt att hantera. Metaforerna finns för att ge utvecklare ett mål att sträva efter, 

något som de kan relatera till och lättare förstå innebörden av [10, pp. 47-58].  

Simple Design – Som tidigare skrivet handlar design om att till exempel organisera 

logiken i ett program. Ett beslut som berör design är alltid rätt om det kan passera alla 

automatiserade tester, inte har någon duplikation av logik, har få klasser och metoder 

samt är transparent för utvecklarna. Denna metod är endast möjlig om utvecklare är 

villiga att omstrukturera kod, en tydlig och övergripande metafor existerar samt 

möjligheten till par-programmering ges [10, pp. 47-58].  

Testing – Program vars funktioner inte inkluderar automatiserade tester existerar inte. 

Tester kan ske i form av funktionstester eller användningstester skapade av kunder. 

Alla funktioner behöver inte testas, endast de som klassas som produktionsfunktioner 

[10, pp. 47-58]. 

Refactoring – Omstrukturering av kod även kallat refaktorisering sker parallellt med 

utvecklingen. Utvecklare bör alltid ställa frågan ”Finns det något jag kan ändra för att 

nya funktioner ska upprätthålla en simpel design?”. När nya funktioner tillkommit bör 

de ställa frågan ”Kan jag garantera programmets simpla design”. Detta kan endast ske 

när utvecklarteamet är vana vid kollektivägarrätt, kodstandarder efterföljs, par-

programmering sker, en simpel design eftersträvas och tester skrivs [10, pp. 47-58]. 

Pair Programming – Den kod som klassificeras som produktionskod skrivs av två 

personer sittandes vid samma dator. Varje person har en roll. Den som programmerar 

har som uppgift att implementera funktioner samt upprätthålla design. Den andra 

personen funderar över vilka tester som kan implementeras, om systemet kan 

simplifieras och om de båda har rätt tillvägagångssätt för tillfället [10, pp. 47-58].  

Collective Ownership – För att XP ska fungera behöver utvecklare acceptera 

kollektiv ägarskap. Detta medför att alla utvecklare har en förståelse för koden och 

teamet inte förlitar sig på en persons kunskaper. Inom XP har alla utvecklare ett 

ansvar för systemet, alla ska känna till helheten och göra sitt bästa för att upprätthålla 

de riktlinjer som finns [10, pp. 47-58].  

Continuous Integration – All ny kod integreras med nuvarande releasekod och 

testas. Om koden inte är kompatibel kan åtgärder tas direkt. Om åtgärderna inte kan 

passera de automatiserade testerna borde man slänga koden och börja om på nytt [10, 

pp. 47-58].  

40-Hour Week – För att säkerställa långvarig prestationsförmåga samt hög kvalité 

bör inte utvecklare arbeta mer än 40 timmar i veckan. XP:s regel är att en utvecklare 

inte kan upprätthålla den kvalitetsnivå som krävs om konstant stress och trötthet är en 

faktor. Om teamet tvingas jobba övertid har XP-processen misslyckats [10, pp. 47-

58].  

On-Site Customer – XP säger att en kund måste sitta med utvecklingsteamet redo att 

svara på frågor och hjälpa till med kortvariga prioriteringsdispyter. En kund måste 

vara en person som kommer använda sig av systemet. Kundens arbetsuppgifter 
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inkluderar även skrivning av användningsfalltester samt hjälpa programmerarna att 

hålla sig på rätt spår [10, pp. 47-58].  

Coding Standards – Eftersom ett utvecklingsteam består av många programmerare 

och alla kan komma att hantera samma källkod är det nödvändigt att alla pratar 

samma dialekt av det programmeringsspråk som används [10, pp. 47-58]. 

 

Roller 

Likt Scrum existerar det roller inom XP.  Rollerna listas i följande ordning: 

Programmerare, kund, testare, tracker, coach, konsult, Big Boss. 

Den viktigaste rollen är programmerare eftersom mjukvaruutveckling är beroende av 

utvecklare. Några vanliga arbetsuppgifter är att skriva kod, förenkla kod och 

effektivisera och göra koden mindre komplex. Dessa uppgifter ingår i den 

traditionella programmeringsrollen. Vad som gör XP-programmerare unika är de 

arbetsuppgifter som vanligtvis inte görs inom andra arbetsmetoder. Bland annat 

förespråkar XP att programmerare ska kommunicera med andra angående de 

ändringar som gjorts, skriva tester som kontrollerar programmets körbarhet, dela upp 

koden i mindre bitar och sammanfoga delar av koden i hopp om att skapa en bättre 

design. Detta görs för att slutprodukten ska uppfylla de krav som satts samt garantera 

en produkt som är av värde för kunden. Några färdigheter som en programmerare 

måste besitta utöver programmering är en förmåga att tänka enkelt, våga ta en 

diskussion, veta hur man omstrukturerar kod, vara beredd att dela ägarskap av kod 

och lita på de ändringar som andra utvecklare gör. Det är viktigt att en utvecklare 

inom XP är i konstant lärande och inte är rädd att uppfattas som ”dum” eller inte bra 

nog.  En av grundvärderingarna i XP är mod och en programmerare måste visa mod, 

tänka på projektets och gruppens bästa samt vara redo att släppa de rädslor som kan 

uppkomma [10, pp. 105-107]. 

Nästa roll antas av kunden vars uppgift är att bestämma vad som ska programmeras. 

Kunden vet hur mjukvaran ska användas och kan därmed påverka utvecklingen. 

Andra åtagande för kunden är att skriva funktionstester samt skriva diverse 

användarfall som kan uppkomma vid användning av mjukvaran. Likt programmerare 

behöver kunden uppvisa mod och våga ta beslut som kan påverka mjukvarans 

utveckling och riktning [10, pp. 107-108]. Nästa roll har en direkt koppling till 

kunden då testarens arbetsuppgifter består av att hjälpa kunden designa och testa 

funktionstester. Resultat dokumenteras och hanteras av mjukvaruutvecklarna. 

Testarens roll behöver inte nödvändigtvis endast bestå av det som beskrivs ovan utan 

kan inkludera rollen som programmerare [10, p. 108]. 

En så kallad ”Tracker” är en person vars huvuduppgift består av att utvärdera 

projektets nuvarande situation, framtida situation eller enstaka utvecklares situation. 

Trackern är den person som har en helhetsbild och kan meddela utvecklingsteamet om 

de är på rätt spår eller om de behöver tänka om. Rollen kräver att individen har en 

förmåga att hantera och samla in information [10, pp. 108-109].  

Likt Scrum har XP en roll som huvudsakligen ansvarar för att processen upprätthålls. 

Coachen är den person som håller ett vakande öga på utvecklarna och upplyser dem 

om de avviker från planen. Om konflikter uppstår är det Coachens uppgift att kliva in 

och reda ut problemen. Utvecklingsteam som har arbetat ihop en längre tid är oftast 
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inte i behov av en coach eftersom varje medlem är medveten om ansvaret som 

individen samt gruppen har [10, pp. 109-110]. 

När teamet är i behov av specialkompetens kan en konsult hyras in. Konsultens roll är 

att utbilda personalen men också lösa det problem som uppdraget kräver. Skillnaden 

mot vanliga konsultuppdrag är att ett par av utvecklare följer konsulten och antecknar, 

ställer frågor och diskuterar konsultens lösning. Detta görs främst för att lära samt för 

att hitta metoder som medför en enklare design. Ofta kastas konsultens lösning och en 

egen metod utvecklas enligt de riktlinjer som finns inom XP [10, p. 110]. 

Den sista rollen inom XP-metoden är ”Big Boss”. Personen som har rollen har makten 

att ändra projektets omfång, deadline eller ta beslut som tvingar utvecklarna att ta en 

riktning de inte är bekväma med. Rollen kräver en person som är lyhörd men bestämd 

när situationen kräver det. Om teamet behöver något vänder de sig till Big Boss vars 

jobb är att förse dem med den utrustning som behövs för att slutföra uppdraget. 

Relationen mellan teamet och Big Boss kräver öppen och tydlig dialog. Till exempel 

kommer teamet att meddela hur projektet påverkas om de inte får utrustningen de bad 

om, vilket medför att Big Boss måste ta ett beslut angående projektets omfång. Andra 

uppgifter som ingår i rollen är att agera förälder åt hela teamet. Visa sitt stöd och se 

efter dem när det behövs [10, p. 111]. 

 Kanban 

Bakgrund 

Kanban utvecklades av Toyota under 1940 med målet att förbättra 

tillverkningseffektiviteten. Utvecklingen baserades på studier som gjordes på 

stormarknadsindustrin, där det ansågs vara hög effektivitet mellan lagerhantering, 

kundhantering och varuhantering. Till exempel köper stormarknader in endast det de 

behöver och den mängd som kan säljas under en viss period, vilket medför att 

minimalt med material går till spillo. Denna studie ledde Toyota till att dra slutsatsen 

att tillverkningsprocessen inte bör ses som en enda stor process utan en samling 

mindre processer, där nästa etapp i processflödet är beroende av den föregående. 

Toyota föreställde sig att en process är en kund till de föregående processerna, där de 

föregående sågs som stormarknader. Kunden, i detta fall processen som är aktiv, går 

till marknaden för att erhålla det nödvändiga materialet, vilket leder till att marknaden 

behöver fylla på sitt lager på nytt. För att ett systematiskt flöde skulle vara möjligt 

användes beskrivande kort som beskrev kundens behov och slutdestination. Toyota 

insåg att ett system som Kanban medförde att lager kunde kopplas samman med 

nuvarande konsumtion, vilket ledde till att produktion kunde styras av efterfrågan 

[11]. 

 

Hur Kanban fungerar 

Efter att ha varit ett aktivt och framgångsrikt koncept inom tillverkningsindustrin har 

mjukvaruutvecklingen anammat och intresserat sig allt mer för Kanban. Dess mål är 

att minimera igångsatt arbete (Work-In-Progress, WIP) och ta bort uppgifter som 

lagras emellan processerna. Det görs genom att begränsa antalet uppgifter, med hjälp 

av Kanban-kort, ett slags kort som är bundet till uppgiften, till en sådan grad att det 

upprättas ett jämnt och fint flöde i arbetsprocessen. Flödet (flow) styrs av att 

arbetslagen längst ner i kedjan åtar sig uppgifter (pull). Dessa uppgifter har ett antal 
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Kanban-kort. Arbetslaget näst sist i kedjan får då en indikation på att de behöver fylla 

på med uppgifter och kan på så vis åta sig en uppgift från ett annat lag och sedan är 

flödet igång. Inom tillverkningsindustrin har Toyota Production System (TPS) 

upprättat sex strikta grundprinciper för Kanbans tillvägagångssätt [12]. 

1. Den senare processen plockar ett antal uppgifter bundna till ett visst 

antal kort. 

2. Den tidigare processen skapar och fyller på med antalet uppgifter som 

precis försvann. 

3. Ingenting tillverkas eller flyttas utan ett Kanban-kort. 

4. Ett kort ska alltid vara kopplat till en vara. 

5. Defekter eller felaktigt antal skickas inte vidare till nästa process. 

6. Antalet kort i systemet minskas långsamt för att minska lager och 

upptäcka problem i flödet. 

Med dessa principer kan Kanban appliceras på mjukvaruutvecklingsprojekt. Inom 

tillverkningsindustrin framgår det tydligt när en process lämnar över en uppgift till en 

annan. Inom mjukvaruutveckling är det inte lika självklart. Varje del av 

iterationsprocessen har minst tre stadier. Att göra (ToDo), pågående (Doing) och klar 

(Done). Genom att låta lappar med projektets uppgifter agera Kanban-kort kan flödet 

struktureras på ett sådant sätt att när en del av iterationsprocessen är klar, kan nästa ta 

vid. Det kan liknas vid att när en process placerar lappen i ”Done” placeras den 

egentligen i nästkommande process ”ToDo” [12]. Figur 2.1.3.1 illustrerar hur Kanban 

kan appliceras på ett mjukvaruutvecklingsprojekt. 

 

Figur 2.1.3.1: Illustration över Kanban applicerat på mjukvaruutveckling. Baserad på  

[12, p. 9] 

 

Tavlan som lapparna placeras på kallas Kanban-board och ser ut som en anslagstavla. 

Det är denna som bidrar till den transparens som agila metoder förespråkar. Om flödet 

av någon orsak skulle stanna upp påvisar tavlan det. Flaskhalsar kan och ska enligt 

Kanban hanteras. Kanban löser inte problemen men uppmärksammar dem på ett 

tydligt vis [13, p. 6]. 



Teoretisk bakgrund 

18 

Det finns inga restriktioner för hur tavlan ska se ut. Så länge den visar flödet över 

processen kan den designas efter tycke och smak. Olika mallar kan användas vid olika 

tillfällen. I agila arbetsmetoder bryter projektet ofta ner sig i releaser, iterationer och 

dagar. I Kanban kan man använda olika tavlor för olika ändamål, då de olika 

presentationssätten är bra på olika saker [14]. 

Kanban och andra iterativa metoder ska ses som ett verktyg och kan därför inte 

jämföras med varandra. Olika verktyg är bra på olika saker. Ibland kan det finnas 

fördelar med att kombinera Kanban med andra metoder och ibland är det bättre att 

bara använda sig av en metod [15, pp. 7-10]. Eftersom Kanban inte ställer något krav 

på att uppgifterna ska få plats inom en specifik tidsram (timebox) behöver inte 

uppgifterna styckas upp i samma omfattning som andra arbetsmetoder förespråkar 

[15, p. 25]. 

För att reglera WIP använder sig Kanban av sju principer [13, p. 4]. 

1. Synliggör allt arbete (transparens). 

2. Ledning och utvecklarteamet sätter upp milstolpar och mål genom 

hela kedjan. 

3. Bestäm var Kanban ska användas, till exempel från inskrivning i 

backlog till release. 

4. Skapa en tavla som speglar teamets arbetsflöde. 

5. Utbilda teamet på flow- och pull-metodens principer. 

6. Sätt igång arbetet med hjälp av pull-metoden och sätt upp 

begränsningar för WIP. 

7. Upprätta policys som styr flödet och försök ständigt förbättra dessa. 

Kanban kan ses som andra generationens agila arbetsmetoder. Den lämpar sig för 

företag som vill börja arbeta agilt men saknar personal eller pengar för att använda sig 

av andra mer kostsamma metoder [13, p. 3]. Dessutom är det ett lätt verktyg att arbeta 

med då det inte har många regler och restriktioner i förhållande till övriga arbetssätt 

[15, p. 9].  

 

 Disciplined Agile Delivery – DAD 

Disciplined Agile Delivery (DAD) är en andra generationens agil utvecklingsmetod. 

Den ärver egenskaper som grundar sig i tidigare framgångsrika agila metoder [16, pp. 

41-59]. DAD har tio karaktäristiska drag [16, p. 5].  

Människor först (People first) - Med det menas att ett DAD-projekt har en platt 

struktur i grupphierarkin. Ett fåtal roller, intressenter, produkt ägare, lagledare, 

lagmedlem och arkitekt ägare, existerar men i övrigt ska alla i laget ha samma 

auktoritet och rätt till åsikter. Medlemmarna bör vara generella specialister. Det 

betyder att de har ett eller ett par specifika specialområden men ska ha en generell 

kunskap över andra instanser. De ska dessutom drivas av att samarbeta med andra och 

dela med sig av sin kompetens och på så sätt få ett kunskapsutbyte, vilket leder till en 

utökad kunskapsbank. En person som arbetar med DAD bör vara hängiven uppgiften, 

organiserad och kunna reflektera kring sin insats i projektet [16, pp. 5-7].  

Inlärningsorienterat (Learing oriented) - Inlärningen kan delas in i tre delar. Den 

första handlar om att gruppmedlemmen ska lära sig vad intressenterna vill ha och hur 
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denne kan hjälpa sitt team att uppnå det. Den andra är processinlärning. Det betyder 

att individen reflekterar kring gruppens arbetssätt på individ, grupp och projekt nivå. 

Den tredje och sista delen berör vikten av teknisk inlärning. Att förstå och effektivt 

kunna arbeta i med de verktyg som uppgiften kräver. DAD bidrar till inlärning genom 

att förespråka vikten av generell specialisering. Ett annat sätt att underlätta inlärning 

som rekommenderas av DAD är att vidareutbilda personalen och att göra en återblick 

på processen i slutet varje iteration [16, pp. 7-8]. 

Agilt arbetssätt (Agile) - Ett agilt arbetssätt ämnar öka kundnöjdhet (return on 

investment, ROI) genom att arbeta prioriterat, självgående, i nära samarbeta med 

varandra och arbeta smartare istället för hårdare. Att intressenterna med jämna 

mellanrum får se vad en tidig utgåva av deras produkt ökar deras involvering och de 

kan i ett tidigt stadie lämna kritik och ställa frågor angående vissa funktioner eller 

implementationer. Detta ökar också kundnöjdheten, då intressenterna får en produkt 

som liknar deras grundidé allt mer [16, pp. 8-9]. 

Hybrid process (A hybrid process framework) - DAD har inspirerats och använder 

metoder från flera olika arbetssätt. Scrum, Extreme Programming (XP) och Kanban är 

tre av sex arbetssätt. De övriga tre som används är Agile Modelling (AM), Unified 

Process (UP) och Agile Data (AD). AM är ett verktyg som används för att hantera 

modellen och dokumentationen av projektet. UP ämnar ge riktlinjer för hur styrningen 

av projektet ska gå till. UP beskriver dessutom vikten av att tidigt under projektets 

gång kunna visa att arkitekturen av programmet är hållbar. Det bidrar till företagets 

risktagande minskar redan i början av projektet. AD används för att styra hanteringen 

av företagets databaser. Det inbegriper allt från omstrukturering till testning av 

databasen [16, pp. 9-10]. 

Fokuserat på IT-lösningar (IT Solution focused) - Avser förflytta fokus, hos 

utvecklarna, från att bara utveckla mjukvara till att istället implementera smarta IT 

lösningar. En stor del hos en utvecklare består av att programmera mjukvara men för 

att uppfylla intressenternas behov och erhålla största möjliga kundnöjdhet, kan 

sekundära uppgifter få en betydande roll för projektet. Det kan till exempel vara att 

intressenternas hela arbetsmiljö behöver uppgraderas för att få ut så mycket som 

möjlig av den tjänst de har beställt [16, pp. 10-11]. 

Målinriktat (Goal-driven). I ett DAD-projekt bryts projektet ner i mindre delar. 

Dessa blir sedan milstolpar att arbeta fokuserat emot. Det underlättar att veta vad som 

ska göras vi en speciell tidpunkt. Det som skiljer DAD från andra iterativa 

arbetsmetoder är att också mjukvarumodellering, riskanalys och vision bryts ner i 

mindre delar [16, p. 11]. 

Leveransfokuserat (Delivery focused) - Inom DAD används ett koncept som kallas 

för 3C Rhythm. Den består av tre tillstånd: koordinera (coordinate), samverka 

(collaborate) och slutsats (conclude). Dessa tillstånd genomsyrar hela projektet och 

används under varje processdel i projektet. Till skillnad från övriga agila metoder 

ämnar varje iteration i DAD att skapa eller komma fram till en leveransklar och 

hållbar lösning [16, pp. 12-17]. 

Företagsamhetsmedvetenhet (Enterprise aware) - Utvecklaren bör anamma 

företagets vision och arbeta för att upprätthålla eller förverkliga den. Han eller hon 

ska se till företagets bästa istället för sin egen vinning. Företagsamhetsmedvetenhet 

handlar om att arbeta för att förbättra eller utveckla företaget. Det kan göras genom att 

lyfta fram förslag, utöka och förbättra arbetssättet. Det kan även vara dela med sig av 
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tidigare erfarenheter och använda sig av standardiserade utvecklingsmetoder och 

miljöer [16, pp. 17-19]. 

Risk- och värdebaserat (Risk and value driven) - DAD använder sig av följande 

filosofie ”attack the risks before they attack you.” [16, p. 19].  Det är en förminskad 

variant av Unified Process. Det handlar om att prioritera efter de risker och det värde 

en lösning kan få för intressenterna (stakeholders). Intressentens vision är styrande för 

projektet. Det finns tre typer av risker i ett värdebaserat synsätt. Risken att inte 

leverera alls, risken att leverera fel funktion och risken att insynsskydda processen. 

För att undvika dessa risker förespråkar DAD att lösningarna som utvecklas ska vara 

konsumerbara och inte bara lösa problemet. En genomgång ska ske i slutet av varje 

iteration för att ta emot feedback från intressenterna. Dessutom är all dokumentation 

och arkitektur om mjukvaran öppen för intressenter [16, pp. 19-21]. 

Skalbart (Scalable) - Processen ska vara skalbar och det finns flera faktorer som 

spelar in mer än teamstorlek. Några andra faktorer att ta hänsyn till kan vara 

geografiskt läge, teknisk komplexitet och organisation komplexitet. Alla team 

befinner sig i en unik situation och behöver därför skräddarsy sitt arbetssätt på ett 

tillfredställande vis [16, pp. 22-23]. 

 

Roller 

I DAD anses inte roller vara något en person är utan en uppgift den får tilldelad. 

Därför kan rollerna variera från vecka till vecka. Det finns två sorters roller. Primära 

och sekundära. Nedan följer fem primära roller, då det är de som måste finnas i ett 

DAD projekt [16, p. 65].  

Intressenter (stakeholders) - kan vara allt från support, företagsledningen, kund, 

systemanvändare med flera. Intressenter är uppdelade i fyra kategorier för att 

underlätta dess definition [16, p. 67].  

 

1. Slutanvändare (end user) – är användare av systemet. De vill oftast ha ett 

användbart system som underlättar deras arbete. 

2. Beslutsfattarna (principals) – är de som betalar och sätter mjukvaran i 

användning. Det kan vara företagsledningen, ägarna eller köparna av ett 

kommersiellt system. 

3. Partners – är de som får programmet att fungera under användning. De kan till 

exempel vara support, installerare eller externa utvecklar som bygger ett annat 

system kopplat mot detta. 

4. Insiders – är personer som är med i utvecklingsteamet och bidrar med teknisk 

eller företagskunskap till utvecklarlaget. Exempel på sådana personer är 

databasadministratörer, säkerhet. 

Anledningen till att ordet intressenter används istället för kund är för att användandet 

av ordet kund tenderar att utelämna de två sista kategorierna, partners och insiders. 

Något som rör båda orden är att de skapar en vi-och-dom mentalitet mellan 

intressenter och utvecklarteamet. Något sådant finns inte i DAD och ska därför inte 

uppmuntras [16, p. 67]. 
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Produktägare (Product owner) - Rollen har ärvts från den agila arbetsmetoden 

Scrum och har därför samma egenskaper och åtaganden som i ovanstående text. I 

Scrum är det produktägarens ansvar att prioritera kravspecifikationen. I DAD är det 

annorlunda, vilket tillför ett mer realistiskt synsätt på produktägarrollen. I DAD 

prioriterar inte produktägaren bara kravlistan utan hela arbetslistan. Det ger mer 

ansvar till produktägaren och kan vara en av orsakerna till att många Scrum-team går 

över till DAD [16, pp. 68-71]. 

Lagmedlemmar (team member) - fokuserar på att arbeta fram en lösning åt 

intressenterna. Medlemmarna beskrivs ofta i första generationens agila metoder som 

utvecklare. I DAD behöver en lagmedlem nödvändigtvis inte skriva kod. Det finns 

andra uppgifter som kan behöva göras för att komma fram till en lösning. De åtar, 

estimerar och löser uppgifter. Utöver dessa uppgifter ingår det och i deras ansvarsroll 

att leda dagliga möten, lyfta frågor om beslut till produktägaren, arbeta för att 

företagsamheten gynnas och tillsammans med arkitektägaren utveckla den riktning 

projektet rör sig i [16, pp. 71-73]. 

Lagledare (team lead) - är också en roll som ärvts från Scrum och vidareutvecklas. 

Team lead har mer ledarskapsuppgifter tilldelade än Scrum-mastern. Utöver att leda 

och coacha lagmedlemmarna ingår det i lagledarens uppgifter att vidarebefordra 

medlemmarnas prestation för framtida utvecklingssamtal och kontrollera att gruppen 

dokumenterar tillräckligt för att ge insyn och övergripande information åt intressenter 

och övriga i projektet. Dessutom åtar sig eller delegerar team lead uppgiften som 

mötesledare för de dagliga koordineringsmötena [16, pp. 73-75]. 

Arkitektägare (architect owner) - har till uppgift att kontrollera att utvecklingen 

följer den struktur och planering som projektmedlemmarna tidigare har beslutat. Han 

eller hon kontrollerar och har en skyldighet att säga till om koden inte är bra 

implementerad. En bra implementerad kod följer designen och är lätt att arbeta vidare 

med längre fram i projektet eller efter release. I mindre agila projektteam är oftast 

lagledaren och arkitektägaren samma person. Arkitektägaren har det slutgiltiga ordet 

när det kommer till tekniska beslut. Dock ska denne försöka undvika diktatur och 

istället lyssna på vad övriga medlemmar har att säga och utefter allas ingångsvärden 

fatta ett beslut. Det är en av många utmaningar arkitektägaren står inför [16, pp. 76-

78]. 

 

Faser 

Som nämnts i ovanstående text använder sig DAD av ett koncept som heter 3C 

Rhythm. Det innebär att varje fas under projektet kan delas upp i coordinate, 

collaborate, conclude. Det kan vara en viss skillnad mellan olika faser men generellt 

sett betyder det att i coordinate genomförs planeringen för fasen. Under collaborate 

genomförs arbetet för att senare presenteras och dokumenteras under conclude. I ett 

DAD-projekt genomförs dessa faser på tre nivåer. På Release-, iteration- och 

dagsnivå. Release är högsta nivån. Den speglar projektets gång och består av tre delar 

som kallas påbörjande (inception), konstruktion (construction) och övergång 

(transition). De är direkt sammankopplade med coordinate, collaborate och conclude. 

Övriga två, iteration och dag, använder sig bara av de tre C:na [16, pp. 14-17]. En 

övergripande bild finns att granska i Bilaga 2. 

Påbörjande (inception) – Målet med fasen är att ge intressenterna en uppskattning av 

vad projektet kommer kosta, hur omfattande det är, upplysa dem om restriktioner och 
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ge ett förslag på arkitektur och design. Dessutom presenteras även vilka risker det 

finns med projektet. Hur olika projektgrupper angriper ett problem är individuellt för 

varje grupp men det finns ett allmänt mönster som de flesta grupper berör på ett eller 

annat vis. Figur 2.1.4.1 beskriver påbörjandefasens tillvägagångssätt [16, pp. 111-

134].  

 

 

Figur 2.1.4.1: En förenklad illustration av påbörjande av ett DAD-projekt. Baserad 

på  [16, p. 114]. 

 

Konstruktion (construction) – DAD tillvägagångssätt i konstruktionsfasen skiljer 

sig inte ifrån varken Scrum’s eller XP’s. Det som gör den unik är att den kompletterar 

med andra egenskaper där det har visats att Scrum och XP har svagheter. Figur 

2.1.4.2 beskriver en konstruktionsfas tagen ur DAD och består av flera iterationer, se 

figur 2.1.4.3, som är nedbrutna i dagar, se figur 2.1.4.4. Varje del följer 3C Rhythm. 

Precis som i de agila metoder DAD bygger på avslutas varje iteration med en 

demovisning för intressenterna och ett återkopplingsmöte. Varje dag inleds med ett 

koordineringsmöte och följs därefter upp dagen därpå [16, pp. 273-383]. 

 

 

Figur 2.1.4.2: Bild på konstruktionsfasens flöde. Baserad på [16, p. 281]. 
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Figur 2.1.4.3: En illustration av iterationsflödet. Baserad på [16, p. 281]. 

 

 

Figur 2.1.4.4: Illustration på hur 3C Rhythm appliceras å dagsnivå. Baserad på [16, 

p. 310]. 

 

Övergång (transition) – Ska inte ses som en vanlig konstruktionsfas. Att ge ut en 

icke komplett lösning till oförberedda intressenter är direkt oklokt. Om produkten är 

färdig eller inte bestämmer intressenterna. Anser de att det är något som fattas, fattas 

det något och produkten bör inte lanseras förrän det är åtgärdat. Övergångsfasen 

handlar om att förbereda intressenterna för release. Det kan till exempel vara genom 

att involvera dem i iterationsavsluten, utbildning av systemet eller beta-testning innan 

slutprodukten lanseras. Genom att göra det kan utvecklarna få en överblick av vad 

som saknas eller anses dåligt i deras produkt och därmed förbättra minska risken för 

att en dålig lösning ges ut [16, pp. 417-440]. Figur 2.1.4.5 illustrerar hur en 

övergångsfas i ett DAD-projekt kan se ut. 

 
Figur 2.1.4.5: Bild på hur övergångsfasen för ett DAD-projekt kan se ut. Baserad på 

[16, p. 419]. 
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2.2 Method Engineering 
Under de senaste 20 åren har den objektorienterade paradigmen blivit allt mer 

accepterad och är idag ett vanligt sätt att illustrera och förklara ett systems 

utvecklingsarbete [2, p. 428]. Method Engineering (ME) är ett sätt för 

systemutvecklare att applicera design, arkitektur, utveckling och anpassningsbara 

arbetsmetoder på systemutvecklingens olika projekt. ME innefattar också Situational 

Method Engineering (SME), som omfattar och främst fokuserar på hur framtagning 

av nya arbetsmetoder, skräddarsydda för specifika projekt bör genomföras [2, pp. 

424-427]. 

En anpassad arbetsmetod byggs successivt upp genom att plocka ut 

delar(fragments/chunks), som tros kunna påverka och ha en positiv effekt på 

projektet, från redan etablerade och fungerande arbetsmetoder. Dessa placeras sedan i 

en metodbas (Method base) och kommer att fungera som den nya arbetsmetodens 

potentiella processer. Även processer som inte tillhör någon etablerad arbetsmetod 

placeras i denna bas [2, pp. 424-443]. Dr. Jolita Ralyté, University of Genéva, menar 

att detta kan utföras på två olika sätt för att uppnå kvalitetskraven. Antingen med hjälp 

av existerande metoder eller från grunden [17]. 

För att välja processer från en existerande metod finns det enligt Ralyté tre strategier 

att välja på. Processdrivet urval, utforskande urval och produktdrivet urval. 

Examensarbetet berör bara de två första. Processdrivet urval ämnar ge processen ett 

huvudsyfte, ett anpassat syfte och en strategi för att uppnå dessa syften. Utforskande 

urval handlar om att hitta flera syften med en etablerad modell och för att göra den 

nya metoden mer flexibel. Att ta fram en metodprocess från grunden är att använda 

Ad-hoc strategin. Där används initialt teori och tidigare erfarenhet för att identifiera 

vad som behöver implementeras. Därefter utvärderas, förbättras och kvalitetssäkras 

processen i ett iterativt skede. Figur 2.2.1 visar en modell på hur framtagning av en 

metodprocess kan se ut [17]. 

 

Figur 2.2.1: Modell för framtagning av metodprocess. Baserad på [17]. 
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En kravspecifikation på vad den nya arbetsmetoden ska innehålla skapas och därefter 

identifierar man vilka metodprocesser från metodbasen som matchar 

kravspecifikation. När kravspecifikationen uppnåtts är det av yttersta vikt att den är 

användbar [18]. Dr. Sjaak Brinkkemper, Utrecht University, redogör för tre möjliga 

fel som kan uppkomma under hopsättningen av metodens alla processer. De är: 

 Inre ofullständighet (Intern incompleteness) - En process refererar till en 

annan process som inte finns med i den nya metoden. 

 Inkonsekvens (Inconsistency) - Motsägelse mellan olika valda processer. 

Exempelvis att två processer ska genomföra samma sak. 

 Icke-applicerbar (Inapplicability) - Vald process kan inte bli applicerad av 

utvecklarteamet på grund av otillräcklig kapacitet. 

Brinkkemper föreslår dessutom 12 regler för att säkerställa att metoden är av hög 

kvalitet [18]. 

1. Varje metodprocess borde ha minst ett nytt koncept. 

2. Det borde finnas minst ett koncept som länkar samman två olika 

metodprocesser 

3. När nya koncept läggs till borde det finnas kopplingar mellan dem och 

befintliga metodprocesser. 

4. När nya associationer läggs till ska nya metodprocesser vara deltagare. 

5. Den resulterande kombinerade metodprocessen borde inte ha några 

isolerade delar. 

6. Varje metodprocess måste ha ett unikt namn. 

7. Identifikationen av nya koncept borde ske efter att de redan associerade 

koncepten har blivit identifierade. 

8. När två metodprocesser sätts samman är det nödvändigt slutförandet av 

den ena blir starten på den andra. 

9. Varje slutfört arbete måste vara identifierbart som en slutförd del av en 

metodprocess. 

10. När ett slutfört arbete är resultatet av flera andra slutförda arbeten ska 

de individuella metodprocessernas slutförda arbeten summeras till den 

process som skapade det sammansatta arbetet. 

11. Tekniska metodprocesser borde vara stöttade av konceptuella 

metodprocesser. 

12. När det finns en association mellan två produkt-metodprocesser bordet det 

finnas minst en association mellan deras respektive komponenter.  

När arbetsmetoden är kvalitetsäkrad anpassas den (tailoring) för det aktuella projektet. 

Metodprocesser som är överflödiga tas bort. Det finns olika sätt att situationsanpassa 

den nya metoden. Assisterande professor Kai Wistrand, Örebro Universitet, ser 

Method Configuration (MC) som ett specialfall av ME och bygger MC på tre 

strategier [19]. 

1. Välj delar från en förväntad fördefinierad basmetod. 

2. Integrera delar från andra metoder för att komplettera basmetoden. 

3. Utveckla nya delar när (2) inte är applicerbar. 
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2.3 Användarvänlighet baserat diagrams egenskaper 
Syftet med detta avsnitt är att en ge inblick i vad som anses vara användarvänligt vid 

presentation av diverse modeller och diagram. Nedanstående information har använts 

i såväl metod och genomförande som resultat. 

 Vad är ett diagram? 

Diagram är grafiska illustrationer av data vars syfte är att visa de samband som 

uppstår mellan olika datapunkter, till exempel mätvärden i en tabell. Den grafiska 

konstruktionen består av tre nödvändiga komponenter, en ram vars syfte är att 

indikera för läsaren den typ av mätningar som diagrammet ska förmedla samt vad som 

har mätts. Typexempel är en X- och Y-axel där den horisontella axeln X illustrerar 

vad mätningen gjorts på och den vertikala axeln Y illustrerar mätvärden. Andra 

komponenter är innehåll och etiketter där innehåll är mätvärden i form av linjer, 

punkter eller staplar och etiketter är de ord som förklarar till exempel X- och Y-

axlarnas variabler. Utöver dessa nödvändiga komponenter existerar ett antal valfria så 

som inre rutnät, bakgrund och diverse bildtexter. Dessa är till för att hjälpa läsaren 

urskilja informationen som diagrammet vill förmedla [20, pp. 23-28]. 

 Psykologiska principer 

För att förstå vad som gör ett diagram lättöverskådligt behövs en förståelse för hur 

den mänskliga hjärnan uppfattar information och grafiska former. Detta kan göras 

med hjälp av åtta principer av sammanfattande karaktär som grundar sig i den 

forskning som finns kring psykologiska- och kognitiva processer. Den första 

principen är ”Principen för relevans” och beskriver kommunikations värde utefter 

dess relevans. Till exempel anses kommunikation vara effektivast om inte för mycket 

eller för lite information delas med mottagaren [20, p. 261]. Princip två är ”Principen 

för användbar kunskap” vilken säger att informationen som ska förmedlas bör vara 

anpassad för publiken den är ämnad åt. Om publiken är datorvetare bör information 

presenteras med de normer, symboler och koncept som används inom yrket [20, p. 7]. 

Principen för detaljer beskriver hur människor främst fokuserar sin blick på de 

detaljer som är visuellt slående, till exempel fet eller kursiv text, starka färger och 

bilder [20, p. 7]. Den fjärde principen berör tyngden av förmågan att särskilja 

mellan grafiska former. Om meningar eller grafik är uppbyggda på liknande sätt mer 

än en gång finns en risk att läsaren väljer att inte vara uppmärksam [20, pp. 7-8]. 

Förmågan att organisera och uppta visuell information beskrivs av ”Principen för 

perceptuell gruppering”. Till skillnad från en kamera har människan förmågan att 

uppta flera lager av djup samt aktivt organisera och bedöma det hon ser genom vad 

som kan klassas som olika indatakanaler. Detta system möjliggör för oss att utan 

ansträngning uppfatta mönster som befinner sig i samma kanal medan en ansträngning 

krävs för att urskilja individuella objekt inom samma mönster. Olika 

storleksförhållanden påverkar systemet genom att ändra mönstrets uppbyggnad. Till 

exempel kan en flock fåglar på längre avstånd uppfattas som en enhet men vid 

närmare avstånd kan grupperingar urskiljas. Följande har medfört att läsaren 

automatiskt grupperar information som till synes är besläktad men också observerar 

mönster utan ansträngning [20, pp. 262-263]. Principen för ekvivalens som är den 
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sjätte principen säger att en läsare uppfattar former och grafik som en ledning till 

verkligheten. John Ridley Stroop 1935 [21] visade i ett experiment att 

uppfattningsförmågan försämras om det som skådas inte stämmer överens med den 

underliggande meningen. Testet som gjordes visade att försökspersoner upplevde 

svårigheter när de ombads läsa upp färgen på ett ord vars färg inte överensstämde med 

ordets betydelse, till exempel grön, röd. Utöver det här fenomenet beskriver principen 

att en läsarens förmåga att uppskatta areor och volymer försämras i takt med att de 

växer [20, pp. 14-16]. Den sjunde principen säger att en visuell förändring i ett 

mönster alltid uppfattas som ett nytt försök till informationsförmedling och kallas för 

”Principen om informativa ändringar”. Åttonde och sista principen benämns 

”Principen om fattningsförmågans begränsningar” och säger att människor har en 

begränsad kapacitet för hur mycket information de kan uppfatta och bearbeta 

samtidigt. När den här gränsen överstigs sorteras informationen efter vad som anses 

vara viktigast för stunden vilket medför att information ignoreras [20, pp. 17-20]. 

Med hjälp av ovanstående principer och förklaring har följande riktlinjer tagits fram 

[20].  

Ämne – Ett diagram bör ha ett tydligt ämne eller budskap för att inte förvirra läsaren. 

Detta kan göras med till exempel en förklarande rubrik. 

Endast nödvändig data – De staplar, den information som behövs för att förmedla 

budskapet för ett specifikt syfte ska endast vara med. Allt som försvårar läsarens 

förståelseförmåga bör inte appliceras i diagrammet. Till exempel samband som inte 

berör diagrammets syfte. 

Använd ett format som läsaren känner igen – Ett diagram ska vara anpassat till den 

publik det är ämnat åt. 

Rätt format – Olika data visas på olika sätt. Till exempel kan procent och 

proportioner visas med hjälp av stapeldiagram eller linjediagram medan cirkeldiagram 

är till för att illustrera en helhet. 

Tydlighet – Färger, former, ramar och etiketter bör vara designade på ett sådant sätt 

att de inte bryter diagrammets helhetsbild. Till exempel färger som är svåra att 

urskilja, etiketter som förvirrar och former samt grafik som smälter samman.  

2.4 Utvecklingsverktyg 
Nedan beskrivs de verktyg som användes vid utvecklingen av leverantörstödet. 

Codeigniter, Sublime Text 3 och Github användes i utvecklingssyfte medan Trello var 

en del av metoden och genomförandet.  

 CodeIgniter 

CodeIgniter är ett ramverk för utveckling av webbtjänster med hjälp av PHP. Det är 

konstruerat på ett sådant sätt att det ska underlätta och snabba på 

utvecklingsprocessen. I CodeIgniter medföljer vissa hjälpfunktioner, vilket gör 

databashantering och säkerhet lättare [22]. Det är ”Model-View-Controller” (MVC) 

baserat. Genom att dela upp logik och presentation bidrar det till en lättöverskådlig 

kodstruktur. Model vars ansvar är logik har ingen kontakt med Viewer som hanterar 

presentationen. Det hör till controllerns uppgift att sammanlänka de båda klasserna 

och vidarebefordra funktionsanrop efter användarens behov [23]. 
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 Sublime Text 3 

Sublime Text 3 är en stilren och avancerad texteditor som hjälper programmerare att 

lätt överskåda sin kod. Den innehåller många stödfunktioner som många andra 

texteditorer saknar. Användaren kan till exempel välja ett av många 

programmeringsspråk och få koden presenterad efter ett visst färgmönster. Denne kan 

också använda sig av funktionen som ändrar kod på flera ställen samtidigt. Något som 

kan vara praktiskt när man vill byta namn på en variabel som används på flera ställen 

[24]. 

 Trello 

Trello är ett sätt att organisera projekt och få en tydlig överblick på dess fortlöpande. 

Det kan liknas en virtuell anslagstavla eller kanban board. Användarna använder sig 

av virtuella kort, som beskriver en uppgift, som de flyttar runt på tavlan beroende på 

var i projektets gång de befinner sig. Korten kan ha olika egenskaper. Till exempel 

kan de få olika färger beroende på prioritet eller en användare tilldelad sig om 

uppgiften behöver en ansvarig person [25]. 

 Github 

Github är ett versionshanteringssystem som låter användare sammanstråla sina 

kodimplementationer till samma fil. Skulle konflikter uppstå ombeds användarna se 

över koden och välja vilken lösning de vill använda sig av. Github har också ett stöd 

för bugghantering. Om en programmerare till exempel upptäcker ett fel kan han 

använda sig av issue-funktionen som Github tillhandahåller. Dennes problem delas då 

med övriga medlemmar i projektet och andra kan hjälpa till att lösa problemet eller 

arbeta vidare med det när tillfälle ges [26]. 

2.5 Leverantörsstöd  

Enligt Dick Petersson, VD Verendus är ett leverantörstöd en form av mjukvara 
som är en del av det affärssystem som används av återförsäljaren och 
leverantören. Mjukvarans syfte är att möjliggöra en effektivare beslutsprocess för 
produktionen av efterfrågade produkter genom att presentera relevant statistik 
från affärssystemet.  
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3 Metod och genomförande 
För att rapporten skulle få en vetenskaplig förankring gjordes en fördjupning i agila 

arbetsmetoder med målet att hitta en arbetsmetod som passar mindre utvecklingsteam, 

två till fyra utvecklare. Fördjupningen började med en insamling av data som därefter 

övergick till en analys där en agil arbetsmetod valdes ut. Eftersom de etablerade 

arbetsmetoderna inte var applicerbara på mindre projektgrupper, skapades en egen 

arbetsmetod, MAM (Minimum Agile Method). Utöver diverse arbetssätt togs 

information fram angående användarvänlig presentation av statistik, vilket ämnades 

användas vid presentationen av den statistiska data som Verendus besitter.  

 

3.1 Insamling av data 
För att få en övergripande bild över litteratur och övrig fakta inleddes undersökningen 

med att söka på Google.com. Sökord som användes var ”agila metoder” och ”agile 

methods, vilket ledde vidare in på den engelska sektionens agila metoder på 

Wikipedia.org. Där listades de vanligaste arbetsmetoderna och efter en inblick i 

vardera metod, som berörde resultatets relevans i examensarbetet, valdes fyra 

kandidater. Det ledde till mer preciserade sökord, så som ”Scrum”, ”Extreme 

programming”, ”Kanban software development” och ”Disciplined Agile Delivery”. 

Eftersom kanban finns inom både tillverkningsindustri och mjukvaruutveckling var 

det nödvändigt att utöka sökningen med ”software development”. Utöver tidigare 

sökmetoder användes också Högskolan i Jönköpings biblioteksarkiv. Arbetet baseras 

främst på primära källor, i form av de referenser som listas på Wikipedia.org samt 

böcker skrivna av arbetsmetodernas utvecklare. 

Efter litteraturundersökningen genomfördes en faktainsamling som skulle komma bli 

grunden för framtagningen av arbetsmetoden. 

 

3.2 Analys och framtagning av en agil arbetsmetod 
När faktainsamlingen var klar påbörjades en analys av de olika agila arbetssätt som 

fått delta i examensarbetet. Analysen gick ut på att hitta styrkor och svagheter hos 

varje metod samt överväga huruvida dessa var applicerbara på examensarbetets 

utvecklingsdel. Vad som ansågs vara en styrka eller svaghet baserades på tidigare 

erfarenheter, studier och det teoretiska underlaget. Under analysen anmärktes att de 

etablerade arbetsmetoderna gemensamt hade en nackdel, de är svåra att applicera i 

mindre grupper. Detta beror på de krav som ställs på rollfördelning. Till exempel 

förväntas en utvecklingsgrupp ha personer som innehar specifika roller. I en grupp där 

antalet medlemmar är få kan dessa krav vara svåra att uppfylla, vilket medförde att 

metodernas styrkors applicerbarhet främst valdes utefter vad som ansågs vara 

hanterbart av en mindre grupp. Ett beslut om att skapa ett nytt arbetssätt med 

influenser från de andra metoderna togs. En kortare kravspecifikation över vad 

studenterna tyckte att arbetsmetoden borde innehålla skapades [Bilaga 3]. Kraven 

grundades i tidigare erfarenheter men också tankar och nya idéer som uppkommit 

under teorifördjupningen. Likheter med de redan etablerade arbetsmetoderna och 

kravlistan skymtades och fördelar respektive nackdelar från varje arbetssätt vägdes in 

och togs hänsyn till vid beslutsfattningen. 
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Tillvägagångssättet för att skapa en agil struktur var att först dela upp den nya 

arbetsmetoden i tre faser, för att sedan bryta ner den på iterationsnivå och därefter 

dagsnivå. Inspirationen kommer från hur DAD’s och Scrum’s projektstruktur är 

uppbyggd. Det upplevs att den genererar en övergripande och detaljerad bild över 

projektets framfart på en och samma gång. Arbetet ämnar därför genomgå tre faser, en 

introduktionsfas som är designad att starta igång projektet, en utvecklingsfas där 

arbetet utförs iterativt och målbaserat samt en överlämningsfas där slutprodukten 

överlämnas till kunden. Likt de etablerade arbetssätten lades vikt på regelbunden 

kommunikation med kunden i form av möten samt möten inom gruppen. Här 

baserades även beslutet på egna erfarenheter från projektarbeten där en målbaserad 

struktur samt möten i slutet på varje vecka upplevdes ge struktur och en högre 

målmedvetenhet bland gruppmedlemmarna. Eftersom en tänkbar grupp består av två 

till fyra personer kommer mötesintervallen inom gruppen förlängas jämfört med 

Scrum och DAD. Det resonerades att dagliga möten inte skulle ge samma effekt på 

mindre grupper som med större grupper. Gruppmedlemmarna arbetar nära varandra, 

vilket leder till bättre kommunikation och ersätter det dagliga mötets syfte. Den nya 

arbetsmetodens iterationer avser avslutas med en presentation för intressenterna. Här 

tar utvecklarteamet emot feedback i hopp om att förbättra produkten. Det är därför 

viktigt att alltid kunna visa något som kunden kan ge feedback på, till exempel 

design- eller arkitekturskisser. Som de vedertagna arbetsmetoderna poängterar är det 

viktigt att involvera intressenterna i projektets framfart eftersom det har effekten av 

att utbilda kunden på systemet, bidra till bättre feedback vilket i sin tur resulterar i en 

bättre produkt. Ett återkopplingsmöte hålls efter varje kundmöte, vilket möjliggör ett 

agilt agerande på kundens feedback men också huruvida en förändring i den 

nuvarande arbetsprocessen behöver genomföras. Ett exempel kan vara en förlängning 

av sprintintervallet.  

Inom XP framhävs ett antal argument för en bättre utvecklingsmiljö. Bland annat 

anses par-programmering ge bättre kodkvalitet samt minskar kostsamma ändringar i 

projektets senare skede. Det poängteras dessutom att en nära kundrelation mynnar ut i 

en produkt som är av högre värde för kunden. Vid närmare eftertanke och på grund av 

tidigare erfarenheter valdes en implementation som strävade mot denna filosofi med 

viss modifikation. Det resonerades att par-programmering skapar en gemensam 

förståelse av programmets kod och komplexitet, vilket av erfarenhet är en viktig 

detalj. För att erhålla en överblick över projektets gång och status på iterationens 

uppgifter anses en kanban-tavla lämplig. Kanban menar att användandet av en 

kanban-board underlättar för projektmedlemmarna att se hur projektets flöde löper. 

Tavlan kan också användas för att lättare bedöma vilka uppgifter som behöver 

prioriteras mer än andra. 

Efter ovanstående process avslutats fortgick arbetet och diskussionen i att finna roller 

till det nyblivna arbetssättet. ”Går det anpassa till mindre grupper?” och ”Vad innebär 

det för förändringar på ursprungsmodellen?” var frågor som ställdes gång på gång. 

Besluten fattades efter de argument som den teoretiska bakgrunden belyser men också 

efter studenternas egna erfarenheter från tidigare projektarbeten under studietiden. 

Rollerna blev på grund av gruppens ringa storlek endast två. Intressenter och 

utvecklarteam. Intressenter består i detta fall av uppdragsgivaren, Verendus. 

Utvecklarteamet kommer initialt att dela på uppgiften som produktägare, 

arkitektägare och scrum-master. Anledningen till att gruppen delar på uppgifterna är 

att hela gruppen får en gemensam bild över projektets framåtskridande, vilket 



Metod och genomförande 

31 

effektiviserar kommunikationen och främjar till mer kvalitativa beslut, något som XP 

anser viktigt. 

  

3.3 Framtagning av leverantörsstöd - arbetsmetod 

 Introduktionsfasen 

Introduktionsfasen påbörjades med ett kundmöte där kunden lade fram en 

kravspecifikation. Detta ledde till en diskussion där det efterfrågades mer information 

angående varje krav samt om dessa var ”must have” eller ”nice to have”. Bland annat 

etablerades att produkten skulle delas upp i olika prisklasser kallade moduler, där den 

första modulen, statistik-grundmodul, berör detta arbete. Frågor angående kundens 

nuvarande utvecklingsmiljö ställdes för att underlätta den framtida överlämnings-

fasen. Det resonerades att överlämningen till kundens egna ”in house”-utvecklare 

skulle ske med färre hinder om samma utvecklingsmiljö samt om deras nuvarande 

kodbas utnyttjades. Med hjälp av denna data skapades en tidig målbild, vilket gav 

möjligheten att arbeta fram en tidsplan med övergripande delmål. Därefter skapades 

en backlog med funktioner som efterfrågades. Vid behov delades dessa upp i mindre 

delar för att underlätta arbetet i den framtida utvecklingsfasen. Det bestämdes även att 

det webbaserade systemet Trello (se kapitel 2.3) borde användas eftersom det redan är 

i bruk av Verendus men även för att vår egenutvecklade arbetsmetod förespråkar 

kanbanliknande system. Systemets strukturella arkitektur togs fram med hjälp av post-

it-lappar där varje lapp representerade en sida i systemet. Med hjälp av denna metod 

gavs en övergripande bild över systemets flöde. Samma metod användes för att lättare 

förstå de relationer som behövde skapas mellan databasens tabeller. Till exempel 

behövde den databas som i dagsläget används av Verendus utökas för att möjliggöra 

arbetets funktion. Första etappen av introduktionsfasen avslutades med en 

demonstration för kunden, som för oss var Verendus. Planeringen förklarades, en 

tidsplan med delmål visades upp och en avstämning med kunden angående systemets 

struktur ägde rum. Kunden fick då möjligheten att godkänna eller ej godkänna arbetet 

samt ge feedback. Processen itererades så länge som kunden inte var nöjd. 

 

 Utvecklingsfasen  

Efter kundens godkännande i förgående fas påbörjades utvecklingen av produkten. Ett 

möte genomfördes och arbetsveckans milstolpar och mål lades fram. Efter mötets slut 

påbörjades arbetet med uppgifter ur backlogen, varpå en ATI (Analys, Test, 

Implementation) inleddes. Under denna fas upptäcktes att brister i utvecklarnas 

kunskaper existerade, vilket medförde att stora delar av ATI-processen bestod av 

informationssökande och testning, något som skulle komma att genomsyra hela 

projektet. Tidigt i projektet insågs värdet av färdiga bibliotek som, jQuery för 

javascript och HighCharts för skapandet av diagram. Dessa kortade ner arbetet och 

tillät utvecklarna att fokusera på sådant som ansågs vara viktigt, till exempel den 

övergripande funktionaliteten och användarvänligheten. Liknande bibliotek användes 

vid behov och uppmuntrades av ”in house”-utvecklarna på Verendus. I 

introduktionsfasen bestämdes att ett veckomöte skulle hållas för att ge kunden 

möjligheten att med jämna mellanrum ge feedback på det nuvarande arbetet, vilket 
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medförde att en demovisning av pågående arbete visades i slutet av varje vecka. Detta 

tillfälle öppnade upp för dialog, utvecklarna tog in feedback från kunden och fick 

möjligheten att återkoppla på veckans arbete samt planera in de ändringar som 

feedbacken berörde. Till exempel behövde arbetet omarbetas ett antal gånger då 
demovisningar inte uppfyllde kundens baskrav. Backloggen uppdaterades och en ny 

målbild behövde skapas. Likt introduktionsfasen itererades utvecklingsfasen tills 

önskat resultat uppnåtts.  

 

 Överlämningsfasen 

Projektet lämnades över till företaget genom ett avslutande möte där en demo på den 

slutgiltiga produkten visades upp. Företaget fick ställa frågor angående designval, 

funktioner och dess implementering. Dock var de sedan alla tidigare sprintavslut 

redan inarbetade i hur systemet fungerade, vilket medförde färre frågor. Efter mötet 

gav kunden feedback på produktens resultat och hur projektet gått sett från deras 

perspektiv. Därefter genomfördes ett återkopplingsmöte utan kundens närvaro och 

erfarenheter som var värda att ta med till kommande projekt dokumenterades och 

sparades. 

 

3.4 Dokumenthantering 
För att underlätta hanteringen av dokument användes främst Dropbox. Denna moln-

baserade tjänst gör det möjligt att spara relevant data i molnet, vilket möjliggör 

åtkomst från diverse plattformar. Tjänsten erbjuder även en funktion som låter flera 

användare dela mappar. Denna funktion användes flitigt och dokument som berör 

arbetet i fråga delades för lättare åtkomst. Utöver Dropbox användes 

anteckningstjänsten Evernote för att spara snabba anteckningar och dela dessa mellan 

gruppmedlemmarna. 

 

3.5 Design och statistik 
Leverantörsstödets design baserades till stor del på Verendus nuvarande affärs- och 

verkstadsstöd. Till exempel används liknande färger, och CSS-mallar för att ge ett 

enhetligt intryck, dock skiljer sig den nya designen lätt mot den redan etablerade 

designfilosofin på ett par punkter. Den är plattare, minimalistisk samt att ikoner 

används för att indikera knappval istället för beskrivande text. Detta gjordes främst för 

att göra systemet lättillgängligt men även ge det ett mjukare intryck. Design och 

implementering av statistik följde samma mönster. Endast relevant data presenteras 

enligt de rekommendationer som görs i den teoretiska bakgrunden. Till exempel 

resonerades det att ett linjediagram inte bör visa mer än tre linje då flera inte skulle 

fylla någon funktion utan göra diagrammet rörigt. Besluten grundades främst på den 

litteraturstudie som gjordes om presentation av statistik men även på vad som ansågs 

var funktionellt samt iögonfallande. 
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3.6 Utvecklingsmiljö 
För att underlätta produktöverlämning från företagets sida gjordes ett medvetet val att 

i största möjligaste mån arbeta med de verktyg som Verendus använder. Kravet sett 

från företagets sida var att CodeIgniter skulle användas, i övrigt gavs fria tyglar för 

verktygsval. 

Valet av texteditor föll på Sublime Text 3 Beta, då det är gratis, kraftfullt och fungerar 

på både PC och Mac. Genom Sublime kan utvecklaren komma åt användbara plugin 

(tillägg) som effektiviserar och underlättar utvecklingsarbetet. Texteditorn stödjer 

flera olika språk och kan personifieras till att passa användarens behov. 

Trello, som även Verendus utnyttjar, användes för att bevaka projektets flöde och 

framfart. En av Trellos största fördelar är att det går att dela upp projektet på flera 

tavlor och komma åt tavlan så länge det finns en internetanslutning. Till skillnad från 

en riktig kanban-tavla tar Trello inte någon fysisk plats bortsett från den enhet som 

surfas på. Det finns heller inte någon gräns för hur många personer som kan titta på 

tavlan, vilket det hade gjort om en fysisk tavla hade använts istället. 

Eftersom utvecklingen ofta skedde i samma fil fanns det ett behov av ett 

versionshanteringssystem. Tidigare erfarenheter av GitHub ihop med Verendus 

rekommendationer, gjorde valet av system enkelt.  

 

3.7 Tidsplan och delmål 
För att ge en övergripande och en detaljerad bild över arbetets framfart skapades en 

övergripande sprintplan följt av en mer detaljerad tidsplan för varje sprint. Status 

uppmättes med hjälp av färg och procenttal i sex steg, 0 (röd), 20 (orange), 40 (gul), 

60 (lila), 80 (blå) och 100 (grön). För att se när sprintarna enligt planeringen 

beräknades vara klara, markerades veckorutan med ett x, se figur 3.7.1. I händelse av 

en försening, släpade x:t med till nästkommande sprint tills dess att den försenade 

iterationen var klar.  

 

Figur 3.7.1: Bild på den övergripande planeringen 

 

Uppgifterna i varje sprint tilldelades ett datum då de skulle vara klara. Varje uppgift 

hade också ett anmärkningsfält där viktig information kring uppgiften placerades. Alla 

tabeller placerades i ett exceldokument med ett blad för varje planering. Figur 3.7.2 

visar en skärmdump över sprint 3:s planering. 
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Figur 3.7.2: Utdrag från en sprintplanering (sprint 3). 

 

För att bryta ner uppgifterna ytterligare i detaljnivå och för att kunna få en bättre 

överblick på varje sprints framgång, utnyttjades Trello. Sex staplar, Backlog, To Do, 

Analys, Test, Implementering och Done, användes. Till en början hamnade alla 

tidsplanens uppgifter i fältet Backlog. När det blev dags att påbörja uppgiften, 

styckades den upp i fler kort och dessa placerades i To Do. Därefter flyttades kortet 

till det fält där det hörde hemma. Varje kort fick en färgetikett efter dess status som 

var densamma i tidsplanen. Figur 3.7.3 och figur 3.7.4 visar hur Trello har använts 

under examensarbetets gång. 

 

Figur 3.7.3: Skärmdump över trello-tavlans första del. 
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Figur 3.7.4: Skärmdump över trello-tavlans andra del 

 

3.8 Databasstruktur 
Den ursprungliga databasen som tilldelades innehöll runt 130 tabeller. Alla tabeller 

var dock inte nödvändiga att använda för att lösa uppgiften. En nedskuren version 

skapades enbart med de tabeller som ansågs nödvändiga. Under projektets gång har 

den versionen sedan arbetats om, dels för att nya funktioner har tillkommit och dels 

för att den var felbyggd sedan tidigare. Eftersom majoriteten av tabellerna innehåller 

mer än 20 kolumner visas bara de väsentliga för att förstå tabellernas relationer. 

ER-modellen i figur 3.8.1 visar hur databasen antogs vara strukturerad i första skedet. 

Utöver befintliga tabeller lades fyra tabeller till för att hantera tillverkare, importörer 

och dess kopplingar gentemot återförsäljare (company) och fordon (vehicles). 



Metod och genomförande 

36 

 

Figur 3.8.1: Version 1 av den nedskurna databasmodellen. 

 

Version 1 var en hållbar lösning tills dess att flera användare (users2) skulle kunna 

arbeta hos samma tillverkare eller importör eftersom detta skulle generera en många-

till-många relation. Lösningen blev att skapa en tabell, connected_to, mellan 

tillverkare (manufacturer) och användare. Figur 3.8.2 visar hur databasen såg ut efter 

genomförda ändringar på version 1.  

 

Figur 3.8.2: Version 2, med mellantabellen connected_to för att hantera många-till-

många relation mellan users2 och manufacturer. 
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Nästa problem uppkom när olika användarfall togs fram. Till exempel ska inte en 

användare som är importör av ett visst märke i ett visst land få insyn i vad en annan 

importör för samma märke gör i ett annat land. Ett sådant användarfall hade inte 

version 2 stöd för och databasstrukturen fick göra en radikal förändring. Som kan ses i 

figur 3.8.3 är användare (users2) från Verendus befintliga affärsstöd särskilda från 

leverantörsstödets användrare (supplier_users). Därefter kopplades supplier_users till 

återförsäljare (company) via deras prislistor. 

 

Figur 3.8.3: Version 3 en radikal förändring från tidigare versioner. Användarna av 

leverantörsstödet (supplier_users) är särskilda från affärstödets användare (users2). 

 

Version 3 var en fungerande modell med avsteg på en funktion, vilken tillåter 

användaren att spara sina sökningar till favoriter för att snabba upp användning av 

systemet i framtiden. En extra tabell lades därför till i version 4, saved_filtering som 

kan ses i resultatet. 
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4 Resultat och design 

4.1 MAM – Minimum Agile Method 
Metoden genomgår tre olika faser under sin livscykel. Introduktionsfasen som är 

designad att skapa en förståelse för produkten inom utvecklingsgruppen. 

Utvecklingsfasen där all utveckling och design av produkten äger rum och 

överlämningsfasen där en färdig produkt överlämnas till kunden. 

 Roller 

MAM består av två rollkategorier, intressenter och utvecklarteam. 

Intressenter är alla som har en koppling till projektet men inte är en del av 

utvecklarteamet exempelvis användare, företagsledning, konsulter och 

tredjepartsutvecklare. Kategorin utvecklarteam består främst av programmerare vars 

uppgift är att utveckla programvaran. Utöver det delar dem på ansvaret för 

uppdatering av backlog, upprätthålla programarkitekturen och en eftersträvan att 

arbetsmetoden följs. 

 Introduktionsfas 

Fasen är uppdelad i fem olika tillstånd som tillsammans formar en cirkel, se figur 

4.1.1.1. Varje tillstånd är nödvändigt och kan inte exkluderas. När projektet hamnar i 

målbildtillståndet säkerställs att alla inom gruppen förstår produkten och dess 

funktioner. Detta inkluderar även kunden vilket betyder att en lång dialog mellan 

kund och utvecklare kan behövas i detta tillstånd. Därefter struktureras en tidsplan i 

form av en övergripande projektplanering. Delmål planeras in följt av en detaljerad 

lista med vad som behöver utföras i varje utvecklingsiteration, detta tillstånd kallas 

tidsplan. När den detaljerade listan är skapad delas momenten upp i mindre uppgifter, 

prioriteras och placeras i en backlog. En viktig detalj är att backloggen inte är ett fast 

dokument utan är under konstant uppdatering utmed projektets utveckling. Nya 

uppgifter kan tillkomma, existerande kan ändras och så vidare. När tillståndet backlog 

är avslutat övergår processen till uppbyggnaden av programmets arkitektur. 

Utvecklarteamet kan använda olika tillvägagångssätt för att förstå komplexiteten och 

konstruera en bra grund för programmet. Med en bra grund menas att minimera risken 

för kostsamma ändringar längre fram i projektet i form av kvalitativ och enklaste 

möjliga kodimplementation. Fasen avslutas med en demovisning för intressenterna. 

Demovisningen uppmanar att tidigt i projektets skede se kritiska felaktigheter och 

rätta till dem innan utvecklingsfasen påbörjas. Om projektets planering godkänns av 

intressenterna avslutas introduktionsfasen och utvecklingsfasen tar vid. 
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Figur 4.1.1.1: Illustration över Introduktionsfasen. 

 Utvecklingsfas 

Som nämndes ovan inleds utvecklingsfasen först när intressenter och utvecklarteam 

kommit överens om produktens målbild och arkitektur. För att möjliggöra ett 

målbaserat arbetssätt är fasen uppdelad i flera sprintar, se figur 4.1.2.1. Initialt är 

dessa en vecka långa men kan förlängas eller förkortas om nödvändigt. Exempelvis 

om projektet är av större omfattning och utvecklarna behöver längre perioder för 

implementering av funktioner. Varje sprint är uppdelad i mindre iterationer kallade 

ATI och utförs på dagsnivå. En vanlig vecka inom utvecklingsfasen börjar med ett 

möte mellan utvecklare. Där går teamet igenom vad veckan kommer innehålla samt 

vad veckans mål och milstolpar är. Eventuella svårigheter eller oklarheter diskuteras 

av gruppmedlemmarna och mötet ämnar lösa dessa innan veckans arbete påbörjas. 

Efter mötet börjar arbetslaget lösa veckans uppgifter. Det sker också på ett iterativt 

sätt. Varje ATI består av analysering, testning och implementering. Problemlösningen 

är testdriven. Med testdriven menas att uppgifter löses genom att belysa användarfall 

och förutsägbara fel som kan uppkomma varpå tester konstrueras för att motverka 

dem. Ett exempel kan vara hantering av antal tecken i ett inmatningsfält. Om 

inmatade tecken är av otillåten mängd ska inte programmet krascha utan istället 

hantera felet i bakgrunden. Alla lösningar bör eftersträva enklaste möjliga struktur 

samt lägsta komplexitet för att säkerställa en hög kodkvalité. Ett sätt att garantera 

kodkvalitén är att programmerarna konstant kontrollerar, förenklar och omstrukturerar 

koden. Gruppen arbetar i en miljö som möjliggör par-programmering. En utvecklare 

kan fokusera på funktionsuppbyggnad medan en annan koncentrerar på möjliga 

testscenarion för sagd funktion. När en uppgift blivit implementerad antar utvecklarna 

en ny uppgift och följer samma tillvägagångsätt som nyligen beskrevs. För att få en 

överblick på vad som är kvar att göra och hur iterationens flöde ser ut används en 

kanban-tavla. Den kan se ut på olika sätt. Det finns dessutom virtuella alternativ, 

vilket med fördel kan användas om projektet bedrivs på olika platser eller om 

utvecklarteamet inte befinner sig i närheten av varandra. Metoden förespråkar en nära 

kundrelation där kunden involveras i alla oklarheter som kan uppkomma under 

utvecklingen. Istället för att kunden behöver avsätta en medarbetares tid till 
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utvecklingsgruppen placeras gruppen hos företaget. Detta förenklar kommunikationen 

mellan utvecklingsteam och kund samt att kunden bibehåller sin personalstyrka. Det 

ställer krav på utvecklarnas och deras utrustnings mobilitet. 

Utvecklingsfasen avslutas med tillstånden demo, feedback och återkoppling. Under 

demovisningen presenteras veckans framsteg för intressenter i form av en körbar 

programversion alternativt diverse diagram eller illustrationer som beskriver 

funktionalitet. Kunden får tillfället att kommentera och ge synpunkter på veckans 

arbete. Därefter sker ett återkopplingsmöte inom utvecklingsgruppen där ovanstående 

feedback hanteras. Detta möte är en modifierad planeringsfas där målbild, tidsplan, 

backlog och eventuellt arkitektur uppdateras om situationen kräver det. Om kundens 

feedback är positiv kan tillståndet ändå krävas då det även är till för att påpeka 

problem i gruppens arbetsprocess samt lösningar till dessa. 

 

Figur 4.1.2.1: Illustration över Utvecklingsfasen. 

 Överlämningsfas 

Den här fasen inleds med utvecklarteamets överlämnande av slutprodukten till 

kunden, se figur 4.1.3.1. Eftersom kunden varit en del av utvecklingsprocessen kan 

överlämningsfasen ses som en formalitet och är endast till för att indikera det 

officiella slutet av utvecklingen. Överlämnandet innebär även att kunden har full 

äganderätt till produkten och kan vidareutveckla den efter behov. Därefter följer en 

feedback och återkopplingsperiod ämnad för utvecklarna. Här får projektdeltagarna 

möjligheten att reflektera över processen, varandras insats och vad som kunde gjorts 

bättre. Lärdomar dokumenteras och överförs till nästa projektstart. Se figur 4.1.3.1 
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Figur 4.1.3.1: Illustration över Överlämningsfasen. 

 

4.2 Framtagning av leverantörstöd 

 Databasstruktur 

Utöver Verendus befintliga databastabeller tillkom det fem tabeller, se figur 4.2.1.1.  

 Supplier_users innehåller användare som tillhör tillverkare eller 

importörer som använder leverantörsstödet. 

 saved_filtering innehåller information om användarens sparade 

filtreringar på statistiksidan. 

 connected_to används för att hantera en många-till-många relation 

mellan tillverkare och användare. En användare ska kunna arbeta som 

tillverkare för ett företag och importör för ett annat. 

 manufacturer_importer ger information om tillverkare- och 

importörföretag, dessa äger ett antal prislistor 

 connected_to_pricelist är nödvändig för att koppla flera tillverkare och 

importörer till flera prislistor. 
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Figur 4.2.1.1: Version 4 och slutgiltig version av den nedskurna databasmodellen. 

Här ses också leverantörsstödsanvändarnas sparade sökningar (saved_filtering). 

 

 Design av leverantörsstöd 

Systemet är MVC-baserat, där varje sida som kan visas har en modell, vy och 

kontroll. Utöver dessa inkluderas också ett sidhuvud (header) och en sidfot (footer) på 

varje sida. Statistik grundmodul som examensarbetet har kretsat kring består av en 

administratörpanel, en statistiksida och en inställningssida.  

Administratörspanelen är ämnad för systemadministratören. Denne ges möjligheten 

att lägga till personer, tillverkare och importörer i systemet och dessutom ändra deras 

behörigheter. Administratören styr alltså vilken insyn varje person ska få. I ett senare 

skede ska användarna få olika administratörsrättigheter och därmed begränsa insyn 

ytterligare. Till exempel ska en VD hos en tillverkare ha tillgång till mer information 

än vad en golvman på lagret har. Figur 4.2.2.1 visar en skärmbild över hur 

administratörspanelen ser ut. 
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Figur 4.2.2.1: Skärmdump över administratörspanelen. 

 

Behörigheterna styrs genom att ge användarna hos tillverkare och importörer tillgång 

till vissa prislistor, se figur 4.2.2.2. Det blir sedan kopplingen till återförsäljarna som 

köper och säljer deras produkter. Förenklat sett äger tillverkarna prislistorna och har 

insyn till alla som använder dessa.  

 

Figur 4.2.2.2: Skärmdump på administratörens vy när denne ger en användare 

behörigheten till Adria:s prislistor. 

 

Inställningssidan, se figur 4.2.2.3, ger i första skedet användaren möjligheten att ändra 

sitt lösenord och sina personliga data. Användaren kan också välja språk mellan 

svenska och engelska. Senare ska sidan utökas och även tillåta begränsade 

administratörsrättigheter. 



Resultat och design  

44 

 

Figur 4.2.2.3: Skärmdump på inställningssidan där användaren kontrollerar sina 

personliga uppgifter. 

 

Statistiksidan är ämnad för användarna och ger i grundmodulen en övergripande 

information kring försäljning, offerter, sålda objekt och leveransdatum inom ett valt 

tidsintervall. Vid vidareutveckling ska statistiken brytas ner i mindre delar och visa en 

mer detaljerad vy för användaren. När sidan laddas är den från början tom och byggs 

efter vad användaren önskar se. Denne får lägga till objekt som innehåller statistik 

efter valda filtreringsinställningar. Filtreringsinställningarna, som kan ses i figur 

4.2.2.4, består visningsalternativ, tidsintervall, märke, fordonstyp, land och 

återförsäljare. Figur 4.2.2.4 visar en skärmdump över hur detta går till. 

 

Figur 4.2.2.4: Skärmdump över användarens filtreringsval. 
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Objekten som stämplas ut går att flytta runt för att lättare jämföra tidigare utstämplade 

objekt. Det går också spara ner dess filtreringsinformation för snabbare utstämpling 

nästa gång sidan laddas. Dessutom kan användaren ta bort objekten för att frigöra yta i 

webbläsaren. För en lättöverskådlig vy begränsades antalet linjer i linjediagrammen 

till tre. För att göra diagrammet ytterligare lättöverskådligt går det att ta bort och lägga 

till dessa genom ett musklick. Figur 4.2.2.5 visar hur statistiksidan med ett 

utstämplade objekt kan se ut. I figurens fall har två favoriter stämplats ut. Under 

huvudrubriken med favoritstjärnan ses filtreringsparametrarna. 

 

Figur 4.2.2.5: Skärmdump på utstämplat statistikobjekt. 
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5 Diskussion och slutsatser 
 

5.1 Resultat och design 

 Syfte 

Vårt mål var att få en djupare förståelse för agila arbetsmetoder, deras styrkor och 

svagheter samt hur de appliceras på skarpa utvecklingsprojekt. Indirekt kan vi säga att 

våra kunskaper och förståelse för agila arbetsmetoder har utökats. Däremot är det vår 

åsikt att den tid examensarbetet pågick är för kort för att ge tillräckliga praktiska 

erfarenheter i hur arbetsmetoderna bör appliceras och användas. 

Eftersom färdiga statiskbibliotek användes resulterade inte examensarbetet i den djupa 

förståelse som önskats. Informationsinsamlingen har dock varit till nytta vid arbetet 

med statistikverktyget eftersom det går att personifiera diagrammen till att bli 

obegripliga. 

Företagets syfte var att utveckla ett leverantörsstöd för den svenska och norska 

husvagns- och husbilsindustrin samt ta del av den arbetsmetod som tagits fram. Som 

resultatet visar uppfylldes målen, den grundläggande statistikmodulen färdigställdes. 

Trots att systemet i sin nuvarande form endast stödjer det svenska och engelska 

språket finns det ett inbyggt stöd för utökning av språk. Allt som krävs är en 

översättning av språkfilen till önskat språk. 

 Frågeställningar 

Den bästa agila arbetsmetoden 

Vad är en lämplig agil arbetsmetod för utvecklingsarbeten i mindre projektgrupper 

(< 5 personer)? 

Efter en litteraturstudie i början av examensarbetet, gjordes bedömningen att de 

etablerade agila arbetssätten inte gick att implementera i det här arbetet på grund av 

det låga antalet utvecklare. Istället bestämdes att en ny arbetsmetod behövde utvecklas 

för att tillgodose de behov som ett projektarbete med mindre än fem utvecklare har. 

Denna metod baserades på redan existerande arbetssätt, egna erfarenheter från 

tidigare programmeringsprojekt där antalet utvecklare varit mindre än fem. En annan 

aspekt som också togs hänsyn till var att metoden skulle vara applicerbar på 

examensarbetets utvecklingsdel. Resultatet från leverantörsstödet visar att Minimum 

Agile Method kan vara ett bra alternativ för utveckling av ett leverantörsstöd om färre 

än fem utvecklare deltar. Vi kan däremot inte dra några slutsatser angående den bäst 

lämpade arbetsmetoden vid utveckling av liknande system eftersom de etablerade 

arbetssätten inte kunde appliceras i det här examensarbetet. För att göra en bedömning 

huruvida MAM faktiskt är den bästa metoden för liknande projekt behöver mer data 

samlas in och flera projekt utföras under liknande omständigheter. Metoden behöver 

även justeras då vissa moment som tidigare ansågs nödvändiga kanske inte alltid 

behövs. Redan andra veckan insåg vi att utvecklingsmöten med en veckas intervall 

var för stort och ändrade till dagsintervall. Under slutskedet av utvecklingsfasen, då vi 

hade en tydlig målbild över vad som behövde göras, ökade intervallet igen. Systemet 
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Trello visade sig också vara överflödigt då det upplevdes skapa merarbete i en redan 

stressad situation. Detta ledde till minskat användande av Trello utmed projektets 

utvecklingstid. Det bevisar att metoden är anpassningsbar och fungerar under olika 

omständigheter. 

Överflödet kan med andra ord tolkas i en positiv aspekt. Det är vår åsikt att det är 

lättare att ta bort de moment som inte behövs än att ta fram nya tillägg till en redan 

nerskriven utvecklad arbetsmetod. På grund av det lyckade resultatet och uppfyllandet 

av kravspecifikationen tycker vi att MAM är en bra grundmetod att utgå ifrån.  

Lättöverskådlig statistik 

Hur presenteras statistik lättöverskådligt? 

Efter det första mötet med Verendus fick vi klart för oss hur viktigt det är att den 

statistik företaget har i sin databas presenteras på ett användarvänligt och 

lättöverskådligt sätt. Vi insåg redan då att vi egentligen inte hade tillräckligt mycket 

kunskap för att avgöra vad som gör ett diagram lättläst eller lättförstått. Därför 

bestämdes det att en kortare litteraturstudie i ämnet behövde göras och ny kunskap 

sökas. Till en början fanns svårigheter i att hitta relevant litteratur. Fokus hos många 

av böckerna handlade om användarvänlig design inom webbdesign eller 

applikationsutveckling, vilket vi inte hade någon nytta av i just det här fallet. Efter en 

felriktad sökning, som visade sig resultera i en fullträff, hittade vi en sammanfattning 

av diverse studier inom fältet statistik och design som skulle komma att bli grunden 

för litteraturstudien. När utvecklingsarbetet påbörjades försökte vi ha i åtanke alla de 

rekommendationer som tagits fram under undersökningen, bland annat eftersträvades 

ett minimalistiskt upplägg där antal datapunkter begränsades i hopp om att inte 

förvirra användaren. Senare möten med utvecklare från Verendus fastslog att det 

fanns färdiga bibliotek för grafritning och presentation av data via diagram. När vi 

började implementera dessa i systemet insåg vi att skaparna förmodligen hade 

utnyttjat liknande studier vid utvecklingen av biblioteken. Det underlättade arbetet för 

oss och medförde att vi istället kunde fokusera på hur mycket data som presenteras 

och inte lika mycket på utseendet av graferna skulle se ut. Denna realisering kan 

skådas i systemets statistik grundmodul, där cirkeldiagram och linjediagram används 

för att illustrera data. Det visade sig med andra ord inte vara nödvändigt för oss att 

avgöra hur alla aspekter av presentationen av lättöverskådlig statistik bör utformas 

eftersom stora delar av arbetet redan finns implementerat i diverse bibliotek. 

 

5.2 Metoddiskussion 

 Examensarbetets planering 

Examensarbetets planering bestod av två delar och var gynnsam både för den 

forskningsförankring som skolan kräver men också för utvecklingen av produkten 

som företaget gärna ser som prioriterad. Arbetet delades upp i två delar där den första 

delen ämnade ge svar på vilken arbetsmetod examensarbetet andra del skulle använda. 

I första delen låg fokus på att ta fram en teoretisk bakgrund och faktabas som den 

andra delens beslutsfattning kunde grunda sig i. Eftersom utvecklingen inte kunde 

börja förrän arbetsmetoden arbetats fram, tvingade det till forskning och 

rapportskrivning som hos andra studenter ofta bortprioriteras. Ytterligare en fördel var 
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att den aktuella uppgiften fick full fokus, tillskillnad från ifall utvecklingsarbetet hade 

löpt parallellt med rapportskrivningen. Efter att utvecklingen av produkten var klar 

och det återigen blev dags för rapportskrivning, upptäcktes dock att det att vissa 

intressanta diskussionsämnen glömts bort på grund av dålig dokumentation under 

utvecklingsfasen. Det är något som vi tror hade kunnat undvikas om vi istället valt att 

parallellskriva rapporten under utvecklingsfasen. En annan aspekt var att mycket 

utvecklingstid gick förlorad under examensarbetets tidiga skede. Man kan spekulera 

om huruvida det är sant eller inte. Sett ur ett kvantitetsmässigt perspektiv är det 

mindre tid men istället har den tid som fördelades till utveckling varit kvalitativ tid, då 

jobbet blev intensivt och effektivt med hundra procent fokus på en sak istället för 

slentrianmässigt på två.  

 Metodval och dess effekt på resultatet 

Eftersom befintliga agila arbetsmetoder saknade stöd för mindre projektgrupper togs 

en ny agil metod fram. Med influenser från etablerade arbetssätt och en 

kravspecifikation, skapad av våra tankar och åsikter om vad som troddes vara 

nödvändigt för en effektiv metod, blev resultatet en anpassad arbetsmetod som ansågs 

bäst lämpad för att passa in i examensarbetets utvecklingsdel. Trots att framtagningen 

av MAM (Minimum Agile Method) hade en djup vetenskaplig förankring och en 

gedigen faktainsamling, som enligt oss är examensarbetets största styrka, var valet att 

utveckla en helt ny agil arbetsmetod en vågad chansning. En sådan chansning kunde 

få en förödande effekt på examensarbetets resultat. Huruvida MAM var ett bra 

metodval eller inte är svårt att bestämma efter bara ett projekt. Som nämnts tidigare är 

agila arbetsmetoder ständigt under förändring och bygger på erfarenheter från många 

olika projekt. Dock kan vi konstatera att metodvalet nödvändigtvis inte har påverkat 

leverantörsstödets designresultat utan snarare vägen dit. Emellanåt har det upplevts att 

det behövts tas omvägar till vissa lösningar tillskillnad från om en annan arbetsmetod 

hade valts. Det har också funnits en viss svårighet i att jobba efter en helt ny metod 

och eftersom det inte har funnits något rätt och fel. En del av facit har konstruerats 

löpande under projektets gång.  

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatsen angående MAM är att den med fördel kan användas av projektgrupper med 

ett medlemsantal färre än fem. Dock kan viss modifikation förbättra metoden 

ytterligare. Till exempel har vi under vårt uppdrag hos Verendus upptäckt att 

Trellokort, eller vilket kanbansystem som används, lämpligen bör brytas ner på en 

större detaljnivå. Det ger en tydligare beskrivning av vad kortets uppgift innehåller. 

Metoden behöver också appliceras på flera projekt innan ett slutgiltigt beslut om 

MAM är en lyckad metod eller inte kan tas. Den teoretiska bakgrunden beskriver att 

en grupp som är ny till metoden bör ta ett fåtal specifika delar att följa och sedan 

applicera fler efterhand. Annars löper de risken att bli överväldigade av alla nya 

moment som de vanligtvis inte är vana vid. Det är vår åsikt att detta skulle göra att 

metoden får motsatt effekt. Det fick vi erfara under vårt projekt och är en av 

anledningarna till varför det upplevts som att vi fått gå omvägar för att komma till en 

lösning av ett problem. 

Fortsatt arbete på leverantörsstödet kan vara i form av uppfyllandet av resterande krav 

från kravspecifikationen. Bland annat funktioner som tillåter en djupare detaljrikedom 
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av den presenterade statistiken i form av klickbara händelser, som bryter ner specifik 

data till individuella linjediagram. Efter möten med potentiella kunder till systemet 

har liknande funktioner önskats för i stort sett all data och skulle innebära att alla 

statistiska funktioner som i dagsläget existerar skulle kunna omarbetas och byggas ut. 

Utöver statistik behöver administration- och inställningspanelen utökas 

funktionsmässigt och variabler som i dagsläget inte tas omhand hanteras. Till exempel 

ska en återförsäljare göra ett val huruvida de vill dela med sig av sin säljstatistik eller 

ej. Då arbetet i första hand begränsats av tiden har även moduler som budget helt 

uteslutits ur arbetet och kravspecifikationen. I jämförelse med systemet som helhet 

har examenarbetets krav varit relativt låga, vilket är helt förståeligt. Något vi tagit stor 

lärdom av är att det mesta tar tid, speciellt utveckling av nya system som kräver en 

konstant dialog mellan utvecklare och slutkund.  
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Bilaga 3 Tidig kravspecifikation över Minumum Agile Method. 
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8.1 Bilaga 1 - Kravspecifikation för Verendus 

leverantörsstöd 
Bakgrund 
I dagsläget finns det ingen programvara på marknaden för husvagn- och 
husbilstillverkare, importörer och agenter för att digitalt följa vad deras 
återförsäljare offererar och säljer för fordon. Verendus som per dagens datum 
har ca 90 kunder på sina produkter Affärsstöd och Verkstad märker en stor 
efterfrågan på denna produkt. Därför kommer vi nu att börja utveckla Verendus 
Leverantörsstöd, tillsammans med användarna (tillverkare och importörer som 
tex KABE, Adria, Mobile Living-gruppen, Dethleffs importör m.fl.) 

 

Syfte 

Utveckla ett leverantörsstöd för i första hand svenska och norska tillverkare och 
importörer av husvagn och husbilar. Programmet ska utvecklas i nära samarbete 
med både befintliga och nya kunder.  

 

Syftet med denna kravspecifikation är att beskriva vad projektet innefattar och ta 
beslut om projektet ska gå vidare till utvecklingsfas. 

 

Mål 
Målet är att lansera en användarbar, men avskalad produkt under andra 
kvartalet 2014. Därefter kommer produkten att förändras och utvecklas vidare 
tillsammans med våra kunder som kommer med förslag på förändringar och 
förbättringar i takt med att dem lär känna produkten. 

 

Effekt 

Om målen uppfylls vid lansering av Verendus Leverantörsstöd kommer effekten 
att bli följande:  

o Vi blir först på marknaden med denna typ av programvara 

o Våra kunder känner sig delaktiga i utvecklingen 

o Vi har ”sålt” produkten till många kunder redan innan leverans 

o Vi stärker vår position på marknaden genom att skapa en ännu starkare 
koppling mellan leverantörerna, återförsäljarna och oss som 
systemleverantör. 

 

Förutsättningar 

För att målsättningen för lansering av produkten ska kunna hållas krävs 
återkoppling från kunder, intressenter och ledning hos Verendus löpande. 
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Produktspecifikation 

Produktens huvudsyfte är att leverantörerna av husvagnar och husbilar ska få 
tillgång till information om vad deras återförsäljare offerar, säljer och på så vis 
spå trender, kunna planera produktionen effektivare, följa upp budget och 
kommunicera enklare. Detta sker genom att denna produkt som examensarbetet 
gäller hämtar och hanterar information från Verendus databas tillförande 
produkterna Affärsstöd och Verkstad. 

Informationen kommer att presenteras via ett gränssnitt som studenterna har 
för avsikt att välja det bästa utifrån vad examensarbetet visar är det bästa 
tillvägagångssättet. 

Produkten ska i grund och botten bestå av ett regelverk som gör att vi 
(Verendus) kan administrera vilken data användaren ska ha tillgång till. Detta 
ska t.ex. kunna brytas ner på: 

 Marknad (t.ex. Sverige eller Norge) 
 Fabrikat (t.ex. KABE eller Cabby) 
 Typ av produkt (t.ex. husvagn eller husbil – dem kan ha olika agenter) 
 Årsmodell (ett fabrikat kan byta agent och ska då såklart inte ha tillgång till 

information ”bakåt” i tiden). 
 Språkstöd 

Produkten kommer att vara uppdelad i fem olika moduler där kunderna väljer 
själva vilka de vill köpa: 

Statistik (grundmodul) Statistik + 

Behörigheter Offert - vad offereras 

Antal sålda Vem är kunden? Postnr + personnr 

Antal offerter Vad säljs - affärer 

Hitrate Vem är kunden? Postnr + personnr 

Leveransdatum till kund Trender inbyte 

Lagersaldo av "sitt" märke Hitrate (segment) 

 Finanstrender? 

 Snittkostnad 

 Regionfördelning av offert/kontrakt 

 Loljalitet mot sina återförsäljare? 

 

Kommunikation Budget 

Aktivitetskalender Antal fordon 

Nyhetsflöde Omsättning 

Specialanpassad offert M.m 

Leveransplan  

Säljtävling  
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Språk 

Språkanpassning 

 

Användargränssnitt 

Språk i gränssnitt skall vara svenska som standard.  

 

Enligt dagens gränssnitt som återfinns hos Verendus 2. 

 

Dick Petersson 

VD, Verendus System AB 

Tel: 0739-597255 

E-post: dick@verendus.se 

mailto:dick@verendus.se
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8.2 Bilaga 2 – Övergripande bild på ett DAD-projekts 

flöde 

 

Figur 8.2.1: Övergripande bild på ett DAD-projekts flöde. Baserad på [16, p. 12]  
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8.3 Bilaga 3 – Tidig kravspecifikation över Minumum 

Agile Method 
Projektet kommer att delas upp i tre faser. Planerings-, bygg- och överlämningsfas. 

Genom hela perioden ämnar vi ha nära kontakt med kunden (Verendus i detta fall). 

Att arbeta i en miljö som möjliggör parprogrammering kommer att eftersträvas. 

Utformning av tester som testar funktioner och kodens funktionalitet kommer också 

att prioriteras. 

Under planeringsfasen ämnar vi skapa en gemensam målbild och projektets arkitektur. 

Många likheter från DADs påbörjandefas.  

Byggfas – Här sker konstruktionen av produkten. Byggfasen styckas upp i mindre 

bitar. Den består av flera iterationsbitar. I början hålls ett möte i gruppen för att se vad 

som behöver göras eller hur projektet ser ut som helhet. I slutet av varje vecka 

(iterationsslut) ska gruppen alltid ha något att visa kunden och ta emot feedback och 

åsikter som gör det möjligt till att förändra produkten eller arbetssättet. Efter 

demovisningen kommer gruppen träffas för att återkoppla veckan och ta lärdom av 

vad som gått mindre bra. Iterationerna delas i sin tur upp i dagsarbete. Dagsarbetet 

kommer övervakas med en virtuell anslagstavla (kanbanboard, Trello). Där plockas de 

högst prioriterade uppgifterna från en lista och utförs under dagarna. Uppgifterna 

består av en prioritetering, tidsåtgång, status och kort beskrivning.  

Överlämningsfasen menar att kunden tar över produkten för användning eller 

vidareutveckling. Kunden ska vara förberedd. Det blir denne genom iterationsslutens 

demovisningar och ständig insyn i projektet. Efter projektets gång genomförs en 

återkoppling sett över hela projektets tidsperiod. 

Rollfördelning: 

Scrum, XP och DAD förespråkar flera roller. Dock kommer vi bara ha två större 

roller. Intressenter och utvecklarteamet. De övriga roller som finns … kommer 

utvecklarteamet att dela på eftersom vi bara är två till fyra personer. 

En undervisning av hur husvagns- och husbilsindustrins marknad är uppbyggd 

genomfördes på Verendus. (Under planeringsfasen) 


