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Sammanfattning 

I maj 2009 släpptes den första betaversionen av Visual Studio Team System 2010. Den innehåller 

en rad intressanta nyheter och funktioner som kan underlätta utvecklingsarbetet och höja den 

interna kvaliteten.  

Kvalitetsbegreppet inom mjukvaruutveckling kan delas upp i två delar: extern och intern kvalitet. 

Med extern kvalitet menas det som kunden ser, till exempel att rätt funktionalitet utvecklas och 

att den levereras i tid. Intern kvalitet handlar om processer inom företaget och det som kunden 

ofta inte ser eller är medveten om.  

Nyheter i Visual Studio 2010 har utvärderats i fokusgrupper tillsammans med rutinerade 

utvecklare på Medius. Den agila arbetsprocessen har utvärderats utifrån observationer, 

informella intervjuer samt den teoretiska referensram som ställts upp.  

Utvärderingarna har resulterat i ett antal riktlinjer för hur Medius kan förbättra sin interna 

kvalitetsprocess. Dessa rekommenderar bland annat mindre förändringar i den agila 

arbetsprocessen, till exempel tydligare utvärderingar och uppföljning samt introduktion av 

distribuerad Scrum. Riktlinjerna föreslår också införandet av verktygen kodkontrakt, 

incheckningsregler och gränssnittstestning i Visual Studio 2010. 
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AVSNITT I – INLEDNING 

Kapitel 1  

Inledning 

"Att börja med en inledning är bra,  

för då vet folk i alla fall att man har börjat" 

 

- okänd 
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1. Inledning 

Detta kapitel är tänkt att ge läsaren en inledande förståelse av rapportens innehåll. Här 

presenteras syfte, de frågeställningar som berörs samt rapportens upplägg och disposition. 

1.1 Bakgrund 
Uppdragsgivare för examensarbetet är Medius AB, ett mjukvaruföretag med kontor i Linköping, 

Stockholm, Göteborg, Eskilstuna och Krakow. Arbetet utförs på Linköpingskontoret som också 

fungerar som huvudkontor. Medius grundades i november 2001 och levererar IT-lösningar som 

förenklar och effektiviserar affärsprocesser i organisationer. Företaget verkar inom tre olika 

affärsområden; Consulting, ERP1 och Workflow. Inom affärssystemet Workflow utvecklas den 

egna produkten MediusFlow som är en .NET-applikation. MediusFlow är ett komplement till 

större affärssystem och hanterar bland annat leverantörsfakturor, inköp, offerter och 

produktionsavvikelser. (Medius AB, 2009) 

MediusFlow utvecklas i Microsoft Visual Studio tillsammans med Microsoft Team Foundation 

Server. I maj 2009 släpptes den första betaversionen av Visual Studio Team System 2010 

(VSTS2010). Den innehåller en rad intressanta nyheter och funktioner som kan underlätta 

utvecklingsarbetet och höja den interna kvaliteten. 

Examensarbetet utförs av Erik Sigvardsson och David Taylor. Handledare på Medius är Mikael 

Svensson och examinator på Universitetet är Kristian Sandahl. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utarbeta ett antal riktlinjer för hur Medius kan höja 

kvaliteten på sitt utvecklingsarbete. Riktlinjerna baseras på en undersökning av nya funktioner i 

Visual Studio Team System 2010 samt en analys över Medius befintliga agila arbetsprocess. 

VSTS2010 innehåller flera nya verktyg vars syfte är att höja den interna kvaliteten samt 

underlätta utvecklingsarbetet. Denna rapport undersöker hur dessa verktyg kan användas i 

MediusFlow. 

  

                                                           
1
 Enterprise Resource Planning 
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1.3 Frågeställning 
Följande frågeställningar har identifierats:  

 Hur definieras intern kvalitet? 

 Är utvecklingsarbetets interna kvalitet i behov av förbättring? 

 Vilka metoder lämpar sig för att höja kvaliteten på utvecklingsarbetet? 

 Hur kan dessa metoder implementeras? 

1.4 Kvalitetsbegreppet 
Meyer (1997) drar slutsatsen att det är kundens syn på kvalitet (här extern kvalitet) som i 

slutändan är avgörande. På kort sikt uppnås hög extern kvalitet genom att förbättra faktorer 

som är direkt synliga för kunden. Denna förbättring kan vara ytlig och kortsiktig där fokus ligger 

på att leverera funktionalitet till kund snarare än att arbeta med organisatoriska och långsiktiga 

mål (här intern kvalitet). Det går inte att nå långsiktig god extern kvalitet utan att först jobba 

med den interna kvaliteten. (Meyer, 1997) 

I samråd med anställda på Medius har följande definition av extern kvalitet diskuterats: ”God 

kvalitet innebär att leverera rätt funktionalitet i tid för rätt pris.” Med rätt funktionalitet menas 

att uppfylla de krav som finns angivna i specifikationen. Att leverera i tid handlar om att 

utvecklingsteamet ska utveckla det de åtagit sig under den pågående Sprinten. Rätt pris 

definierar vi som något som inte överstiger antalet budgeterade timmar.  

Intern kvalitet fokuserar i vår mening på hur väl koden följer kodstandarder, kan anpassas och 

förändras efter behov, om den är modulärt designad och enkel att förstå. Även Medius 

utvecklare instämmer i denna syn på intern kvalitet.  

1.5 Disposition 
Denna rapport är uppdelad i sju avsnitt. 

1.5.1 Avsnitt I – Inledning 
Detta inledande avsnitt består av kapitlen inledning samt metod. Här presenteras rapportens 

bakgrund, syfte och frågeställningar. Dessutom definieras begreppet intern kvalitet. 

Metodkapitlet innehåller förutom den övergripande metoden också upplägget för intervjuer och 

fokusgrupper samt käll- och metodkritik.  
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1.5.2 Avsnitt II – Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras de tre ben som examensarbetet står på; Kvalitet, Arbetsprocesser 

samt Visual Studio Team System 2010.  

 Kapitel 3 om kvalitet inleder med en övergripande syn på kvalitet för att sedan 

beskriva kvalitet i mjukvara, intern kvalitet och indikatorer på mjukvarukvalitet. 

Här redogörs även för de industriella kvalitetsstandarderna ISO 9000 samt CMMI.  

 Kapitel 4 Arbetsprocesser beskriver vad ett agilt arbetssätt är för att sedan gå 

djupare in på de agila utvecklingsmetoderna Scrum och XP. I detta kapitel 

redogörs även för olika testtekniker samt testdriven utveckling.  

 Kapitel 5 innehåller en genomgång av nya funktioner i Visual Studio Team System 

2010 beta 1.  

1.5.3 Avsnitt III – Empiri 
I detta avsnitt beskrivs företaget Medius i en nylägesanalys. Fokus ligger på våra reflektioner av 

utvecklingsprocessen i MediusFlow under sex månaders tid. Kapitlet innehåller en beskrivning av 

utvecklings-, kvalitets-, och testprocessen samt några av de verktyg Medius använder idag. 

1.5.4 Avsnitt IV – Analys 
Analysavsnittet utvärderar nya verktyg i Visual Studio 2010 beta 1 och arbetsprocessen på 

Medius. Utvärderingen av Visual Studio 2010 beta 1 baseras på den teoretiska referensramen 

samt två fokusgrupper med rutinerade utvecklare på Medius. Arbetsprocessen har utvärderats 

utifrån nulägesanalysen och den teoretiska referensramen.  

1.5.5 Avsnitt V – Resultat 
Resultatet är baserat på de två analyskapitlen och diskuterar de frågeställningar som sattes upp i 

inledningsavsnittet. Dessutom innehåller avsnittet en allmän diskussion samt ett avsnitt för 

vidare studier.  

Utöver dessa fem avsnitt finns ytterligare två; referenser samt bilagor.  

 



 

 

 

AVSNITT I – INLEDNING 

Kapitel 2  

Metod 

"Det är bra att springa snabbt,  

men det är bättre att springa åt rätt håll" 

 

- Erik Olsson, Adjunkt i matematik 

Bergslagsskolan Karlskoga 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs de olika metoderna vi valt att använda oss av, såväl den övergripande 

metoden som den för intervjuer och fokusgrupper.  

2.1 Övergripande metod 
Det tillvägagångssätt som använts i detta examensarbete kan delas upp i fyra olika faser. 

Fas ett innebär att avgränsa och definiera uppgiften. Under denna fas har två inledande 

intervjuer samt studier gjorts för att förstå och dokumentera de rutiner som används inom 

utvecklingsarbetet på Medius idag.  

Under fas två har en teoretisk studie genomförts för att inhämta teori om olika sätt att höja 

kvaliteten inom mjukvaruutveckling. Nyheter från Visual Studio 2010 har undersökts och 

utvärderats tillsammans med utvecklare på Medius. Tanken med denna utvärdering var att sålla 

bort nyheter som inte är applicerbara på företaget. 

I den tredje fasen har nyheterna från fas två djupare undersökts som underlag till en 

presentation och demonstration av nya funktioner i VSTS2010.  

I den fjärde och avslutande fasen har de nya funktionerna utvärderats i fokusgrupper 

tillsammans med utvecklare på Medius. Resultatet från dessa utvärderingar har diskuterats för 

att sedan sammanställas i ett antal riktlinjer. Dessa riktlinjer innehåller anpassningar av de 

nyheter i VSTS2010 som vi anser är värdefulla för Medius. 

Resultatet är baserat på kvalitativa studier på Medius där fokus ligger vid två utvärderingar i 

fokusgrupper och kontinuerliga observationer under arbetets gång. Större delen av arbetet har 

utförts på företaget där vi fått möjligheten att bedriva det dagliga arbetet i samma miljö som de 

anställda.  

2.2 Intervjuer 
Inledande intervjuer har bedrivits för att få en övergripande bild om förbättringsområden inom 

utvecklingsarbetet. Dessa semistrukturerade intervjuer har utförts med hjälp av förberedda 

frågor och stor vikt lades vid diskussion och följdfrågor. Intervjuerna har spelats in och 

transkriberats.  
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Ostrukturerade och informella intervjuer har genomförts löpande under hela arbetets gång. 

Dessa är inte dokumenterade, annat än som kommenterar i dagboken som minnesanteckningar. 

Intervjuerna, samt det faktum att vi har tillbringat all tid på företaget har bidragit till att detta 

examensarbete har en bred kontextvy och kan liknas vid en etnografisk studie.  

2.3 Fokusgrupper 
Nyheterna i Visual Studio 2010 och Team Foundation Server 2010 har utvärderats i fokusgrupper 

bestående av utvecklare på Medius. Utvärderingarna har haft en informell karaktär där 

verktygen först demonstrerats för att sedan diskuteras tillsammans med utvecklarna. Fokus vid 

dessa diskussioner har legat vid att få utvecklarnas syn på hur verktygen kan förbättra deras 

dagliga arbete i MediusFlow.  

Fokusgrupperna har genomförts under två separata tillfällen på vardera två timmar med totalt 

fyra utvecklare. I förväg skapades ett diskussionsunderlag som hjälp vid utvärderingarna, se 

Bilaga E. Detta underlag var snarare ett stöd än ett frågeformulär och frångicks vid flera tillfällen 

eftersom syftet med fokusgrupperna var att diskutera utvecklarnas åsikter och attityder kring de 

nya verktygen. Fokusgrupperna spelades in och transkriberades sedan. Slutsatser och 

erfarenheter från det första mötet togs tillvara, vilket gjorde att mindre ändringar i 

diskussionsunderlaget gjordes inför den andra utvärderingen. Trots att diskussionsunderlaget 

förändrades något utvärderades samma nyheter vid de båda fokusgrupperna.  

2.4 Dagbok 
Under arbetets gång har vi kontinuerligt fört dagbok över våra tankar, erfarenheter och 

upplevelser av det dagliga arbetet på Medius. Dagboken har fungerat som ett hjälpmedel där vi 

har samlat minnesanteckningar i kronologisk ordning.  

2.5 Överförbarhet och generaliserbarhet 
Detta är en kvalitativ studie och vi ser inga möjligheter att generalisera resultatet av studien, då 

vi endast har undersökt hur kvalitetsarbetet på Medius kan förbättras. För att uppnå ett resultat 

som är möjligt att generalisera krävs en mer omfattande och kvantitativ studie. Det förväntade 

resultatet blir därmed en uppsättning riktlinjer för hur kvalitetsarbetet kan förbättras på Medius. 

Riktlinjerna är anpassade för den rådande situationen samt den pågående expansionsfas som 

äger rum på företaget. Trots att studien inte är generaliserbar kan den ändå vara överförbar 

eftersom andra företag som befinner sig i en liknande situation kan ta del av resultatet. Detta 

kräver att beskrivningen av den kontext som studien är gjort i är så pass detaljerad att läsaren 

kan jämföra likheter och skillnader med sin egen. 

2.6 Metodkritik 
Viss kritik för vårt val av metod är berättigad. Exempelvis har verktygen och nyheterna i Visual 

Studio 2010 inte genomgått något test i den verkliga arbetsmiljön, något som hade varit 

önskvärt. Bäst hade varit om vi kunnat undervisa utvecklarna i verktygen för att sedan låta dem 

använda dem i sitt dagliga arbete under en längre tid för att därefter utvärdera arbetet. Tyvärr 

har detta inte varit möjligt, dels då verktygen endast funnits som ofullständiga beta-versioner, 

men även aspekter som tid och andra resurser måste vägas in. Utvärderingen har i så stor mån 
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som möjligt skett i den verkliga kodbasen, utvecklingsmiljön och applikationen, vilket bidragit till 

att kopplingen till den verkliga arbetsmiljön förstärkts.  

Då denna studie inte syftar till att vara kvantitativ eller generaliserbar ser vi inget problem i att 

utvärderingarna inte genomförts med fler än två fokusgrupper. Vi anser att tillförlitligheten är 

god då vi har arbetat på företaget för att där dagligen observera och delvis delta i arbetet. 

Utvärderingarna har enligt oss gett ett gott resultat som dessutom kunnat säkerställas mellan de 

två fokusgrupperna och de informella intervjuerna.  

Vi har utfört två inledande formella intervjuer tidigt i examensarbetet, en i Linköping och en i 

Stockholm. Ur dokumentationssynpunkt hade det varit bättre att ha utfört flera formella 

intervjuer för att på så sätt få ett större intervjuunderlag. Istället har vi utfört ett stort antal 

informella intervjuer med medarbetare framförallt i Linköping. Skillnaden mellan formella och 

informella intervjuer har varit att de informella intervjuerna inte spelats in eller haft något 

diskussionsunderlag, vilket vi upplever har skapat större utrymme för personlig reflektion. Att 

merparten av intervjuerna inte spelats in medför med stor sannolikhet att information gått 

förlorad då diskussionerna inte dokumenterats annat än i korthet i dagboken.  

Dessutom har de informella intervjuerna lägre validitet än de formella då det är vår tolkning och 

upplevelser från diskussionen som ligger till grund för resultatet. Till viss del har dock detta 

resultat kunnat valideras med hjälp av ytterligare diskussioner med de inblandade. 

2.7 Källkritik 
I kapitlen om kvalitet och arbetsprocesser har vi använt faktaböcker av erkända författare, som 

Juran, Crosby, Schwaber och Beck. Kvalitet ett osammanhängande begrepp med många olika 

tolkningar. Vi har valt att använda oss av erkänd litteratur för den övergripande synen på kvalitet 

för att sedan använda ytterligare kompletterande källor. Inom agila arbetsprocesser är de olika 

metoderna väl förankrade av sina upphovsmän. Vi har valt litteratur som de ledande 

upphovsmännen själva skrivit eller varit med att skriva. 

Nya funktioner i Visual Studio 2010 och Team Foundation Server 2010 är ett relativt nytt område 

och inga akademiska studier har ännu inte hunnit göras. Vi har därför fått fokusera på att 

inhämta kunskap från bloggar, podcasts2, intervjuer med erfarna utvecklare, pressreleaser samt 

artiklar. Detta kan ge en svagare vetenskaplig förankring då det snarare rör sig om 

presentationer än vetenskapliga artiklar. Dessutom kommer informationen nästan uteslutande 

ifrån Microsoft, vilket kan ge en onyanserad bild. I och med att kunskapen utvärderas av 

utvecklare på Medius anser vi ändå att vi kan dra korrekta slutsatser ur materialet. 

Då vår erfarenhet inom mjukvaruutveckling till stor del är begränsad till den akademiska världen 

kan vår utvärdering tendera att jämföra verkligheten med en ideal föreställning. Det hade varit 

önskvärt att även undersöka andra företag för att på så sätt få en mer nyanserad bild av 

verkligheten och då istället ställa företag mot varandra istället för mot teori. Vi upplever att 

                                                           
2
 Podsändning, sändning av radio, TV eller annan information över internet 
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detta har varit det absolut största problemet med examensarbetet och läsaren måste vara 

medveten om att vi ibland framställer en onyanserad bild av verkligheten. 
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3. Kvalitet 

Detta kapitel betraktar generella standarder och riktlinjer för kvalitet inom mjukvaruutveckling. 

Dessutom beskrivs intern kvalitet, indikatorer för mjukvarukvalitet samt de industriella 

kvalitetsstandarderna ISO 9000 och CMMI.  

3.1 Kvalitet som begrepp 
Kvalitet är ett brett begrepp och betydelsen varierar mellan olika sammanhang och 

tillämpningar. Själva ordet härstammar från latinets qualitas som betyder beskaffenhet eller 

egenskaper (Bergman & Klefsjö, 2007). En populär, om än snäv definition, är ”conformance of 

requirements” eller ”uppfyllande av satta krav” vilket har ett producentperspektiv där syftet är 

att uppfylla en kravspecifikation och på så sätt hålla ett avtal (Crosby, 1979). På kundsidan finns 

en definition som lyder ”fitness for use” eller ”lämplighet för sitt syfte”. Denna definition 

fokuserar snarare på att produkten uppfyller de förväntningar och behov som kunden har. 

(Juran, 1988) 

Båda dessa definitioner; ”uppfyllande av satta krav” samt ”lämplighet för sitt syfte”, tyder på att 

kvalitet består av två sidor. En från tillverkarens eller utvecklarens sida och en från användarens 

eller kundens sida. En liknande slutsats drog Walter Shewhart redan 1931 då han kom fram till 

att kvalitet är en subjektiv upplevelse och att den varken kan utvärderas objektivt eller 

oberoende, till slut är det kundens upplevelse av kvaliteten som är avgörande (Bergman & 

Klefsjö, 2007). Även Juran (1988) instämmer i denna bild och menar att produkten måste 

uppfylla och kanske även överträffa kundens behov och förväntningar för att kunna upplevas ha 

en hög kvalitet. Det är med andra ord inte självklart att en produkt upplevs hålla hög kvalitet 

bara för att den lever upp till måttet eller uppfyller samtliga krav. 

Gillies (1997) presenterar, utöver Jurans ”fitness for purpose”, flera andra sätt att se på kvalitet: 

Den övergripande vyn handlar om att produkten ska andas kvalitet och kunden ska känna att 

hela produkten har god kvalitet. Det här är den klasiska definitionen på kvalitet. Inom ett stort 

mjukvaruprojekt är denna syn nästintill omöjligt att genomföra då företag oftast har begränsade 

resurser i någon form. Stora mjukvaruprojekt kostar mycket pengar och utvecklingen tenderar 

att fokusera på ett värdebaserat synsätt (beskrivs på nästa sida) istället för kvalitetsbaserat 

synsätt.  

Den produktbaserade vyn säger att högre kvalitet medför en högre kostnad för utvecklingen. 

Grundtanken handlar om att det kostar pengar att bygga in kvalitet i produkten. Sådan kvalitet 

kan byggas in antingen genom att öka funktionaliteten eller genom att vara mer medveten om 

och uppmärksam på sin utvecklingsprocess. 
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Den produktionsbaserade vyn mäter kvalitet i hur mycket produkten överensstämmer med 

kraven. Inom mjukvaruutveckling används ofta specifikationer för både krav från kund och 

acceptanskrav. Med hjälp av dessa kan kvaliteten på produkten mätas. Detta sätt att mäta 

kvalitet är vanligast bland utvecklare och finns inbyggt i de flesta utvecklingsmetoder.  

Den värdebaserade vyn, handlar om förmågan att erbjuda det kunden efterfrågar till priset som 

kunden kan betala. Inom mjukvaruutveckling är kostnaden för kvalitet beroende av mer än bara 

pengar. Människor, tid och verktyg har också betydelse för hur bra kvaliteten blir.  

Gillies (1997) resonerar kring att kvalitet handlar om människor, och i och med det blir ämnet 

enligt Gillies både komplext och intressant. Gillies anser att kvalitet bestäms av människor 

eftersom det är de som definierar problemen och lösningarna på det som ska göras. Dessutom 

är det människor som designar och implementerar kod samt testar koden. Det är också de som 

bedömer den övergripande kvaliteten på produkten i slutändan.  

Verktyg och kvalitetshanteringssystem är till för att höja kvaliteten och motivera utvecklare. Den 

största barriären för att effektivt kunna introducera verktyg som ska höja kvaliteten är förmågan 

att integrera dessa med utvecklarnas ordinarie arbete. Då det idag finns flera verktyg för att 

implementera design och producera kod ligger störst del av kvalitetsförbättringsarbetet istället i 

arbetsprocessen. (Gillies, 1997) 

3.2 Kostnad för kvalitet 
”Kvalitet är gratis” hävdar Crosby i sin bok ”Quality is free: The art of making quality certain”. 

Crosby menar att det inte kostar något att förbättra kvaliteten på en produkt, att det skulle vara 

lika dyrt att tillverka något med hög kvalitet som något med låg kvalitet. Detta underbyggs av att 

det är dyrare att åtgärda fel ju senare de upptäcks. Har produkten få fel från början minimeras 

behoven av återköp, garantiärenden, support och skada på det egna varumärket. Crosby menar 

därför att höja kvaliteten betalar sig själv i det långa loppet då det kommer leda till besparingar 

på andra håll i verksamheten. (Crosby, 1979) 

3.2.1 Kostnadsfaktorer 
Det finns enligt Crosby tre olika kostnadsfaktorer att mäta inom ämnet kvalitet: 

 Förebyggande kostnader. Dessa kostnader täcker planering, utvärderingar, 

testutrustning och träning. 

 Värderingskostnader. Kostnader som täcker in testning och undersökning av 

produkten. 

 Felkostnader. Kostnader som inkluderar interna och externa kostnader för när ett 

fel uppstår. Interna kostnader är det arbete det krävs för att åtgärda felet. Externa 

kostnader täcker support, kundbesök och felrapportering. 
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Dessa tre kostnadsfaktorer har en relation mellan sig där de två första faktorerna; förebyggande 

och värdering, sänker kostnaden för fel. Det vill säga det går att flytta kostnaderna från felen till 

förebyggande arbete och värdering. Om ett företag har små utgifter för förebyggande arbete 

och värdering har de med stor sannolikhet desto större felkostnader. Genom att investera i 

förebyggande arbete och värdering kan alltså felkostnaderna minskas utan att någon direkt extra 

investering har gjorts. Kostnaden har snarare flyttats från felkostnaderna till det preventiva 

arbetet inom förebyggande kostnader och värderingskostnader. (Crosby, 1979) 

3.3 Kvalitet och mjukvara 
Inom mjukvaruindustrin kan kvalitet främst mätas genom antalet buggar i koden. (Patton, 2006) 

Denna definition uppfyller de båda tidigare definitionerna ”uppfyllande av satta krav” (Crosby, 

1979) och ”lämplighet för sitt syfte” (Juran, 1988) då en bugg varken uppfyller uppsatta krav 

eller mjukvarans syfte. För att höja kvaliteten bör alltså antalet buggar minimeras. Denna 

process, att upptäcka och åtgärda buggar i koden, bör göras så tidigt som möjligt då kostnaden 

för att åtgärda en bugg växer exponentiellt med tiden, se Figur 1. (Patton, 2006) 

 

Figur 1. Hur kostnaden för en bugg ökar i takt med hur länge det dröjer innan den åtgärdas (Patton, 2006) 

Det är viktigt att reda ut de speciella omständigheter som råder kring ett mjukvaruprojekt till 

skillnad från tillverkningsindustrin. Inom tillverkningsindustrin handlar kvalitet främst om att 

tillverka likadana kopior av en ursprunglig prototyp. Själva designen är viktig precis i början men 

den största svårigheten, och där kvalitetsarbetet anses spela störst roll, är under själva 

tillverkningsprocessen. Antag att en skruv ska tillverkas; den ritas, material väljs och en prototyp 

utformas på vilken testning utförs. När detta väl är gjort består det svåra i att få 

tillverkningsprocessen så exakt som möjligt. Skruven ska massproduceras och trots det hålla 

kraven på kvalitet. Det är alltså inställningen av den tillverkande maskinen eller kontroll av 

material som är viktigt. I ett mjukvaruprojekt är viktfördelningen snarare den omvända.  

I ett mjukvaruprojekt sker designprocessen kontinuerligt under hela arbetets gång, val av 

metoder och testning är då av yttersta vikt. Kopieringen är sedan mer eller mindre problemlös 

då det inte rör sig om någon direkt tillverkning. Utöver detta resulterar ofta mjukvaruprojekt i 
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mjukvaror som bara används inom ett specifikt område istället för, som ofta i 

tillverkningsindustrin, i en massproducerad vara med många användningsområden. (Dalcher & 

Brodie, 2007) 

Gillies resonerar kring skillnaden mellan att fokusera på att implementera den befintliga 

designskissen så noga det går eller försöka förbättra kvaliteten genom att ändra designskissen. 

Att hela tiden försöka göra en bättre implementation av den befintliga designskissen blir i det 

långa loppet ineffektivt då den övergripande kvaliteten på projektet definieras under 

designfasen, inte hur den designen implementeras. (Gillies, 1997) 

Gillies (1997) lät en grupp professionella utvecklare diskutera frågan om varför mjukvarukvalitet 

skiljer sig från andra typer av kvalitet. Utvecklarna föreslog att varje typ av produkt sätter sina 

egna kvalitetskrav, men mjukvara är speciellt problematisk eftersom: 

 Mjukvara har ingen fysisk existens. 

 Det är svårt att veta vad kunden verkligen efterfrågar i början av projektet. 

 Kundens krav förändras genom projektet. 

 Både mjuk- och hårdvara förändras snabbt. 

 Kunderna har höga krav, speciellt när det gäller anpassning och uppdatering av 

deras förändringar. 

Jämförs detta med en biltillverkare blir det extra tydligt, det är ingen som förväntar sig att en 

tillverkare av bilmotorer ska hålla motorn uppdaterad till senaste specifikationen efter att den 

har inhandlats. (Gillies, 1997) 

3.4 Intern kvalitet 
Meyer (1997) delar upp mjukvarukvalitet i två olika faktorer; interna och externa. De externa 

faktorerna behandlar begrepp som användarvänlighet och prestanda. De interna faktorerna 

belyser modularitet och lättförstådd kod. I slutändan är det bara de externa faktorerna som 

spelar roll för det är dem som är uppenbara för användaren. Användaren bryr sig inte om koden 

är lättförstådd eller modulär, det är inte något som märkbart förändrar användningen. Nyckeln 

till att uppnå de externa faktorerna är att arbeta med de interna. Om produkten ska uppnå hög 

extern kvalitet måste arkitekter och utvecklare aktivt arbeta med att förbättra de dolda, interna 

faktorerna.  

På kort sikt uppnås hög extern kvalitet genom att förbättra faktorer som är direkt synliga för 

kunden. Denna förbättring kan vara ytlig och kortsiktig, där fokus ligger på att leverera 

fungerande funktionalitet till kund snarare än att arbeta med organisatoriska och långsiktiga 

mål. Det går inte att nå långsiktig god extern kvalitet utan att först jobba med den interna 

kvaliteten. (Meyer, 1997) 
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Nedan beskrivs fritt översatt Meyers (1997) definition av faktorer som påverkar 

mjukvarukvalitet: 

 Korrekthet (Correctness) är förmågan hos mjukvaran att exakt följa det 

specifikationen definierar. 

 Robusthet (Robustness) är förmågan hos mjukvaran att agera korrekt då 

någonting oväntat sker. 

 Anpassningsbarhet (Extendibility) handlar om hur lätt det är att anpassa den 

befintliga produkten efter förändringar i specifikationen. 

 Återanvändbarhet (Reusability) innebär att mjukvaran ska vara uppdelad i olika 

element som kan återanvändas för att bygga upp andra applikationer. 

 Kompatibilitet (Compatibility) är hur lätt det är för mjukvaran att existera och 

interagera med andra applikationer. 

 Effektivitet (Efficiency) är förmågan att ta så lite resurser till förfogande som 

möjligt. Det kan röra sig om processortid, minne eller bandbredd. 

 Portabilitet (Portability) är hur lätt det är att överföra mjukvaran från en typ av 

hårdvara eller plattform till en annan. 

 Användarvänlighet (Ease of use) behandlar hur lätt systemet är att använda för 

användare med olika bakgrund och kunskapsnivå. Här ingår även hur lätt 

produkten är att installera, underhålla och övervaka. 

 Funktionalitet (Functionality) är de möjligheter som systemet erbjuder.  

 Leveranssäkerhet (Timeliness) är förmågan att leverera systemet i utsatt tid.  

3.5 Indikatorer på mjukvarukvalitet 
Schulmeyer (2007) listar ett antal indikatorer som kan användas för att bedöma på 

mjukvarukvalitet: 

 Framsteg i utvecklingen är något som kan mätas och visar på hur mycket arbete 

som blir gjort under en given tid. Det kan mätas i antalet slutförda uppgifter, 

genomförda tester eller rader kod.  

 Stabilitet anger om produkten är tillräckligt stabil för att kunna vidareutvecklas. 

Antalet krav-, design- och implementationsförändringar ger ett mått på 

stabiliteten.  

 Hur väl planering följs värderas genom förhållandet mellan utvecklarnas uppsatta 

och genomförda mål.  

 Kvalitetsförbättrande åtgärder mäter hur stor del av tiden som utvecklarna måste 

lägga på att utvärdera och åtgärda intern kvalitet. 
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 Testtäckning mäter hur stor del av mjukvaran som täcks av testprocessen.  

 Upptäckta buggar mäter hur många buggar som upptäcks i förhållande till hur 

många som kan uppstå. 

 Andel rättade buggar är ett mått på hur många olösta buggar som rättats under 

en given tid.  

 Hastighet för rättning av buggar beräknas genom att mäta hur många buggar som 

inte är lösta efter en månad.  

 Buggdensitet mäter vilka komponenter i systemet som har flest buggar. 

 Komplexitet mäter hur komplicerad koden är med hjälp av olika mätmetoder och 

verktyg.  

3.6 Industriella kvalitetsstandarder 
Det finns flera olika standarder och metoder för kvalitetssäkring. Nedan beskrivs ISO9000-serien, 

en stor och känd internationell standard som också innehåller delar anpassade till 

mjukvaruutveckling samt det processförbättrande ramverket Capability Maturity Model 

Integration (CMMI). 

3.6.1 ISO 9000-serien 
ISO 9000-serien innehåller en mängd standarder definierade av International Organization for 

Standardization (ISO). Syftet med standarden är inte att bygga en bättre produkt utan att 

säkerställa överensstämmelse mellan olika produkter inom samma standard. Serien ISO 9000 

innehåller en serie standarder om kvalitetshantering. (Gillies, 1997) 

ISO 9000 är en guide för att välja det kvalitetshanteringssystem, Quality Management System 

(QMS) som passar bäst. ISO 9001 är en specifikation av ett QMS för bland annat design, 

utveckling, produktion, installation och service. ISO 9002 specificerar produktion och installation 

av QMS ytterligare. ISO 9003 är en specifikation för QMS och beskriver hur inspektion och 

testning ska gå till. ISO 9004 är en guide över hur ett QMS kan sättas upp för att möta 

standarderna ISO 9001/2/3. Vidare kommer ISO 9001 nämnas då det är en generell standard 

som ofta används i mjukvaruprojekt. (Gillies, 1997) 

3.6.2 ISO 9001 
ISO 9001 finns i två uppsättningar; ISO 9001:2000 och ISO 9001:2008. Den senare är en 

vidareutveckling av 9001:2000 där kraven har förtydligats och fått en utförligare beskrivning 

(Persson, 2008). Standarden är skriven för tillverkningsindustri så vissa problem kan uppstå när 

den tillämpas på mjukvaruutveckling (Oskarsson & Glass, 1995). Störst skillnad finns vid 

konstruktion och produktion av mjukvara vilket också diskuterats i kapitel 3.3 ovan.  
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Eftersom ISO 9001 är anpassad för tillverkningsindustri fokuserar standarden på produktion. 

Används standarden till mjukvaruutveckling måste den tolkas och förklaras. Ett försök att tolka 

ISO 9001 för mjukvara har gjorts av ISO i ett antal riktlinjer med numret ISO 9000-3 och har titeln 

”Kvalitetssystemstandarder – Del 3: Riktlinjer för tillämpning av ISO 9001 vid utveckling, leverans 

och underhåll av programvara”. Det är viktigt att observera att ISO 9000-3 inte är en standard 

utan en handledning med riktlinjer. (Oskarsson & Glass, 1995) 

3.6.3 CMMI - Capability Maturity Model Integration 
The Software Engineering Instutute (SEI) på Carnegie Mellon University har utvecklat CMMI som 

är ett processförbättrande ramverk inom mjukvaruutveckling. Efter en rad principer bedöms 

mognadsgraden på en organisation baserat på hur välorganiserade de är (Dalcher & Brodie, 

2007). Beroende på hur många av dessa principer som uppfylls delar CMMI in en organisation i 

fem numrerade mognadsnivåer. Nivå ett är den lägsta nivån; organisationen har inget definierat 

ramverk för hur mjukvara ska byggas och utvecklarna arbetar utan gemensamma riktlinjer eller 

regler. Nivå fem har en tydligt definierad arbetsmetodik och företag på denna nivå betraktas 

som en mycket mogen organisation. (Carnegie Mellon University Software Engineering Institute, 

2006) 

Meningen med de olika mognadsnivåerna är att ge en uppskattning på vad en organisation på en 

viss mognadsnivå kan förväntas prestera. För att en organisation ska få flyttas upp en nivå måste 

den uppfylla vissa krav. I Bilaga A finns dessa nivåer beskrivna. (Carnegie Mellon University 

Software Engineering Institute, 2001) 

Både SEI och skaparna av Scrum har intresserat sig av att kombinera CMMI och Scrum. Studier 

har gjorts inom detta område där resultatet visar en kraftig höjning av produktivitet och kvalitet. 

(Sutherland, Jakobsen, & Johnson, 2007), (Glazer, Dalton, Anderson, Konrad, & Shrum, 2008) 

3.6.4 CMMI eller ISO 9001 
Kraven för ISO 9001 motsvarar ungefär de krav som ska uppfyllas för CMMI nivå 2. De olika 

standarderna överensstämmer inte helt men är ändå någorlunda jämförbara på denna nivå. På 

mjukvaruföretag är CMMI lättare att implementera då det från början är tänkt att användas 

inom mjukvaruindustrin. ISO 9001 är mer generell och kräver anpassning till mjukvaruutveckling 

då den främst används inom andra industrityper, exempelvis tillverkningsindustri. Dock bör 

tilläggas att ISO-standarden är mer accepterad över hela världen medan CMMI-certifiering mest 

används i USA. (Oskarsson & Glass, 1995) 

Enligt Paulk (1994) kompletterar CMMI och ISO 9001 varandra men det är viktigt att poängtera 

att det finns områden där de inte överlappar varandra och det kan vara av värde att certifiera sig 

för dem båda. Organisationer på CMMI nivå 3 och senare kan utan större svårighet certifiera sig 

för ISO 9001.  

Ytterligare en skillnad mellan certifieringarna är att ISO 9001 nöjer sig med en grundläggande 

kvalitetssäkring medan CMMI erbjuder ytterligare tre nivåer där organisationen kan fördjupa sitt 

förbättringsarbete. Dessa tre nivåer behandlar främst förbättringar inom organisationens 

interna processer. (Oskarsson & Glass, 1995) 
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Kapitel 4  

Arbetsprocesser 

”You code because if you don’t code, you 

haven’t done anything. You test because if you 

don’t test, you don’t know when you are done 

coding. You listen because if you don’t listen you 

don’t know what to code or what to test. And 

you design so you can keep coding and testing 

and listening indefinitely.  

That’s it. ” 

 

- Kent Beck 

 

  



 
AVSNITT II – TEORETISK REFERENSRAM 

  
 

 

20 
 

 
 

4. Arbetsprocesser 

Detta kapitel behandlar olika arbetsprocesser som relaterar till agila utvecklingsmetoder. Medius 

använder sig idag av en modifierad Scrum-modell och därför har vi valt att fokusera på Scrum, 

testdriven utveckling och Extreme Programming.  

4.1 Bakgrund 
I slutet av 1990-talet såg flera nya utvecklingsmetodiker dagens ljus och fick stor 

uppmärksamhet. Var och en av dessa metodiker består av en egen kombination av gamla och 

nya utvecklingsmetoder. Gemensamt för de olika metodikerna var att alla fokuserade på ett 

nära samarbete mellan utvecklare och intressenter, korta leveranscykler av mjukvara som ger 

värde för kund, små självgående team samt att utvecklingsarbetet lätt förändras med kraven.  

4.2 The Agile manifesto 
I februari 2001 samlades företrädare med rötter från ett antal olika utvecklingsmetoder för att 

enas om en gemensam definition runt vad Agil utveckling egentligen var. Denna definition 

resulterade i ett manifest, Det Agila Manifestet, som består av fyra värderingar: 

 Individer och samarbete framför processer och verktyg. 

 Fungerande program framför omfattande dokumentation. 

 Samarbete med beställare framför kontraktförhandling. 

 Hantera förändringar framför att följa en plan. 

Dessutom finns tolv principer för att definiera manifestet. Dessa principer återfinns i Bilaga B. 

(Beck et. al., 2001) 

4.3 Scrum 
Första gången Scrum förekom inom mjukvaruutveckling vad 1993 på Easel Corporation, där Jeff 

Sutherland arbetade som chefsingenjör. Projektet blev en framgång och två år senare, 1995, 

formaliserade Sutherland tillsammans med Ken Schwaber, VD för Advanced Development 

Methods, metoden Scrum. (Sutherland, 2007) 

Termen Scrum kommer från rugbyn där betydelsen är den täta axel-mot-axel-formation som 

laget bildar för att gemensamt pressa bollen framåt. Termen syftar till att utvecklare i Scrum 

bildar ett team som strävar efter ett gemensamt mål. Metoden Scrum går ut på att dela upp 

arbetet i mindre projekt och varje projekt i ännu mindre deluppgifter. Projekten löper över en 

månad, en så kallad Sprint, där arbetsgrupper åtar sig att slutföra arbetet. Tanken är, som med 

all Agil utveckling, att leverera något körbart eller demonstrerbart till kunden i slutet av varje 

arbetscykel. Produktens värde ökar därför efter varje iteration och kunden involveras tidigt 

under arbetets gång. (Softhouse Consulting, 2006) 
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4.3.1 Arbetsgång 
Under ett projekt sker arbetet mot en så kallad Product Backlog, en prioriterad lista som 

innehåller krav och specifikationer på det arbete som ska utföras. Denna lista är dynamisk och 

innehållet förändras kontinuerligt. Uppgifter läggs till och tas bort allt eftersom de färdigställs, 

tillkommer eller omprioriteras. Uppgifterna i listan, så kallade Product Backlog Items, kommer 

från flera källor; användare, kunder, kravdokument, specifikationer, buggrapporter och säljare. 

Däremot är det endast produktägaren (Product Owner) som kan prioritera listan, och med andra 

ord bestämma i vilken ordning uppgifterna ska utföras. (Schwaber & Beedle, 2002) 

 

Figur 2. Beskrivning av arbetsgången i Scrum (Softhouse Consulting, 2006) 

Arbetet delas normalt upp i iterationer om 30 dagar, så kallade Sprintar. Varje sprint måste 

avslutas med något levererbart, det vill säga någon form av resultat som kan visas upp för 

kunden. Arbetet sker i grupper om sju till nio deltagare. I början av varje sprint hålls ett 

planeringsmöte (Sprint Planning Meeting). Under planeringsmötet åtar sig teamet olika 

arbetsuppgifter från projektets Product Backlog beroende på hur mycket som gruppen tror sig 

klara av under iterationen. De uppgifter som teamet åtagit sig samlas i en ny backlog, så kallad 

Sprint Backlog, som inte får förändras under sprintens gång.  

När sprinten är slut görs ett utvärderingsmöte (Sprint Retrospective) där erfarenheter och 

lärdomar från sprinten tas tillvara. Syftet med detta möte är att höja hela teamets kunskapsnivå 

och försöka motivera framtida arbete. Här utvärderas även tidsplaneringen i en så kallat Sprint 
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Burndown Chart där utvecklare dag för dag kan se hur mycket arbete som uppskattats och hur 

mycket som klarats av. Namnet kommer från hur stor del av de kvarvarande uppskattade 

timmarna som förbrukats. (Schwaber & Beedle, 2002) 

 

Figur 3. Sprint Burndown Chart från Medius, Sprint 2009-09 

Under projektets gång börjar varje dag med ett Scrum-möte (Daily Scrum). Alla intressenter får 

delta i detta möte, men det är bara själva teamet som får tala. Tanken är att mötet ska vara kort, 

under 15 minuter. En riktlinje är att deltagarna ska stå upp, blir någon trött i benen har mötet 

blivit för långt och det är dags att avsluta. Under mötet ska tre frågor besvaras:  

 Vad har du gjort sedan förra mötet? 

 Vad tänker du göra inför kommande möte? 

 Är det något som hindrar dig från att uträtta ditt planerade arbete? 

De två första frågorna ger alla i teamet en överblick av vad de andra arbetar med och ger 

möjlighet att följa upp hur väl tidsplaneringen följs. Den sista frågan ger gruppen utrymme att 

undanröja hot och problem som hindrar teamet att hinna klart det som åtagits. (Schwaber & 

Beedle, 2002) 

4.3.2 Teamet 
Scrum-teamet är de som utför själva arbetet. Gruppen ska bestå av sju till nio deltagare där 

rollerna ska vara lösa och alla ska i princip kunna göra allt, det vill säga alla är utvecklare, 

problemlösare och arkitekter. Trots den oklara rollfördelningen ska kompetens naturligtvis tas 

tillvara på bästa sätt. De uppgifter och det arbete som ska utföras under kommande sprint väljs 

ut gemensamt av medlemmarna under Sprintens planeringsmöte (Sprint Planning Meeting). 

(Softhouse Consulting, 2006) 
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4.3.3 Produktägaren 
Den roll som har ett mer ekonomiskt perspektiv på utvecklingsprocessen är Produktägaren. 

Denne ser till att Scrum-teamet arbetar med rätt saker ur ett affärsperspektiv och representerar 

alla som har intresse i projektet eller den resulterande produkten. Rollen som Produktägare 

kräver en bred kunskap inom teknik, affärsprocesser och marknad, och brukar innehas av den 

verkliga kunden. Det är också vanligt att rollen tillsättas av den egna organisationen. 

Produktägaren kan omprioritera de olika arbetsuppgifterna i projektets Product Backlog, denna 

prioritering sker beroende på hur lönsamma och värdefulla de bedöms vara eller hur kritiska de 

är ur ett affärsperspektiv. (Schwaber, 2004) 

4.3.4  Scrum-mästaren 
Scrum-mästarens största roll är att skydda teamet från störande moment och hot utifrån, och ge 

teamet bästa möjliga förutsättningar för att arbeta ostört och nå uppsatta mål. Teamet och 

mästaren träffas varje dag under det dagliga Scrum-mötet där denne fungerar som coach, fixare 

och dörrvakt. (Softhouse Consulting, 2006) Det är även upp till Scrum-mästaren att se till att 

metodiken i Scrum lärs ut och följs av alla involverade i projektet och att få processen att passa 

in i den redan etablerade företagskulturen. (Schwaber, 2004) 

4.3.5 Regler 
Scrum erbjuder ett relativt strikt regelverk. De flesta regler gäller hur utvecklare skiljs från andra 

intressenter samt tidsramar för aktiviteter. Schwaber (2004) använder sig av en liknelse hämtad 

från berättelsen om en gris och en kyckling som skulle öppna en restaurang tillsammans. 

Kycklingen frågar grisen om denne vill vara med att öppna en restaurang. ”Visst” svarar grisen 

varpå han undrar vad restaurangen ska heta. ”Fläsk och ägg” svarar kycklingen. Grisen tänker då 

efter ett slag och säger: ”å andra sidan vill jag nog inte vara med att starta restaurang med dig. 

Du kommer vara involverad medan jag är förpliktigad.” Liknelsen menar att utvecklarna i teamet 

är grisar, de är förpliktigade att utföra det arbete som krävs för att få produkten klar medan alla 

andra intressenter är kycklingar – de är bara involverade. Scrum gör en tydlig gränsdragning 

mellan dessa grisar och kycklingar och framställer nästan kycklingarna som ett hot mot grisarnas 

arbete. Denna gränsdragning är till för att skydda grisarna från ändringar av specifikationer och 

krav. När sprintens backlog väl är fastställd ska den inte kunna ändras, utvecklarna ska kunna 

arbeta med den uppgift de åtagit sig utan att störas av ekonomiskt ansvariga, säljare eller kund. 

Sprinten ska i stort sett vara isolerad från omvärlden och arbetet kommer inte ändras eller 

omprioriteras förrän sprinten är slut och nästa planeras. (Schwaber, 2004) 

4.3.6 Scrum of Scrums 
Scrum of Scrums är ett begrepp som används när flera Scrum-team arbetar tillsammans på 

samma projekt. Innan projektets start måste hänsyn tas så att de olika Scrum-teamens arbete 

inte överlappar varandra. Under projektets gång utförs det dagliga Scrum-mötet som vanligt i 

teamen varefter en representant från varje team träffas i ett till dagligt Scrum-möte där 

diskussionen har ett grupperspektiv istället för ett individperspektiv. (Schwaber, 2004) 
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4.4 Distribuerad Scrum 
Distribuerad Scrum är en term som beskriver hur Scrum-processen bedrivs när medlemmarna är 

spridda på flera olika geografiska platser. Detta medför att Dagliga Scrum-möten, 

Sprintplaneringsmöten och andra tillfällen när gruppen samlas måste göras på distans och med 

någon form av kommunikationshjälpmedel. (Sutherland, Viktorov, Blount, & Puntikov, 2007) 

Paasivaara, Durasiewicz och Lassenius (2008) har studerat ett företag med utveckling på två olika 

geografiska platser, Norge och Malaysia. Studien visar på positiv effekt när det gäller 

kommunikation, tillit, motivation och högre intern kvalitet sedan företaget började använda 

Scrum som utvecklingsmetod. Kommunikationen förbättrades genom dagliga Scrum-möten där 

medlemmarna fick en bättre helhetssyn över projektet och fick en mer personlig kontakt. Scrum-

mötena var startskotten till en ökad dialog mellan alla utvecklare, oavsett geografisk placering 

och ökade tilliten mellan medlemmarna. Att medlemmarna fick återkoppling under de dagliga 

Scrum-mötena medförde att medvetenheten och motivationen ökades. Tidigare arbetade 

företaget med ett iterationsbaserat arbetssätt, men kunde inte leverera kundnytta och 

funktionalitet efter varje iteration. Intervjuer som utfördes under studien pekade på att 

kvaliteten förbättrades med införandet av Scrum då företaget nu kunde producera en 

fungerande demo efter varje iteration.  

Sutherland, Viktorov, Blount, & Puntikov (2007) utförde en studie på ett företag med utveckling i 

Ohio USA samt St. Petersburg i Ryssland. Innan det dagliga Scrum-mötet fick deltagarna skriva 

ett e-postmeddelande där de svarade på de tre frågorna till det dagliga Scrum-mötet. Genom att 

informera alla medlemmar skriftligt innan mötet upplevdes det smidigare och mer effektivt. 

Denna skriftliga rapportering underlättade även eventuella språkbarriärer mellan länderna. 

Båda studierna kom fram till att sprintplaneringsmötet bör delas upp i två delar, en gemensam 

distribuerad del och en lokal del. Under den gemensamma delen diskuteras övergripande mål 

och fördelning av arbetsuppgifter uppdelat mellan de olika geografiska platserna. På den lokala 

delen av mötet görs nedbrytningen av arbetsuppgifterna på samma sätt som Scrum föreskriver. 

Detta beror på att nedbrytningen är svår att utföra distribuerat.  

Sutherland et. al. (2007) har identifierat tre olika modeller av distribuerad Scrum: 

 Isolerad Scrum, teamen är isolerade på olika geografiska platser. De olika teamen 

samarbetar inte och det är inte säkert att alla använder Scrum.  

 Övergripande distribuerad Scrum, Teamen är isolerade på olika geografiska 

platser och integreras i ett stort Scrum-möte där en representant från varje team, 

ofta Scrum-mästarna, träffas regelbundet.  

 Helt distribuerad Scrum, Teamet är utspritt på flera geografiska platser och 

samarbetar globalt. Scrum-mästarna kan vara centraliserade på en plats för att 

lättare kunna centralstyra samtliga team.  
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4.5 Extreme Programming 
Extreme Programming (XP) är en agil utvecklingsmetod som till skillnad mot Scrum har ett tydligt 

fokus på programmering och kodutveckling. Metoden är framtagen av en handfull utvecklare 

och teoretiker där Kent Beck är den som brukar stå som skapare av utvecklingsmetoden. 

Metoden har hämtat influenser från ett flertal arbetsmetoder eller praxis, för att sedan sätta 

ihop en ny utvecklingsprocess. Den grundläggande tanken är att ta tillvara på allmänna och 

erkända metoder som ger förbättringar i utvecklingsarbetet för att sedan dra dessa till extrema 

nivåer och sätta dem på sin spets. (Beck, 2000) 

XP utlovar två saker om metoden används. Det ena är att programmerarna ska få göra något 

som de tycker är meningsfullt och att de själva ska få fatta beslut som rör arbetet. Det andra är 

att kunden ska få ut högsta möjliga värde ur varje arbetsvecka, att kontinuerligt få uppdateringar 

över hur arbetet går och därmed kunna ändra riktning under projektets gång. (Beck, 2000) 

  

Figur 4. Modeller av distribuerad Scrum (Sutherland, Viktorov, 
Blount, & Puntikov, 2007) 

Övergripande distribuerad Scrum 

Helt distribuerad Scrum 

Isolerad Scrum 
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Beck (2000) beskriver tolv arbetsmetoder eller praxis som bygger upp själva kärnan i XP: 

 Parprogrammering innebär att utvecklare programmerar i par på samma dator 

med ett tangentbord och en mus. Att programmera i par går inte dubbelt så 

snabbt men ger en höjning av kvaliteten. En metaanalys (Hannay, Dybå, Arisholm, 

& Sjöberg, 2009) har gjorts inom området som visar att programmering i par kan 

ha positiv effekt på korrektheten när komplicerade uppgifter ska utföras. 

Parprogrammering kan spara tid vid lättare uppgifter och utvecklarpar kan klara 

av komplicerade uppgifter tillsammans som annars kan vara svåra eller omöjliga 

att lösa.  

 Enhetstesting är test av små delar av kod, enheter, som är de minsta testbara 

delarna i applikationen. Enhetstester skrivs vanligtvis av utvecklare själva och 

fungerar som verifikation på att delarna gör det de ska. I XP brukar enhetstesterna 

skrivas före själva koden och kallas då för testdriven programmering.   

 Acceptanstestning är en testmetod där utvecklare tillsammans med kunder utför 

test på de funktioner som utvecklats under pågående iteration. Eftersom varje 

iteration avslutas med ett acceptanstest är det viktigt att hela tiden arbeta för att 

ha något levererbart efter varje iteration.  

 Omfaktorisering (refactoring) handlar om att i sin utvecklingsprocess främja 

arbete som förbättrar befintlig kod. En omfaktorisering gör inte förändringar i 

systemets beteende utan förbättrar den ickefunktionella kvaliteten utifrån 

enkelhet, flexibilitet, förståelse och/eller prestanda.  

 Med Enkel design ska utvecklare implementera funktioner och lösa problem. Om 

något kan lösas på ett enkelt sätt utan att förlora funktionalitet ska det också lösas 

så. Den här arbetsmetoden innebär att funktionalitet kommer utvecklas snabbare 

och bli mer lättförstådd.  

 Metaforer används för att hjälpa medlemmarna i projektet att förstå 

grundläggande element och dess relationer. Det är viktigt att poängtera att 

metaforen inte är samma sak som applikationen utan istället hur applikationen 

ska fungera och likna. Ord för att identifiera delar av applikationen ska tas från 

metaforen för att associera till rätt saker.  

 Kodstandarder ska finnas i projektet för att underlätta samarbete. Kod ska inte 

dupliceras och standarden ska främja kommunikation. Dessutom är det viktigt att 

hela arbetslaget anammar kodstandarden.  

 Gemensamt kodägande innebär att vem som helst som ser en möjlighet att 

uppdatera någon del av koden och förbättra den ska göra det. Alla äger koden 

gemensamt och är ansvariga för hela koden. Om en utvecklare hittar en del av 

koden som kan förbättras behöver inte kodägaren rådfrågas innan ändringar görs.  
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 Kontinuerlig integration innebär att kod integreras med hela kodstrukturen och 

testas efter maximalt en arbetsdag. Genom att använda kontinuerlig integration 

erhålls en bekräftelse direkt om koden fungerar tillsammans med all övrig kod. 

Om koden inte fungerar erhålls en upplysning direkt. Arbete på detta sätt 

garanterar att koden som är incheckad fungerar. 

 Planering handlar om att genomföra ”The planning game” i början av varje 

iteration. Planeringen går ut på att snabbt bestämma omfånget på nästa iteration. 

Detta görs tillsammans med hela teamet och med hjälp av kundvärden och 

tekniska uppskattningar.  

 Korta leveranscykler innebär att varje leverans ska vara så liten som möjligt och 

innehålla så mycket kundvärde som får plats. Samtidigt måste varje leverans vara 

komplett, det går inte att leverera en halvfärdig funktion bara för att förkorta 

leveranscykeln. Det är bättre att planera en månad eller två i förväg än att planera 

ett halvår eller upp till ett år.  

 Att skapa en bra arbetsmiljö är något som XP poängterar. Detta kan göras genom 

att införa 40-timmars arbetsvecka som regel där övertid två veckor i rad inte 

godkänns. Dessutom förespråkar XP möjligheten att ta semester och längre helger 

vid behov. En bra arbetsmiljö innebär också att utvecklare ska känna sig trötta 

men tillfredställda varje kväll och på fredagseftermiddagen längta efter två dagar 

med ledighet och möjlighet att tänka på något annat än arbetet.  

4.6 Testdriven utveckling 
Ett viktigt hjälpmedel för att säkerställa god kvalitet på mjukvara är att testa den. Dessa test kan 

ske under hela utvecklingsprocessen men vanligtvis antingen före eller efter metoden eller 

modulen är implementerad. Om testen sker före implementation kallas det ofta testdriven 

utveckling. (Beck, 2003) 

4.6.1 Testtekniker 
Testning delas ofta in i två tekniker, black box och white box-testing. Black box-testing handlar 

om att bygga test helt utifrån krav och specifikationer. Denna typ av test kräver ingen kunskap 

om den kod som exekveras eller hur programmet är uppbyggt utan fungerar utan insyn i koden. 

White box-testing däremot, är en strategi där testet byggs utifrån hur koden som ska exekveras 

ser ut. Denna typ av testning kräver ofta programmeringskunskaper och att testaren är insatt i 

hur koden fungerar. (Copeland, 2003) 

Det finns två tillvägagångssätt för hur test kan skrivas; positiv och negativ testning. Beroende på 

vad testaren vill uppnå så skrivs testen på olika sätt. Positiv testning verifierar att funktionalitet 

följer specifikationen. Negativ testning fokuserar på att upptäcka fel som uppstår då mjukvaran 

används på annat sätt än vad specifikationen avsett. Detta arbetssätt används ofta vid tillfällen 

då koden inte dokumenterats väl eller det finns brister i kravspecifikationen. (Watkins, 2001) 
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4.6.2 Testning av kod 
Testning av programkod, speciellt i stora mjukvaruprojekt, delas ofta upp i olika nivåer; 

enhetstest, integrationstest, systemtest och acceptanstest. Genom att använda denna 

teststrategi är det lättare att isolera buggar. (Patton, 2006) 

Enhetstest har till uppgift att testa en enskild komponent eller metod, då kallad enhet, för att 

hitta funktionella och strukturella fel i den enheten. En enhet i programutvecklingssammanhang 

är den minsta möjliga testbara komponenten. I objektorienterade system har det föreslagits att 

en enhet kan representeras av en metod eller en klass. Oavsett hur begreppet definierats är 

enhetstest de mest vitala testen och är lätta att designa och konstruera samt går snabbt att 

köra. Svårigheten är att hitta och avgränsa enskilda enheter. Om en bugg hittas med hjälp av ett 

enhetstest är den ofta lätt att åtgärda eftersom enheten är liten. (Burnstein, 2003) 

När enhetstester är utförda och eventuella buggar rättade integreras de till ett integrationstest. 

Vid ett integrationstest testas flera komponenter eller metoder tillsammans som en grupp och 

fokus ligger på samspelet mellan grupperna. Oftast är testning och debugging mer effektivt 

genom integrationstester där delar testas separat än att testa hela applikationen på en gång. 

(Patton, 2006)  

Vid ett systemtest testas hela systemet på en gång och målet är att testa användbarhet, 

tillförlitlighet och prestanda. I slutet av projektet testas funktionaliteten i ett acceptanstest, ofta 

tillsammans med kunden i kundmiljö för att få dennes godkännande på att produkten fungerar 

tillfredställande. (Burnstein, 2003) 

Vid testning av hela system testas de minsta delarna först med enhetstest för att sedan testa allt 

större delar av programmet. Att implementera alla dessa typer av test i utvecklingsarbetet 

kräver stora investeringar vad gäller resurser. Företag med lite testerfarenhet drar ofta ner på 

resurserna för testning. Mjukvara som utvecklas under dessa förhållanden har ofta dålig kvalitet 

som måste åtgärdas i efterhand. (Burnstein, 2003) 

4.6.3 Testdriven utveckling som metod 
Testdriven utveckling, Test Driven Development (TDD), är en utvecklingsmetod som lägger stor 

tyngd vid testning. TDD är starkt sammanknuten med de delar av XP som fokuserar på testning 

vilket gör att metoderna ofta används tillsammans. Det går att använda TDD oberoende av XP. 

(Beck, 2003) 

Huvudtanken med testdriven utveckling är att vända på utvecklingsarbetet. Traditionellt sett är 

testningen något som läggs sist i utvecklingsarbetet då det finns kod och funktionalitet att testa. 

Om arbetet läggs upp på detta sätt finns det risk för att tidsbrist gör att funktionalitet och 

leverans prioriteras högre än testning. TDD vänder på detta och menar att det första som ska 

göras, innan det ens existerar någon kod, är att skriva ett test. Eftersom det inte finns någon kod 

kommer testet att fallera och nästa steg blir att skriva tillräckligt mycket kod för att få testet att 

gå igenom. (Jeffries, Anderson, & Henrickson, 2001) 
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Proceduren upprepas sedan med att ett nytt test skapas som fallerar, följt av ny kod för att få 

det nya testet att lyckas och avslutas med en omfaktorisering för att ta bort eventuell duplicerad 

kod. Denna arbetsgång innebär att ett test skrivs så fort ny funktionalitet ska läggas till och på så 

sätt ger utvecklaren ett slags ”facit” att arbeta mot. (Beck, 2003) 

 

 

Robert Martin (2007) beskriver tre regler som ska följas när TDD används: 

 Programkod ska inte skrivas förrän ett test har misslyckats. 

 Test ska inte skrivas mer utförligt än vad som krävs för att testet ska fallera. 

 Mer programkod än vad som krävs för att testet ska lyckas ska inte skrivas. 

Målet med reglerna är inte att följa dem exakt, ibland behövs längre test eller mer programkod 

för att få meningsfull funktionalitet. Målet är att minska tiden mellan att skriva test och 

programkod. Enligt Martin (2007) kommer testen täcka mer än 90 % av hela kodbasen om de tre 

lagarna följs. Testen ska samlas på ett gemensamt ställe så de lätt kan hittas och får högst ta 

några minuter att köra. I stora projekt är det inte svårt att inse styrkan med dessa test; ett 

exempel med 45 000 rader kod där 20 000 rader består av enhetstester tar 30 sekunder att köra. 

Jämförs detta med vad det tar att manuellt testa programmet inses snabbt fördelarna med TDD. 

(Martin, 2007) 

Kent Beck (2003) menar att det är upp till varje enskild utvecklare att bedöma vad som ska och 

inte ska testas. Beck föreslår att test ska skrivas till dess att fruktan för fel har försvunnit, men 

hävdar mer konkret att villkorssatser, loopar, polymorfism, metoder och funktioner bör testas. 

Dessa delar bör testas om det är egenproducerad kod. Kod från andra, till exempel kodbibliotek, 

behöver inte testas om det inte finns anledning att misstro dem.  

 

Övergripande 

arkitektur/design 
Test 

 Kod Enhetstest Omfaktorisering 

Övergripande 

arkitektur/design Detaljerad design 
 Test Kod Enhetstest 

 
Figur 6. Testdriven utveckling där tester skrivs före koden. (Janzen & Saiedian, 2008) 

 
Figur 5. Traditionell utveckling där tester skrivs efter koden. (Janzen & Saiedian, 2008) 
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5. Visual Studio Team System 2010 

Nedan följer en kartläggning av nyheter i Visual Studio Team System 2010 beta 1 som kan 

användas för att förbättra kodkvaliteten. Funktionalitet som inte direkt kopplas till kodkvalitet 

redovisas därför ej nedan. Efter en presentation på Microsofts Sommarkollo 2009 samt 

demonstrationer från framför allt Microsoft gjordes ett urval med relevans till MediusFlow samt 

definitionen av intern kvalitet.  

5.1 Bakgrund 
Microsofts utvecklingssvit Visual Studio Team System (VSTS) består av Visual Studio (VS) och 

Team Foundation Server (TFS). Visual Studio är utvecklingsmiljön och fungerar som klient för 

Team Foundation Server. Bakomliggande funktionalitet så som versions- och källkodshantering, 

rapportering, datainsamling och projekthantering hanteras av TFS. Under våren 2009 släpptes en 

betaversion av utvecklingssviten, VSTS2010 beta 1.  

Microsoft försöker med VSTS2010 att underlätta integrationsarbetet i företagetgenom att 

erbjuda verktyg för att underlätta samarbetet mellan utvecklare och testare, men Microsoft 

erbjuder också verktyg för projektledare, arkitekter och designers (Microsoft, 2008a). I samband 

med VSTS2010 lanseras också .NET Framework 4.0. (Microsoft Corporation, 2009b) 

5.2 Test and Lab Manager 
Till VSTS2010 utvecklas förutom en ny version av utvecklingsmiljön också en speciell klient vid 

namn Microsoft Test and Lab Manager (TLM) och innehåller stora delar av testdelarna i VS. 

Programvaran är en klient till TFS och används fristående för att skapa, hantera och köra tester. 

(Marsman, 2008) 

I TLM kan till exempel manuella tester spelas in. Flera test kan kopplas ihop i testsviter där 

samma test kan köras under olika konfigurationer och olika miljöer. TLM samlar in data i form av 

tangentbordstryckningar, systeminformation, debuggingshistorik och skärmdumpar. Hela testet 

kan spelas in i form av video för att underlätta reproduceringen. All testdata kan sparas i TFS, till 

exempel i form av en bugg (Marsman, 2008). När en bugg är inlagd i TFS finns all sparad 

information tillgänglig för den som vill återskapa eller rätta buggen. (König, 2009b)  

5.3 Kodkontrakt 
Termen design by contract myntades av Bertrand Meyer första gången i samband med 

utvecklingen av programmeringsspråket Eiffel (Meyer, 1997). Kodkontrakt kan liknas vid ett 

affärskontrakt mellan två parter, köpare och säljare. Båda parter har såväl skyldigheter som 

rättigheter mot varandra, och som i ett vanligt kontrakt kan det brytas av båda parter. Om inte 

köparen uppfyller sina skyldigheter är inte heller säljaren skyldig att uppfylla sina åtaganden. 

(Webre, 2003) 
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På liknande sätt fungerar kodkontrakt, genom att definiera formella för- och eftervillkor (Pre- 

and postconditions) samt invarianter struktureras användningen av objekt i metoder och klasser. 

Förvillkoren anger begränsningar för inkommande data till en metod, eftervillkoren specificerar 

vad som förändrats och vad som kan förväntas i retur. Invarianter anger begränsningar för ett 

objekt i en hel klass oavsett i vilken metod de används. Syftet med dessa begränsningar är att 

reducera antalet felaktiga anrop mellan metoder och därmed minska antalet buggar. (Meyer, 

1997) 

Kodkontrakt finns tillgängligt i .NET 4.0 som följer med Visual Studio 2010 men kan också 

användas med Visual Studio 2008 tillsammans med ett importerat bibliotek. (Microsoft 

Research, 2009) Stödet för kodkontrakt gör det lättare att definiera för- och eftervillkoren i 

koden. I Visual Studio kan kontrakten kontrolleras både vid exekvering och vid kompilering. 

(König, 2009a) Kodkontraktsverktyget finns i två olika versioner, en standardversion där kontroll 

endast fungerar vid exekvering och en VSTS-version där kontroll också fungerar vid kompilering 

utan att behöva köra koden. För den statiska kontrollen måste ett paket installeras. (Microsoft 

Devlabs, 2009)  

Trots att kodkontrakt finns i .NET 4.0 är det inte färdigutvecklat. Ytterligare funktionalitet som 

automatisk generering av dokumentation och kommentering av metod- och klassdefinitioner 

kommer läggas till senare, men finns i dagsläget endast som en intern prototyp på Microsoft. 

(Microsoft Research, 2009) 

5.4 Historisk debugging 
Historisk debugging är ett tillskott till den befintliga debuggern i Visual Studio som erbjuder en 

historik över tidigare tillstånd under körning av applikationen. Som utvecklare går det att pausa 

under körning och titta på hur de insamlade tillstånden, parametrarna och returvärdena ser ut 

men också lägga till nya brytpunkter om det skulle behövas (Olausson, 2009a). Den historiska 

debuggern samlar inte in interna tillstånd i metoder utan sparar endast de variabler som skickas 

mellan dem. (Heydarian, 2008) 

Det går att bestämma vad för slags data som den historiska debuggern ska samla in via så 

kallade diagnostic events, se Figur 7. (Microsoft Corporation, 2009a) 
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Figur 7. Exempel på händelser som kan samlas in i historiska debuggern (Microsoft Corporation, 2009b) 

Dessutom kan testare som kör applikationen bifoga sin historiska debugging till en bugg i TFS. 

Utvecklaren som ska rätta buggen behöver därför inte själv köra applikationen och försöka 

återskapa felet som testaren har hittat. Inspelningen är statisk och de inspelade tillstånden kan 

inte ändras i efterhand. (Olausson, 2009a) Resultatet från den historiska debuggern sparas som 

en logfil som till exempel kan sparas i Test and Lab manager för att sedan öppnas av utvecklare i 

Visual Studio. Denna fil kan också kopplas till TFS. (Microsoft Corporation, 2009a) 

5.5 Gränsnittstest 
I Visual Studio 2010 finns ett nytt verktyg för att automatiskt testa gränssnitt. Med hjälp av detta 

verktyg kan testare spela in en rad aktiviteter i applikationen för att sedan automatiskt köra 

dem. Detta test består av rent funktionella tester där användaren fyller i värden och klickar på 

knappar för att sedan verifiera och utvärdera resultatet. Det som testaren spelar in omvandlas 

sedan automatiskt till läsbar kod som kan förstås och redigeras av testaren. Inspelaren försöker 

hitta komponenterna istället för att enbart identifiera dem med hjälp av koordinater på skärmen 

för att få testet mer dynamiskt. (König, 2009b) 
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5.6 Kodgenereringsverktyg 
Till Visual Studio 2010 finns ett verktyg som automatiskt kan generera kodskelett och som med 

fördel kan användas vid testdriven utveckling. Tidigare har det varit problematiskt att skriva 

testen före koden då kompilatorn klagar på klasser och metoder som ännu inte existerar. 

Verktyget, som kallas Generate From Usage, genererar klasser och metoder för de som används 

men ännu inte är definierade, se Figur 8. (Mårtensson, 2009)  

 

Figur 8. Generera en klass automatiskt i Visual Studio 2010 (Mårtensson, 2009) 

Utvecklare har möjligheten att välja i vilket projekt den genererade klassen ska hamna samt 

bestämma på vilket sätt den ska vara synlig, se Figur 9. 

 

Figur 9. Generera en klass, till exempel i Visual Basic som exemplet ovan visar (Feigenbaum, 2008) 
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5.7 Incheckningsregler 
VSTS2010 erbjuder förbättrade verktyg för att arbeta med kontinuerlig integration. Detta görs 

genom att erbjuda olika nivåer av incheckning av kod. I stora drag innebär detta att det alltid 

finns en korrekt version av systemet på servern och att ny kod inte kan läggas till för ens den 

körts och testats. Ett sätt att göra detta möjligt är att göra en så kallad ”gated checkin”, vilket 

innebär att koden inte checkas in på riktigt förens den har kompilerats, testats och byggts utan 

problem. Detta kan göras omedelbart eller läggas till i en kö för att sedan köras vid en senare 

tidpunkt, till exempel under natten. Det är speciellt användbart vid stora projekt med många 

kontinuerliga incheckningar av kod. (Harry, 2008) 

5.8 Kodanalys 
Ett verktyg för att kontrollera och höja kodkvaliteten är verktyget kodanalys. Verktyget är en 

vidareutveckling av FXCop, ett ramverk som används för att inspektera hur kod ser ut och 

fungerar. Med kodanalysverktyget undersöks koden statiskt och kan liknas vid 

rättstavningsverktyget i en ordbehandlare. Ett exempel på vad analysverktyget kan kontrollera 

är huruvida metoder börjar med stor bokstav eller inte. I TFS kan en policy garantera att 

kodanalysen körs innan incheckning av kod. (Olausson, 2009a) 

Idag ligger utmaningen med kodanalys i att minska antalet varningar som uppstår när verktyget 

används i en större applikation (Olausson, 2009a). Lösningen på det problemet kan vara att 

definiera en egen standard eller ordlista med regler för hur koden ska se ut och hur objekt ska 

namnges (Microsoft, 2008b). Dessutom ger kodanalysverktyget möjlighet att köra en typ av 

kodanalys för utveckling och en annan uppsättning för testning. (Olausson, 2009a) 

En skillnad mellan Visual Studio 2008 och Visual Studio 2010 är att det i 2010 finns möjlighet att 

se vilka rekommendationer som Microsoft anser är viktigast ur till exempel ett 

säkerhetsperspektiv. (Kaur, 2008) 
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6. Nulägesanalys på Medius 

Detta avsnitt handlar om hur Medius arbetar idag, problemen de själva ser med arbetet och vad 

de vill förbättra. Informationen är inhämtad från intern dokumentation på Medius samt 

observationer och intervjuer3med anställda på företaget. Intervjuerna utfördes i första hand med 

utvecklare på Medius, både i Linköping och i Stockholm, men information har också hämtats från 

andra anställda på företaget.  

6.1 MediusFlow i olika versioner 
MediusFlow är en programvara som kompletterar större affärssystem och hanterar bland annat 

leverantörsfakturor, inköp, offerter och leveransavvikelser. I de flesta fall levereras en 

standardprodukt utan anpassningar men det förekommer också specifika kundanpassningar. 

(Medius AB, 2009) 

Varje kvartal kommer en ny version av MediusFlow, en så kallad baseline-version. Vid 

nyinstallationer är det alltid en baseline-version som installeras. Eter 12-15 månader paketeras 

en ny huvudversion av MediusFlow som får nytt versionsnummer. Innan varje baseline-version 

släpps, föregås den av en testperiod där så många i organisationen som möjligt hjälper till att 

testa de nya delarna i versionen. (Svensson, 2009) 

6.2 Utveckling på Medius 
Utvecklingsprocessen på Medius är sedan två år inspirerad av Scrum med sprintar på fyra 

veckor. Medius har mest fokuserat på vem som gör vad och när det ska vara klart. Utveckling 

sker främst i sidogrenar och läggs in i huvudgrenen av MediusFlow när de är klara. Huvudgrenen 

ska vara fri från kritiska buggar och det ska alltid gå att ta ut en körbar version av MediusFlow.  

Utvecklingen på Medius sker mot TFS4 där arbetsuppgifter kallas för Product Backlog Items 

(PBI:er) och planeras och delegeras direkt i miljön. Varje PBI har en kundansvarig, som fungerar 

som beställare av funktionen. PBI:er prioriteras av ett produktråd för att sedan låta Scrum-

teamet välja vilka uppgifter som kommer att lösas under den kommande sprinten. Av flera 

hundra PBI:er väljs ett 20-tal ut till sprinten. Detta urval sker under sprintplaneringsmötet (Sprint 

Planning Meeting). På detta möte bryts också uppgifterna ner till mer hanterbara 

arbetsuppgifter som maximalt får ta tre dagar och kallas för Sprint Backlog Items (SBI:er). 

Dessutom diskuteras och utvärderas den föregående sprinten kortfattat för att se vad som kan 

göras bättre. (Utvecklingsteam MediusFlow, 2009) 

  

                                                           
3
 Semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer under perioden mars – oktober 2009.  

4
 Se kapitel 6.6. 
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Under planeringsmötet samlas alla utvecklare för att tillsammans identifieras vilka resurser som 

finns till förfogande och vilka PBI:er som ska prioriteras. Varje utvecklare får själv vara med och 

välja vilka PBI:er som han eller hon ska arbeta med. Flera utvecklare kan samarbeta med en PBI, 

och det finns oftast en huvudansvarig. Under mötet diskuteras även hur utvecklingsarbetet kan 

läggas upp på bästa sätt; det kan innebära att nya, oerfarna utvecklare får samarbeta med mer 

rutinerade eller att avlasta de utvecklare med lite tid. Efter att alla PBI:er blivit utdelade bryts de 

ner till SBI:er – enskilt eller i grupp. Tidigare har utvecklarna gjort denna process tillsammans 

eller återsamlats och diskuterat hur de valt att lösa uppgifterna men detta upplevdes som 

resursslöseri. Medius grundtanke är att alla utvecklare ska ha arbetat med samtliga moduler för 

att på så vis sprida kunskapen inom utvecklingsteamet. Dessutom fördelas de flesta PBI:er på 

flera utvecklare som då tillsammans bryter ner arbetet till SPI:er, se Figur 10. (Utvecklingsteam 

MediusFlow, 2009) 

 

 

Figur 10. Arbetsflödet på Medius (egen) 

När en PBI ska utvecklas skapas först en specifikation med lösningsförslag. Denna specifikation är 

funktionell och skapas ofta av kundansvariga. Med lösningsförslaget som grund skapar Scrum-

mästaren ett kostnadsförslag som skickas tillbaka till kund för godkännande. När kunden 

godkänt förslaget planerar produktrådet, se Figur 10, in i vilken sprint uppgiften ska utföras. I 

början av utvecklingsarbetet skrivs en designspecifikation och en testspecifikation. 

Testspecifikationen innehåller de enhetstester som behövs för att testa det som utvecklas och 
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de acceptanskriterier som ska finnas mellan kund och utvecklare. Medius tycker det är viktigt att 

ha lösningsförslagen från början då kunden och utvecklaren kopplas ihop och får en relation 

direkt. I och med detta går processen med acceptanskriterier bättre. (Interndokumentation 

Medius, 2009a) 

6.3 Kvalitet på Medius 
Det finns ingen formell definition av kvalitet på Medius, utan det är upp till varje anställd att 

bedöma om arbetet håller tillräckligt god kvalitet eller ej. Vad kvalitet egentligen innebär skiljer 

sig inom organisationen och det finns många individuella synsätt på vad som är kvalitet. 

(Inledande intervju om kvalitet, 2009a)  

Idag har inte Medius några utarbetade rutiner för mätning av kvalitet. Däremot har Scrum-

mästaren en uppfattning om vad kvalitet innebär och arbetar efter den. Det innebär bland annat 

att utvecklingsteamet är medvetna om tidsuppskattningar och kontinuerligt rapporterar hur 

arbetet fortskrider med Sprinten. 

Kvalitet är ett svårt begrepp att definiera men det handlar om att få saker att fungera och uppnå 

en bra kompromiss mellan en nöjd kund och att systemet fungerar på ett tillfredställande sätt. 

Det är också viktigt med ett system som är lätt att utöka i framtiden och produktiviteten skulle 

gå upp om alla kodade efter ett speciellt mönster. Däremot skulle det behöva användas på hela 

koden och en sådan omstrukturering är omfattande. (Inledande intervju om kvalitet, 2009b) 

Kvalitet innebär ett flexibelt och anpassningsbart system. Dessutom bör systemet vara enkelt 

och logiskt så att det är lätt att hitta rätt version snabbt och att det är lätt att sätta sig in i 

systemet. När det gäller testning är enhetstesterna de viktigaste att köra. (Inledande intervju om 

kvalitet, 2009a) 

6.4 Testning på Medius 
Enhetstester skrivs av alla utvecklare på Medius och det finns det mycket gammal kod som 

saknar enhetstester. Tiden det tar att skriva test för den gamla kodbasen är svår att få igen. 

Dessutom kan det vara svårt att skriva test på vissa delar av koden när det är svårt att separera 

den till enskilda enheter. (Inledande intervju om kvalitet, 2009a) 

I dagsläget sätts det upp två olika miljöer hos kunden, en testmiljö och en produktionsmiljö. 

Kundansvariga kör egna tester på testmiljön för att sedan låta den testas av kunden. Efter 

avslutade tester överförs testmiljön till den skarpa produktionsmiljön. (Inledande intervju om 

kvalitet, 2009a) 



 
 

  
6.5 Utveckling på olika orter 

 

 
41 

 
 

 

Figur 11. Selenium IDE spelar in musklick och tangenttryckningar vid testning. (SeleniumHQ, 2009b) 

För gränssnittstester använder Medius i dagsläget webbtestverktyget Selenium, se Figur 11. 

Selenium är anpassat för testning av webbapplikationer och installeras som en insticksmodul till 

Mozilla Firefox. I Firefox kan enskilda test eller hela testsviter spelas in. Under testets gång spelar 

Selenium in testarens händelser varpå innehållet verifieras. När testet väl har spelats in kan det 

även köras i andra webbläsare, bland annat Internet Explorer 7. (SeleniumHQ, 2009a) 

6.5 Utveckling på olika orter 
Utveckling av MediusFlow sker i Linköping, Stockholm och Krakow. Arbetsuppgifterna delas ut 

med viss hänsyn till i vilken stad utvecklaren sitter och grundidén är att Medius försöker fördela 

uppgifterna mellan de olika kontoren (Inledande intervju om kvalitet, 2009a). Kommunikationen 

mellan utvecklare sker till stor del över Skype. I de fall där större beslut ska tas, till exempel 

Sprinten ska planeras, träffas alla utvecklare antingen i Linköping eller i Stockholm. 

(Utvecklingsteam MediusFlow, 2009) 
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6.6 Team Foundation Server 2008 
Medius använder sig idag av Microsoft Team Foundation Server 2008 som är en plattform för att 

underlätta samarbete inom mjukvaruprojekt och erbjuder funktioner som hantering och 

spårbarhet av källkod samt ledning och projektstyrning. (Microsoft Corporation, 2009c) 

Huvuddelarna i Team Foundation Server består av versionskontroll för såväl källkod som andra 

filer, byggserver med möjlighet för skriptning och integration av tester. Dessutom erbjuds 

spårbarhet och möjlighet att göra kopplingar mellan källkod och entiteter i TFS. Dessa entiteter, 

även kallade Work Items, kan bestå av PBI:er, SBI:er, buggar, krav, arbetsuppgifter eller annan 

dokumentation. Utöver detta finns flera projektstyrningsverktyg där projektledaren har 

möjligheten att definiera arbetsprocessen och skapa en mall över hur arbetsflödet ska se ut. 

Rapporter över arbetsflödet och hur arbetet fortskrider kan sedan genereras för att underlätta 

utvärdering och uppföljning. (Microsoft Corporation, 2009c) 
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7. Utvärdering av verktyg 

Denna utvärdering baseras på två fokusgrupper med erfarna utvecklare på Medius, den 

teoretiska referensramen samt observationer under vår vistelse på företaget. Resultatet av 

utvärderingen ska ses som en vägledande studie som belyser de områden där 

kvalitetsförbättringar kan få störst genomslag. Utvärderingen grundar sig på VSTS2010 beta 1, 

den första publika betaversionen, vilket innebär att funktioner kan komma att ändras till den 

slutgiltiga versionen. Dessutom har verktygen utvärderats med hjälp av Schulmeyers (2007) 

indikatorer för mjukvarukvalitet.  

7.1 Bugghantering i MediusFlow 
Det största problemet med dagens sätt att rätta buggar är att de som uppstår i kundmiljö ofta är 

svåra att beskriva och reproducera. Det är inte alltid möjligt att felsöka ute hos kund vilket 

innebär att felsökningen måste ske på Medius istället. Kundens databas måste hämtas hem och 

kundens version av MediusFlow måste sättas upp internt. Detta tar lång tid och ofta kan det röra 

sig om timmar eller dagar innan felsökning av buggen kan påbörjas. Dessutom kan det visa sig 

att buggen inte finns i MediusFlow utan i kundens miljö, till exempel nätverksarkitektur, 

webbläsare och övrig programvara. 

MediusFlow erbjuder idag ett begränsat stöd för felhantering och loggning av feldata. Detta kan 

vara en bidragande orsak till att det är svårt att lokalisera fel i applikationen. Istället för att 

fokusera på att förbättra rapporteringen av buggar manuellt från användaren kan 

felrapportering ske direkt från applikationen och på så sätt förkorta den tid det tar att lokalisera 

buggarna. Exempelvis kan MediusFlow automatiskt samla in relevant information och spara 

denna när ett fel uppstår. Om utvecklaren har en mer detaljerad beskrivning av felet med 

insamlad feldata kan buggen lättare hittas och åtgärdas snabbare. Detta tyder på att 

funktionaliteten förbättrar samtliga av Schulmeyers kvalitetsindikatorer som berör buggar. 

Funktionaliteten finns i viss mån tillgänglig som verktyg i Visual Studio men måste 

implementeras direkt i MediusFlow om den ska användas ute hos kunderna.  

7.2 Test and Lab Manager 
Medius är idag en relativt liten organisation vilket medför att det är lätt för de anställda att 

kommunicera direkt med varandra. Buggar kan därför rapporteras och förklaras direkt till 

utvecklaren, även om en formell rapportering i TFS görs. Medius som organisation växer och 

planerar en kraftig expansion de kommande åren vilket gör att vi anser att det kan finnas 

användning för verktyget. Den personliga kontakten försvåras, dels av en större organisation, 

men också av ökade geografiska avstånd mellan olika utvecklingskontor. TLM kan vara till stor 

hjälp särskilt vid rapportering av buggar från personer med roller som gör att de inte har direkt 

insyn i koden. Detta kan vara intressant inför en större release när flera inom organisationen 

avsätter tid för att testa produkten. Verktyget påverkar Schulmeyers kvalitetsindikatorer för 
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buggar positivt då till exempel inspelade tester underlättar lokaliseringen av felen. Vidare 

underlättar TLM även testning av mjukvaran vilket leder till att indikatorn stabilitet ökas. 

Eftersom TLM inte medför någon ytterligare funktionalitet jämfört med VS kommer detta 

verktyg inte användas av utvecklarna som redan idag använder VS. Däremot finns fördelar i att 

skapa och genomföra tester i ett verktyg där fokus enbart ligger på testning. Inlärningströskeln 

behöver inte vara lika hög som till VS och därför kan fler involveras i testarbetet. 

Ytterligare en aspekt är möjligheten till dokumentering. Inspelning av gränssnittstest kan, 

förutom att användas i reproduceringssyfte, även användas istället för dokumentation. Vidare är 

det lättare att återanvända den ursprungliga informationen till buggen om det visar sig att den 

inte åtgärdats korrekt. 

7.3 Kodkontrakt 
Enligt de intervjuade utvecklarna är fördelen med kodkontrakt att de inte behöver användas på 

hela kodbasen för att få resultat. Istället kan de användas på den delen av koden som används 

oftast eller har flest buggar för att förbättra kvaliteten just där. Detta passar särskilt bra i 

MediusFlow, som har en stor kodbas, och därför kan det vara svårt att använda olika verktyg på 

hela MediusFlow.  

Att använda sig av kodkontrakt ger förbättringar främst i nyproducerad kod då många fördelar 

erhålls under tiden som den nya koden skrivs. Genom att använda sig av statisk kontroll får 

utvecklaren varningar direkt vid kompilering. Det kan röra sig om aritmetiska varningar, till 

exempel division med noll, eller risk för att objekt inte kontrolleras före användning, till exempel 

att en klassmetod försöker användas på ett objekt som är null. Dessutom erhålls varningar när 

egna uppsatta kontrakt bryts, antingen nya kontrakt som utvecklaren satt upp själv eller 

befintliga som finns på andra delar av koden.  

Dessa varningar kan begränsas med i förväg uppsatta regler. Reglerna styr hur kodkontrakten 

kontrolleras och därmed kan en gemensam standard för hur kod ska skrivas läras ut och 

förmedlas till utvecklarna. Resultatet blir en mer robust kod samt en kontinuerlig 

kvalitetsförbättring och utbildning i utvecklarnas sätt att skriva kod. Detta tyder på att 

Schulmeyers indikator för kvalitetsförbättrande åtgärder påverkas positivt.  

7.4 Historisk debugging 
Under utvärderingarna i fokusgrupperna har den historiska debuggern diskuterats. Utvecklarna 

tror att den kan vara användbar om data från den bifogas till buggar i TFS. I dagsläget går 

uppskattningsvis 80 % av tiden för att lösa en bugg åt till att lokalisera den och inse vad som är 

fel. Där tror utvecklarna att debuggern kan vara användbar för att förkorta tiden som det tar att 

rätta felet, vilket tyder på att Schulmeyers indikator hastighet för rättning av buggar och antal 

rättade buggar förbättras.  

Fyra gånger per år, inför varje baseline-version, förekommer testveckor på Medius då tid avsätts 

för att testa funktionalitet och rätta buggar. Under denna period skulle historisk debugging vara 

värdefullt. 
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Vi saknar möjligheten att samla in lokala variabler i den historiska debuggern. Något som annars 

sparas vid exempelvis brytpunkter. Detta gör att utvecklare troligen behöver kombinera dessa 

två verktyg för att debugga kod effektivt.  

7.5 Gränssnittstest i Visual Studio 
Utvärderingarna har visat att testverktyget har stor potential och erbjuder bland annat enkla 

lösningar på testning av MediusFlow som upplevts svåra i Medius nuvarande verktyg Selenium. 

Det visade sig under intervjuerna att testverktyget i VS har lättare att identifiera och hitta 

element i MediusFlow än vad Selenium har. Vidare måste hastigheten för hur fort testet körs 

regleras manuellt i Selenium, något som görs automatiskt i verktyget i VS. 

Idag körs Selenium-testerna i Firefox, en webbläsare som inte supportas av Medius. Selenium 

har numera stöd för Internet Explorer och tanken är att testerna i fortsättningen ska köras där. 

För att använda testverktyget i VS måste samtliga gränssnittstester byggas om från början.  

En fördel med Selenium-tester är att de kan köras som separata fristående program och kräver 

inget annat än en webbläsare med Java installerat. För att skapa testerna däremot, krävs en 

plugin till Firefox.  

 

Figur 12. Exempel på hur element med automatgenererade ID:n i MediusFlow hämtas i VS2010 (egen) 

I MediusFlow finns det vissa problem med gränssnittstestning, oavsett vilket verktyg som 

används. Verktygen väljer ut objekt på sidan, till exempel knappar och textrutor, genom 

objektens ID:n i HTML-koden. I MediusFlow byggs elementen upp dynamiskt med unika ID:n 

beroende på i vilken ordning de förekommer. Konfigurationen av dessa objekt kan variera 

kraftigt vilket gör det svårt att återanvända och underhålla gränssnittstest på olika 

konfigurationer. Det är inte bara gränssnittstestning i VS som har detta problem utan det rör all 

testning av ASP.NET Forms. Om innehållet på sidan är dynamiskt och alla ID:n måste vara unika 

behöver de genereras automatiskt. Trots dessa problem anser utvecklarna att gränssnittstesten 

är viktiga då de kan användas för att testa grundfunktionalitet i vissa standardflöden men antalet 

test måste begränsas för att kunna underhållas. I Visual Studio eftersom testen är genererade i 

läsbar C#-kod, se Figur 12. 
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I dagsläget är det svårt att besluta vilket testverktyg som ska användas då testverktyget i VS inte 

är färdigt. Vi anser trots det att testverktyget i VS erbjuder tillräckligt många fördelar över 

Selenium för att ersätta det befintliga verktyget.  

Schulmeyers indikator för stabilitet påverkas positivt eftersom det går att fortsätta utvecklingen 

när man vet att gränssnittet fungerar som det ska. Dessutom påverkas indikatorn antalet hittade 

buggar på ett naturligt sätt då verktyget testar användningen av mjukvaran och därmed de fall 

som inte täcks av övrig testverksamhet.  

7.6 Kodgenereringsverktyg 
Flera av medlemmarna i fokusgrupperna har använt sig av kodgenereringsverktyg i tidigare 

versioner av VS, då i form av tredjepartsmjukvara. Utvecklarna uppskattar att verktyget 

automatiskt genererar kod som annars hade varit tidsödande att skriva och underlättar arbetet 

vid rutinmässiga uppgifter. Den tid som sparas kan istället läggas på att producera bättre kod på 

andra ställen. Vi anser att verktyget har relativt liten påverkan på den interna kvaliteten. 

Däremot påverkar verktyget hastigheten på utvecklingsarbetet, något som enligt Schulmeyer är 

en indikator vid bedömning av mjukvarukvalitet. Även indikatorn komplexitet förbättras när det 

blir lättare för utvecklaren att fokusera på ”rätt” saker. Verktyget ger små tidsbesparingar för 

den enskilde utvecklaren och det bör därför vara upp till var och en att använda det. 

7.7 Incheckningsregler 
Hårda incheckningsregler är något som Medius övervägt och tanken är att i större utsträckning 

garantera högre kodkvalitet genom att hindra ofullständig kod från att checkas in. Ofullständig 

kod kan till exempel vara kod som saknar fullständig dokumentation, enhetstester, eller 

innehåller kompileringsfel.  

Att använda TFS2010 ger bättre möjligheter till kontinuerlig integration med incheckningsregler, 

något som vi anser kan påverka kvaliteten positivt. Till exempel kan fel upptäckas redan vid 

incheckning och verktyget kan garantera att vissa regler och riktlinjer följs på incheckad kod. 

Schulmeyers indikator stabilitet påverkas positivt då verktyget förhindrar vidareutveckling av 

ofullständig kod. Dessutom läggs mer tid på indikatorn kvalitetsförbättrande åtgärder eftersom 

TFS tvingar utvecklare att ägna tid åt dessa åtgärder för att få checka in kod.  

7.8 Kodanalys 
Kodanalys är ett verktyg i Visual Studio som fungerar som ordbehandlarens 

rättstavningsfunktion. För att rättstavningsfunktionen i en ordbehandlare ska fungera bra bör 

den aktiveras redan från början av arbetet. Detta för att kunna korrigera fel under arbetets gång 

istället för att behöva åtgärda alla fel i efterhand. På samma sätt fungerar kodanalysen i VS. Att 

slippa korrigera fel i efterhand tyder på att Schulmeyers indikator för stabilitet påverkas positivt.  

Det finns ett tiotal olika uppsättningar befintliga regler och det går även att utarbeta en egen 

uppsättning. Detta kan vara en metod för att minska antalet irrelevanta varningar som annars 

erhålls när utvecklingsstandarden skiljer sig från det i de befintliga mallarna. 

Vi anser att verktyget kan vara bra för att få en gemensam kodstruktur och likformighet i koden 

trots att det är flera som bidrar till kodbasen. Dessutom kan verktyget användas tillsammans 
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med incheckningsregler i TFS. Verktyget kan också användas för att kontrollera att riktlinjer för 

säkerhet följs eller eftersträva en gemensam kodstruktur där det lättare att känna igen sig och 

på så sätt introducera koden för nya utvecklare. Detta kan påverka Schulmeyers indikator för 

komplexitet då verktyget gör koden mindre komplex.  

7.9 Sammanfattning av kvalitetsindikatorer 
Grafen nedan kopplar ihop verktygen ovan med Schulmeyers kvalitetsindikatorer 

 
MTLM Kodkontrakt 

Historisk 
debugging 

Test av 
gränssnitt Kodgenerering Incheckningsregler Kodanalys 

Framsteg i 
utvecklingen     X   

Stabilitet X   X  X  
Hur väl planerings 

följs        

Kvalitetsförbättrande 
åtgärder  X    X  

Testtäckning        
Upptäckta buggar X   X    

Andel rättade buggar X  X     
Hastighet för 

rättning av buggar X  X     

Buggdensitet X       
Komplexitet     X  X 

 
Figur 13. Jämförande tabell över verktygen kopplade till kvalitetsindikatorer 
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Kapitel 8  

Arbetsprocessen på Medius 

”Vänta inte på inspiration.  

Arbete inspirerar till inspiration.  

Om du lyckas, fortsätt arbeta.  

Om du misslyckas, fortsätt arbeta. 

 Om du är intresserad, fortsätt arbeta.  

Om du är uttråkad, fortsätt arbeta.  

Det fungerar” 

 

-Michael Crichton 
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8. Arbetsprocessen på Medius 

I detta kapitel förs en diskussion och jämförelse mellan vår uppfattning av den befintliga 

arbetsprocessen på Medius samt regler och riktlinjer från teorin om Scrum. Dessutom diskuteras 

influenser från XP samt om CMMI och ISO 9000 kan tillföra något till Medius utvecklingsprocess.  

8.1 Scrum på Medius 
Under arbetets gång har Medius arbetsprocess studerats. Detta genom deltagande på såväl 

dagliga Scrum-möten, Sprintplaneringsmöten som det löpande utvecklingsarbetet. Nedan görs 

en jämförelse mellan teorin om Scrum och våra upplevelser av utvecklingsarbetet.  

8.1.1 Roller i Scrum 
Scrum innehåller tre tydliga roller; Produktägaren, Scrum-mästaren och Scrum-teamet. 

Ytterligare roller inom organisationen finns men vi anser att de är av mindre vikt när Scrum-

processen ska studeras.  

Produktägaren i Scrum representeras på Medius av Produktrådet. Det har som ansvar att 

prioritera MediusFlows Backlog samt förtydliga och sortera bland PBI:erna. Produktrådet består 

av en utvecklingsansvarig, produktansvarig, projektansvarig, säljansvarig samt leveransansvarig.  

På Medius består Scrum-mästarens roll till stor del av att skydda utvecklarna från störande 

moment såsom buggar och administrativa uppgifter. Till stor del fungerar denna roll bra, men 

Scrum-mästaren upplever att utvecklingsteamet ibland svarar på lite väl många frågor utifrån 

och gör uppgifter som inte rör sprinten vilket tar tid från det verkliga arbetet. 

Scrum-mästaren agerar även som produktägare på Sprintplaneringsmötet då han även sitter 

med i produktrådet. Trots det upplever han att rollen som Scrum-mästare är viktigast. Detta 

medför att rollen som Scrum-mästare och produktägare kan bli krävande och riskerar att Scrum-

teamet blir beroende av en enskild person. Teamet kan därmed bli sårbart och Scrum-mästaren 

kan uppfattas som chef över gruppen vilket kan hämma det självgående teamet som Scrum 

annars förespråkar. 

Rollen som både Scrum-mästare och produktägare har en inbördes motsättning då 

produktägarens roll är att säkerställa och höja produktionen, medan Scrum-mästarens roll 

snarare är att skydda teamet från att ta på sig för många uppgifter. Fördelarna med att dela 

dessa roller är att personen är insatt i de olika PBI:erna och lätt kan förklara och beskriva dem. 

Dessutom är det en fördel att ha någon från teamet med i produktrådet som kan komma med 

kodnära synpunkter till vilka PBI:er som ska tas med i en kommande sprint. Detta kan till 

exempel röra sig om att prioritera upp underliggande funktionalitet för att underlätta framtida 

arbete.  
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Att Scrum-mästaren också är med i Produktrådet, och därmed är en del av produktägaren, 

verkar fungera bra på Medius trots att Scrum talar om motsatsen. Det viktiga i sammanhanget är 

att vara medveten om de olika rollernas funktion och att det kan vara sårbart att ha samlat 

ansvaret på en och samma person. 

På Medius är Scrum-teamet uppdelat på tre orter; Linköping, Stockholm och Krakow. Teamet 

består av tre till fyra personer i Stockholm respektive Linköping samt två personer i Krakow. 

Denna fördelning medför att aktiviteter måste ske till stor del över distans. Inom Scrum finns 

begreppet Distribuerad Scrum där teamet är uppdelat på flera geografiska platser och arbetar 

tillsammans utan att träffas. Medius använder sig till viss del av detta arbetssätt då det dagliga 

arbetet sker distribuerat. Detta innebär till exempel att det dagliga Scrum-mötet hålls över Skype 

och att samarbete mellan kontoren måste ske på distans. Däremot träffas alla utvecklare 

tillsammans under sprintplaneringsmötet som hålls antingen i Linköping eller i Stockholm.  

8.1.2 Sprintplaneringsmöte  
Scrum som arbetsprocess fokuserar mindre på individer och lägger istället vikt på gruppen som 

helhet och menar att hela gruppen ska vara delaktig i så mycket arbete som möjligt. Detta gäller 

till exempel vid nedbrytningen av PBI:er till SBI:er. Medius arbetade från början med att bryta 

ner PBI:er tillsammans i hela gruppen, men upplevde att det var slöseri med tid och resurser. 

Istället förs denna diskussion då uppgifterna fördelas mellan medlemmarna i gruppen. De som 

tidigare arbetat med en viss funktionalitet får ofta liknande uppgifter tilldelat sig igen. Dessutom 

får de svara på frågor om hur de löstes när snarlika uppgifter fördelas till andra i gruppen. Dock 

är denna diskussion endast övergripande och diskuterar aldrig lösningsförslagen i detalj. 

Eftersom nedbrytningen av PBI:er har utvärderats och gruppen är nöjd med hur detta sker idag 

ser vi ingen anledning till förändringar. Däremot kan eventuella misstag i lösningarna upptäckas 

tidigare om de utvärderas i grupp, eftersom det då sker en informell validering. Om PBI:erna 

bryts ner i smågrupper läggs denna validering på Scrum-mästaren som granskar alla 

lösningsförslag.  

8.1.3 Dagligt Scrum-möte  
Eftersom Medius har utveckling på tre orter är det inte möjligt att samla hela teamet på ett och 

samma ställe, utan det dagliga Scrum-mötet sker istället distribuerat. Som hjälpmedel används 

Skype för röstkommunikation och mötet hålls i ungefär 10-15 minuter. Vi ser inga problem med 

att fortsätta arbeta med det dagliga Scrum-mötet på samma sätt då vi upplever att det fungerar 

bra. Ur dokumentationssynpunkt kan det vara av intresse att svaren på de tre frågorna skrivs 

ned före mötet och sparas så att uppföljningar kan göras. Detta skulle också kunna förenkla 

eventuella språkhinder då det ofta är lättare att uttrycka sig i skrift. Mötet kan även hållas 

kortare om frågorna är förberedda och i förväg lästa av alla i gruppen.  
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8.1.4 Utvärderingsmöte  
Enligt Scrum ska ett tre timmar långt utvärderingsmöte hållas efter varje sprint där erfarenheter 

och lärdomar tas tillvara. Mötet syftar till att öka teamets förståelse och motivera framtida 

arbete samt förbättra Scrum-processen. Ur ett internt kvalitetsperspektiv är detta möte högst 

intressant då det ger utrymme till att förbättra de interna processerna. Medius använder sig idag 

inte av ett specifikt utvärderingsmöte utan utvärderar istället den föregående sprinten i början 

av sprintplaneringsmötet. Dessa utvärderingar sker sporadiskt och prioriteras ibland bort. 

Vi anser att införandet av ett utvärderingsmöte skulle kunna höja den interna kvaliteten och 

medvetenheten för styrkor och svagheter i organisationens utvecklingsprocesser. Om dessa 

dessutom skulle protokollföras och dokumenteras erhålls möjligheten till uppföljning och att se 

trender på längre sikt. Vi anser att utvärdering är viktigt och bör belysas genom att antingen 

använda en speciell prioriterad backlog för förbättringsåtgärder eller lägga in dem tillsammans 

med övriga arbetsuppgifter i produktens vanliga backlog.  

8.1.5 Distribuerad Scrum 
Vi uppfattar att Medius går mot ett mer decentraliserat arbetssätt. Det dagliga Scrum-mötet 

sker redan idag distribuerat och utvecklingsteamet är spritt på flera orter. Om utvecklingsteamet 

inte ska delas upp på de olika geografiska platserna, tror vi att Sprintplaneringsmötet i framtiden 

kan komma att hållas distribuerat. För att underlätta detta bör mötet delas upp i två delar, en 

distribuerad del där kommunikationen sker med alla inblandade personer på olika geografiska 

platser och en lokal del där nedbrytning av arbetsuppgifter sker. Vi anser att den lokala 

nedbrytningen är viktig då det är lättare att diskutera implementationsförslag och 

designlösningar på plats. Det är lättare att visa, beskriva och demonstrera lösningar när 

kroppsspråk kan användas. Dessutom sker arbetet med samma fysiska verktyg, till exempel 

dator, papper eller whiteboard. 

När teamet finns på olika platser finns risk för att kunskapsöar uppstår vilket är sårbart i längden 

då det finns risk för att alla inte har tillräcklig kunskap att arbeta med hela koden. Vi anser att 

dessa typer av kunskapsskillnader kan förebyggas genom noggrann fördelning av 

arbetsuppgifterna mellan kontoren. Snarlika uppgifter bör inte fördelas till samma kontor utan 

spridas ut så att kunskap fördelas jämnt. Likaså bör samarbete mellan kontoren uppmuntras för 

att minska de sociala och kulturella avstånden mellan olika utvecklare. 

För Medius del finns tre alternativ för att bedriva sprintplaneringsmötet med inslag från 

distribuerad Scrum. Dessa är att utvecklarna samlas på ett och samma ställe, de svenska 

kontoren samlas på ett ställe med kontoret i Polen på distans, eller så görs mötet helt på distans.  

Att alla samlas på ett och samma ställe skulle i förlängningen bli omständigt och resorna skulle 

stjäla tid från mötet. Dessutom blir det svårare att genomföra mötet om utveckling förläggs på 

ytterligare orter. Fördelarna med lösningen är att det är lättare att kommunicera öga mot öga 

samt att samhörigheten i gruppen stärks. 

Kompromisslösningen är att hålla ett gemensamt möte för utvecklarna i Sverige med kontoret i 

Polen på distans. Detta skulle ge utvecklarna i Sverige samma effekt som när alla utvecklare 

samlas på ett ställe, med risken att övriga kontor får sämre tillhörighet med resten av gruppen.  
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Att hålla mötet helt distribuerat skulle kunna underlätta det decentraliserade arbetssätt som 

Medius går mot. Den stora nackdelen med ett helt distribuerat arbetssätt är att 

kommunikationen försvåras, dessutom försämras samhörigheten mellan de olika kontoren. Om 

planeringsmötet ska ske distribuerat bör en del av mötet köras lokalt där nedbrytning av 

uppgifter görs gemensamt på kontoren.  

8.2 Influenser från XP 
I XP finns ett antal arbetsmetoder och praxis där vi hämtar influenser som vi tror kan förbättra 

arbetsprocessen på Medius. Genom de observationer vi gjort på Medius bedömer vi att 

enhetstester, acceptanstester, enkel design, kodstandarder, gemensamt kodägande samt korta 

leveranscykler redan används till stor del. Vidare är inte planeringsspelet samt arbetsmiljön 

något som ligger utanför rapportens syfte och definition av intern kvalitet. De faktorer som 

återstår är parprogrammering, omfaktorisering och metaforer. Nedan diskuteras dessa 

arbetsmetoder och vilka konsekvenser en eventuell implementering skulle kunna få för Medius. 

8.2.1 Parprogrammering 
Användning av parprogrammeringen tenderar ofta att bli en ekonomisk fråga, där det i 

slutändan är företagets resurser som begränsar. Studier utförda av Hannay, Dybå, Arisholm och 

Sjöberg (2009) har visat att korrektheten kan förbättras vid parprogrammering, speciellt vid 

komplicerade uppgifter. Dessutom kan det gå snabbare att lära upp oerfarna utvecklare om de 

får arbeta i par med en mer erfaren utvecklare. 

På Medius används influenser från parprogrammering idag, då utvecklarna tar hjälp av varandra 

och delar skrivbord och diskuterar över Skype. Vidare fördelas arbetsuppgifter på ett sätt så att 

oerfarna utvecklare får arbeta inom samma PBI som mer erfarna och mer komplicerade PBI:er 

fördelas mellan flera utvecklare. Vi anser att inslag av parprogrammering kan belysas och 

användas mer på Medius, då det underlättar vid introduktion av nya utvecklare och vid 

utveckling av komplicerade moduler. Kritiken som riktas mot parprogrammering menar att det 

är överskattat och kan ta mycket tid, dessutom passar det inte alla människor. Vi anser därför att 

det måste utvärderas grundligt och införas på prov i liten skala innan det eventuellt tas i bruk. 

8.2.2 Omfaktorisering 
Idag består MediusFlow av ungefär en halv miljon rader kod utvecklat under drygt sju års tid. 

Detta tidsspann medför att koden, som är skriven i både Visual Basic och C#, består av flera olika 

versioner av ramverket .NET samt är utvecklad med olika verktyg och utvecklingsmiljöer. Vidare 

har Medius ändrat och uppdaterat sina interna utvecklingsrutiner flera gånger. Detta ligger till 

grund för en hel del problem med gammal kod som måste underhållas och vidareutvecklas för 

att passa nya funktioner, ramverk och standarder. 

Omfaktorisering är ett begrepp inom XP som främjar förbättring av befintlig kod. Begreppet går 

ut på att inte ändra funktionalitet utan förbättra och förenkla så att koden blir mer lättförstådd 

och lättare att använda. För Medius del skulle en omfaktorisering av hela kodbasen bli 

omfattande men det är fortfarande lämpligt att utföra förbättringar på de delar av koden där 

vidareutveckling sker eller kommer att ske.  
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8.2.3 Metaforer 
Metaforer kan användas på olika nivåer i en organisation. Tanken i XP är att metaforen ska 

kunna förstås av alla såväl inom som utom organisationen. Att använda en allt för generell 

metafor kan ge en otydlig bild av vad som försöker beskrivas. Vi ser ingen anledning av att 

använda denna typ av metafor då det på Medius redan existerar ett fackspråk som tillräckligt 

kan förklara funktionalitet inom organisationen och till kunder.  

Användningen av metaforer kan snarare få större genomslag på en lägre nivå där de kan 

användas för att beskriva enskilda PBI:er. Detta görs till viss del redan idag då funktionalitet 

beskrivs under exempelvis ett Sprintplaneringsmöte. Under dessa möten används liknelser eller 

referenser till befintlig funktionalitet. Vi tycker det är bra att använda metaforer på detta sätt då 

de presenteras inför en grupp med liknande referensram. I de fall där funktioner ska förklaras för 

utomstående eller nya medlemmar i gruppen som saknar denna referensram får språket 

anpassas.  

8.3 Testdriven utveckling 
Under utvärderingarna visade det sig att det kan vara svårt att använda TDD för att utveckla 

MediusFlow. För att test ska kunna skrivas först krävs god förståelse för vad som ska 

implementeras och det kan vara svårt när uppgiftsbeskrivningarnas innehåll varierar. Det finns 

beskrivningar som innehåller detaljerad information av vad som ska göras och ett förslag på hur 

vägen dit kan se ut. Andra beskrivningar målar istället upp ett behov hos kunden utan att ge 

några ytterligare förslag på hur det kan realiseras i verkligheten. I Scrum behövs inga 

väldefinierade specifikationer såvida kunden finns närvarande, eftersom uppgiftsbeskrivningarna 

då lätt kan kompletteras med hjälp av kunden. Saknas denna direktkontakt läggs stort ansvar på 

utvecklarna och då behövs istället en tydlig och utförlig uppgiftsbeskrivning för att de ska kunna 

tolka och bygga upp funktionaliteten själva. Vi anser att antingen behöver 

produktspecifikationerna förbättras eller så behöver samarbetet mellan kundsansvarig och 

utvecklare utökas. Om produktspecifikationerna förbättras så vet utvecklarna tydligare vilken 

funktionalitet som efterfrågas i början av processen. Detta skulle till exempel kunna ske genom 

att ha tydligare krav på att den befintliga specifikationsmallen följs. Om samarbetet mellan 

kundansvarig och utvecklare utökas får de direkt feedback om funktionaliteten. Detta kan till 

exempel göras genom att ha regelbundna möten mellan utvecklare och kundansvariga. 

8.4 Industriella kvalitetsstandarder 
De kvalitetsstandarder som berörs i kapitel 3.6 behandlar organisationens arbetsprocesser. Det 

finns möjlighet att certifiera organisationen enligt både ISO och CMMI för att garantera 

organisationens kvalitet gentemot kund, men även inom organisationen. Vi har inte utvärderat 

huruvida Medius ska certifiera sig eller ej, men detta hindrar dock inte organisationen från att 

implementera delar av standarderna för att på så vis höja den interna kvaliteten.  

Det finns förespråkare inom både CMMI och Scrum, bland andra Sutherland, Jabobsen och 

Johnson (2007), som anser att en kombination mellan de olika modellerna ger högre kvalitet och 

produktivitet. Företag på en CMMI-nivå tre och högre har stor nytta av att kombinera Scrum 

tillsammans med CMMI. Därför ser vi inga hinder eller dokumenterade svårigheter för Medius 

att kombinera sin nuvarande Scrum-process med influenser från CMMI. CMMI och ISO 
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överlappar till stor del varandra men CMMI är ett processförbättrande ramverk anpassat 

speciellt för mjukvaruutveckling. Detta tillsammans med att ISO är en stängd standard gör att vi 

väljer bort ISO till förmån för CMMI. 

Vi anser att Medius befinner sig på CMMI-nivå två, då företaget uppfyller de krav som återfinns 

för nivå två i Bilaga A. På nivå tre krävs ett kontinuerligt förbättringsarbete med organisationens 

processer. Detta är något som vi tror Medius kan bli bättre på, exempelvis genom att införa ett 

utvärderingsmöte i slutet av varje sprint där vad som varit bra och vad som kan utvärderas och 

dokumenteras. CMMI-nivå fyra fokuserar på statistik med kontroll och mätning av 

processprestanda. Dessutom sätts kvantitativa mål upp för kvalitetsarbetet. Detta mynnar ut i 

statistisk data som sedan utvärderas för att undersöka vilka mål som uppfyllts och var 

förbättringar i processen kan göras. Idag sker ingen mätning av processprestanda eller kvalitet 

vilket gör det svårt att utvärdera och förbättra processerna. Nivå fem behandlar ytterligare 

optimering av processerna vilket inte är aktuellt att införa med dagens mognadsnivå. 
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Kapitel 9  

Resultat 

”När andra gör något blir det resultat. 

När jag gör något blir det konsekvenser…” 

 

-Fredrik Stabel 
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9. Resultat 

I detta kapitel diskuteras frågeställningarna som sattes upp i inledningen. Här definieras intern 

kvalitet, vi besvarar om Medius är i behov av förbättring av den interna kvaliteten, vad som i så 

fall bör förbättras och hur den interna kvaliteten kan förbättras. 

9.1 Hur definieras intern kvalitet? 
Vi har valt att dela upp kvalitetsbegreppet i två delar, extern och intern kvalitet. Med extern 

kvalitet menas det som kunder ser, till exempel att rätt funktionalitet utvecklas och att den 

levereras i tid. Dessutom fokuserar extern kvalitet på kundens uppfattning om produkten. Intern 

kvalitet handlar om processer inom företaget och det som kunden ofta inte ser eller är 

medveten om. Det kan till exempel röra sig om utvecklingsmetodik, arbetsrutiner och 

kvalitetsuppföljning, eller mer kodnära begrepp som kodstandarder, anpassningsbarhet, 

modularitet och enkelhet.  

9.2 Är utvecklingsarbetets interna kvalitet i behov av 

förbättring? 
Under intervjuerna och fokusgrupperna har många förslag och önskemål angående 

kvalitetsförbättringar framkommit. Samtidigt har dessa diskussioner även visat att den befintliga 

arbetsprocessen och utvecklingsarbetet fungerar tillfredsställande. Utvecklarna är överlag nöjda 

men anser att kvaliteten alltid kan förbättras, oavsett omfattning.  

Svaret på denna frågeställning är att den interna kvaliteten inte är i behov av förbättring. Men, 

saker och ting kan alltid göras bättre, särskilt med tanke på Medius framtida expansionsplaner. 

Ju större organisationen blir desto viktigare är det att ta hänsyn till den interna kvaliteten. Denna 

diskussion bör lyftas fram tidigt då förbättringar av den interna kvaliteten kräver ett långsiktigt 

engagemang.  

9.3 Vilka metoder lämpar sig för att höja kvaliteten på 

utvecklingsarbetet? 
Denna rapport fokuserar på två områden inom vilka Medius kan förbättra den interna kvaliteten, 

Arbetsprocessen samt utvecklingsverktygen. Inom arbetsprocessen handlar det till stor del om 

mindre justeringar som kan öka medvetenheten för den interna kvaliteten genom: 

 Utförligare utvärderingar av den egna arbetsprocessen.  

 Att belysa Scrum-mästarens roll och ansvarsområden internt i hela 

organisationen. 



 
 

  
9.4 Hur kan dessa metoder implementeras? 

 

 
59 

 
 

 Att inhämta influenser från Distribuerad Scrum. 

Inom utvecklingsverktygen rekommenderar vi att dessa används för att höja den interna 

kvaliteten, med reservation för att utvärderingen grundar sig på en första betaversion och att 

funktionalitet kan komma att förändras: 

 Börja använda kodkontrakt i utvecklingen. 

 Byta till Visual Studios verktyg för gränssnittstestning. 

 Se över och använda incheckningsregler i större utsträckning. 

9.4 Hur kan dessa metoder implementeras? 
I detta kapitel redovisas hur de metoder som vi anser kan förbättra kvaliteten kan 

implementeras och införas på Medius. 

9.4.1 Utförligare utvärderingar 
För att uppnå utförligare utvärderingar av den egna arbetsprocessen bör en förändring av 

sprintplaneringsmötet ske. Istället för att avsätta tre timmar i slutet av varje Sprint för 

utvärdering som Scrumteorin förespråkar kan denna utvärdering läggas under en timma i början 

av Sprintplaneringsmötet. Utvecklarna har då ändå samlats på en och samma plats vilket 

motiverar till att slå samman de två mötena. Det viktigaste är att resultatet av utvärderingen 

skrivs ner och förbättringsåtgärder läggs till som PBI:er till backloggen. Dessa PBI:er bör 

prioriteras högt och följas upp i slutet av sprinten. 

9.4.2 Scrum-mästarens roll 
Scrum-mästarens roll går i huvudsak ut på att skydda utvecklarna från störande moment. Denna 

skyddande roll tror vi kan belysas mer i hela organisationen för att på så vis undvika att 

utvecklarna störs i sitt arbete av frågor och extrauppgifter. Avbrotten behöver inte ta så lång tid, 

men om de blir många stjäls tid från den egentliga utvecklingen. Idag finns riktlinjer som säger 

att frågor till utvecklarna ska gå genom Scrum-mästaren. Scrum-mästaren upplever att dessa 

riktlinjer inte alltid följs, därför bör dessa belysas mer och lyftas fram.  

9.4.3 Distribuerad Scrum 
Att besvara frågan hur Medius ska utföra sina planeringsmöten är inte lätt och mer utvärdering 

krävs för att fatta ett klokt beslut. Vi tror att planeringsmötet på något sätt behöver förändras 

för att bättre anpassas efter det nya kontoret i Polen men hur denna anpassning ska ske behöver 

utvärderas närmare. Ett förslag är att införa ett distribuerat arbetssätt på prov för att sedan 

lättare kunna ta ett beslut. Nedbrytningen bör i vilket fall ske lokalt.  

9.4.4 Kodkontrakt 
Kodkontrakt kan ge stora förbättringar av kvalitet och leder dessutom till att utvecklarna 

utbildas i att skriva bättre kod. Därför bör det användas i så stor utsträckning som möjligt, 

speciellt i nyproducerad kod. Det kan även vara värt att förbättra befintlig kod om den används 

ofta. En av kodkontraktens största fördelar är den statiska kontrollen som sker vid kompilering. I 

dagsläget är det oklart i vilken version av Visual Studio som den statiska kontrollen kommer 
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finnas tillgänglig och vilken version som kommer användas av Medius. Om den statiska 

kontrollen inte finns tillgänglig för Medius är kodkontrakt ointressant som verktyg.  

9.4.5 Visual Studios verktyg för gränssnittstestning 
Visual Studios verktyg för gränssnittstestning finns bara i en betaversion än så länge. 

Utvärderingarna visar att det ändå fungerar tillfredställande och överlag bättre än dagens 

verktyg Selenium. Det viktigaste med gränssnittstestningen är att reducera antalet test för att 

därmed lättare kunna underhålla dem. Testen bör kontrollera så att standardflöden och 

grundfunktionalitet fungerar. Anledningen till att testen bör vara få är att de är omständiga att 

hålla uppdaterade och behöver relativt ofta omfaktoriseras för att fungera. Det våra 

undersökningar har visat är att Visual Studios verktyg för gränssnittstestning fungerar bra och 

kan ersätta dagens verktyg helt.  

9.4.6 Incheckningsregler 
Vid användandet av TFS2010 ges bättre möjligheter till kontinuerlig integration med 

incheckningsregler. Reglerna kan kontrollera att vissa riktlinjer följs på kod som ska checkas in, 

till exempel att koden ska ha enhetstest, att den ska vara dokumenterad och kopplad till en SBI. 

Genom att använda incheckningsregler tvingas utvecklare att arbeta med dessa delar och 

incheckade koden håller en gemensam standard och kvalitet. Vi rekommenderar att Medius 

undersöker vilka incheckningsregler som är aktuella samt använder dem fullt ut när TFS2010 

sätts i bruk.  

9.5 Vidare studier 
Vi har identifierat tre områden där vidare studier kan bedrivas. 

9.5.1 Buggrapportering i MediusFlow 
Stor del av tiden det tar att rätta en bugg går åt till att lokalisera den. En möjlig förbättring är att 

införa noggrannare buggrapportering i MediusFlow för att på så sätt få mer detaljerad 

information om själva felet och var det uppstod.  

Intressanta frågeställningar för denna studie kan vara om felrapporteringen kan implementeras 

automatiskt, vilken information som behöver skickas, om rapportering kan skickas direkt till 

Medius, om kunderna skulle godkänna en automatisk rapporteringslösning och vilken 

information som får skickas med hänsyn till sekretess.  

9.5.2 Införa kvalitetsstandard på Medius 
Att certifiera sig för en industristandard kan ha positiv effekt på det sätt att företaget tvingas 

aktivt arbeta med kvalitetsfrågor för att få certifieringen. Dessutom kan kunderna uppskatta att 

företaget har en kvalitetscertifiering då det ger en garanti för att kvaliteten håller en viss nivå.  

Att undersöka vilken kvalitetsstandard Medius bör välja och hur företaget ska göra för att 

certifiera sig är intressanta frågeställningar i en framtida studie. Likaså om en certifiering 

efterfrågas av kunderna då Medius har expansionsplaner utanför Norden.  
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9.5.3 Hur kan distribuerad Scrum införas på Medius 
Eftersom Medius expanderar kraftigt på flera olika geografiska platser blir begreppet 

distribuerad Scrum mer och mer intressant. Ett intressant område för vidare studier skulle kunna 

vara att undersöka hur övergången till distribuerad Scrum kan ske på bästa sätt. Relevanta 

frågeställningar skulle kunna vara om hur kommunikationen förändras av att föras på distans, 

vilka hjälpmedel finns och kan underlätta ett distribuerat arbetssätt, vilka av dessa hjälpmedel 

kan nyttjas av Medius och att utvärdera distribuerad Scrum mot att isolera utvecklingen till varje 

kontor. 

 





 

 

AVSNITT VI – REFERENSER 

Referenser 

”Nyckeln till kreativitet är förmågan att dölja 

sina källor” 

 

Albert Einstein 

  



 
AVSNITT VI - REFERENSER 

  
 

 

64 
 

 
 

Referenser 

Beck et. al. (den 13 02 2001). Manifesto for Agile Development. Hämtat från 

http://agilemanifesto.org/ den 30 06 2009 

Beck, K. (2000). Extreme Programming explained. New Jersey: Addison-Wesley. 

Beck, K. (2003). Test-Driven Development By Example. Boston: Pearson Education. 

Bergman, B., & Klefsjö, B. (2007). Kvalitet från behov till användning. Lund: Studentlitteratur. 

Burnstein, I. (2003). Practical Software Testing. New York: Springer. 

Carnegie Mellon University Software Engineering Institute. (12 2001). Capability Maturity Model 

Integration. Hämtat från Capability Maturity Model Integration (CMMI) for Systems 

Engineering/Software Engineering, Version 1.1, Staged Representation (CMMI-SE/SW, 

V1.1, Staged): http://www.sei.cmu.edu/pub/documents/02.reports/pdf/02tr002.pdf den 

03 08 2009 

Carnegie Mellon University Software Engineering Institute. (2006). CMMI for Development 

Version 1.2. Pittsburgh: Carnegie Mellon Software Engineering Institute. 

Copeland, L. (2003). A Practioner's Guide to Software Test Design. Artech House. 

Crosby, P. (1979). Quality is free: The art of making quality certain. New York: McGraw-Hill. 

Dalcher, D., & Brodie, L. (2007). Successful IT Projects. Thomson Learning. 

Feigenbaum, L. (den 13 12 2008). The Visual Basic Team - A group blog from members of the VB 

team . Hämtat från Walkthrough: TDD Support with the Generate From Usage Feature in 

VS 2010 (Lisa Feigenbaum): 

http://blogs.msdn.com/vbteam/archive/2008/12/13/walkthrough-tdd-support-with-the-

generate-from-usage-feature-in-vs-2010-lisa-feigenbaum.aspx den 18 09 2009 

Gillies, A. C. (1997). Software Quality Theory and Management. Salford: Thomson Computer 

Press. 

Glazer, H., Dalton, J., Anderson, D., Konrad, M., & Shrum, S. (2008). CMMI® or Agile:Why Not 

Embrace Both! Pittsburgh: Carnegie Mellon University. 

Hannay, J. E., Dybå, T., Arisholm, E., & Sjöberg, D. I. (2009). The effectiveness of pair 

programming: A meta-analysis. Information and Software Technology 51 , 1110–1122. 

Harry, B. (den 27 10 2008). Team Foundation Server 2010: Cool New Features. Hämtat från | pdc 

2008 | Channel 9: http://channel9.msdn.com/pdc2008/TL52/ den 13 08 2009 



 
 

  
Referenser 

 

 
65 

 
 

Heydarian, H. (den 2 10 2008). Historical Debugger and Test Impact Analysis in Visual Studio 

Team System 2010. Hämtat från Visual Studio - Channel 9: 

http://channel9.msdn.com/posts/VisualStudio/Historical-Debugger-and-Test-Impact-

Analysis-in-Visual-Studio-Team-System-2010/ den 17 08 2009 

Interndokumentation Medius. (2009a). MediusFlow Development Guidelines . 

Janzen, S. D., & Saiedian, H. (2008). Does Test-Driven Development Really Improve Software 

Design Quality? IEEE SOFTWARE , 77-84. 

Jeffries, R., Anderson, A., & Henrickson, C. (2001). Extreme Programming Installed. Addison-

Wesley. 

Juran, J. (1988). Jurans's quality handbook. New York: McGrav-Hill. 

Kaur, R. (den 12 11 2008). Fun with Code Analysis Rule Sets. Hämtat från Code Analysis Team 

Blog: http://mschnlnine.vo.llnwd.net/d1/pdc08/WMV-HQ/TL60.wmv den 07 08 2009 

König, D. (den 17 08 2009a). Introduktion till Code Contracts i .NET 4.0. Hämtat från Dag König - 

Allt mellan ditt, datt och dot ifrån en Microsoftevangelist: 

http://buzzfrog.blogs.com/zabrak/2009/08/introduktion-till-code-contracts-i-net-

40.html den 21 09 2009 

König, D. (den 29 06 2009b). Introduktion till VSTS 2010, Del 4 - Test. Hämtat från MSDNSweden: 

http://channel9.msdn.com/posts/MSDNSweden/Introduktion-till-VSTS-2010-Del-4-Test/ 

den 12 08 2009 

Marsman, J. (den 05 12 2008). Visual Studio Team System (VSTS) 2010: Making Testing Easier. 

Hämtat från Jennifer Marsman: 

http://blogs.msdn.com/jennifer/archive/2008/12/05/visual-studio-team-system-vsts-

2010-making-testing-easier.aspx den 12 08 2009 

Martin, R. C. (2007). Professionalism and Test-Driven Development. IEEE Computer Society , 32-

33. 

Medius AB. (2009). Hämtat från Medius AB: http://www.medius.se den 17 06 2009 

Meyer, B. (1997). Object-Oriented Software Construction. New Jersey: Prentice Hall. 

Microsoft Corporation. (den 13 05 2009a). Historical Debugging with Visual Studio. Hämtat från 

Historical Debugging in Visual Studio Team System 2010: 

http://blogs.msdn.com/ianhu/archive/2009/05/13/historical-debugging-in-visual-studio-

team-system-2010.aspx den 06 08 2009 

Microsoft Corporation. (2009c). Team System Developer Center. Hämtat från msdn: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/teamsystem/dd408382.aspx den 05 10 2009 

Microsoft Corporation. (2009b). What's New in the .NET Framework 4. Hämtat från MSDN 

Library: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd409230(VS.100).aspx 



 
AVSNITT VI - REFERENSER 

  
 

 

66 
 

 
 

Microsoft Devlabs. (2009). Code Contracts. Hämtat från Code Contracts: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/devlabs/dd491992.aspx den 21 09 2009 

Microsoft. (den 12 11 2008b). Fun with Code Analysis Rule Sets. Hämtat från Code Analysis Team 

Blog: http://blogs.msdn.com/fxcop/archive/2008/11/12/fun-with-code-analysis-

rulesets.aspx den 07 08 2009 

Microsoft. (den 29 09 2008a). Microsoft Unveils Next Version of Visual Studio and .NET 

Framework. Hämtat från Microsoft PressPass: 

http://www.microsoft.com/presspass/press/2008/sep08/09-29VS10PR.mspx den 22 07 

2009 

Microsoft Research. (2009). Contracts. Hämtat från Microsoft Research: 

http://research.microsoft.com/en-us/projects/contracts/ den 05 08 2009 

Mårtensson, M. (den 19 06 2009). Generate From Usage in Visual Studio 2010. Hämtat från 

Techie.notepad: http://blog.noop.se/archive/2009/06/16/generate-from-usage-in-

visual-studio-2010.aspx den 31 08 2009 

Olausson, M. (den 29 06 2009a). Introduktion till VSTS 2010, Del 2 - Utvecklare. Hämtat från 

MSDN Sweden, Channel 9: 

http://channel9.msdn.com/posts/MSDNSweden/Introduktion-till-VSTS-2010-Del-2-

Utvecklare/ den 06 08 2009 

Oskarsson, Ö., & Glass, R. L. (1995). ISO 9000 i programutveckling - att konstruera 

kvalitetsprodukter. Lund: Studentlitteratur. 

Paasivaara, M., Durasiewicz, S., & Lassenius, C. (2008). Using Scrum in a Globally Distributed 

Project: A Case Study. Software Process Improvement And Practice , 13: 524-544. 

Patton, R. (2006). Software Testing. Seattle: Sams Publishing. 

Paulk, M. C. (1994). A Comparison of ISO 9001 and the Capability Maturity Model for Software. 

Pittsburgh, Pennsylvania: Software Engineering Institute - Carnegie Mellon University. 

Persson, G. (2008). Lätt med 9001 - en introduktion till ISO 9001. SIS Förlag AB. 

Pfleeger, S. L., & Atlee, J. M. (2006). Software Engineering Theory and Practice. New Jersey: 

Pearson Prentice Hall. 

Schulmeyer, G. G. (2007). Handbook of Software Quality Assurance. Artech House. 

Schwaber, K. (2004). Agile project management with Scrum. Redmond: Microsoft Press. 

Schwaber, K., & Beedle, M. (2002). Agile Software Development with Scrum. New Jersey: 

Prentice Hal. 

SeleniumHQ. (den 05 08 2009a). Selenium Documentation. Hämtat från Introducing Selenium: 

http://seleniumhq.org/docs/01_introducing_selenium.html den 14 08 2009 



 
 

  
Referenser 

 

 
67 

 
 

SeleniumHQ. (2009b). Selenium IDE. Hämtat från http://seleniumhq.org/projects/ide/selenium-

ide.gif den 15 09 2009 

Softhouse Consulting. (den 19 11 2006). Scrum in 5 minutes. Hämtat från Scrum Log Jeff 

Sutherland: http://jeffsutherland.com/scrum/2006/11/scrum-in-5-minutes.html den 01 

07 2009 

Sutherland, J. (den 14 10 2007). The Scrum Papers: Nuts, Bolts, and Origins of an Agile Process. 

Hämtat från Scrum Log Jeff Sutherland: 

http://jeffsutherland.com/scrum/ScrumPapers.pdf den 20 07 2009 

Sutherland, J., Jakobsen, C. R., & Johnson, K. (2007). Scrum and CMMI Level 5: The Magic Potion 

for Code. Jeff Sutherland. 

Sutherland, J., Viktorov, A., Blount, J., & Puntikov, N. (2007). Distributet Scrum: Agile Project 

Management with Outsourced Development Teams. Proceedings of the 40th Annual 

Hawaii International Conference on System Science. Walikoloa: HICSS. 

Svensson, M. (2009). Handledare på Medius. (E. Sigvardsson, & D. Taylor, Intervjuare) 

Utvecklare Medius. (den 24 06 2009a). Inledande intervju om kvalitet. (E. Sigvardsson, & D. 

Taylor, Intervjuare) 

Utvecklare Medius. (den 01 07 2009b). Inledande intervju om kvalitet. (E. Sigvardsson, & D. 

Taylor, Intervjuare) 

Utvecklingsteam MediusFlow. (den 30 06 2009). Sprint Planning Meeting. (E. Sigvardsson, & D. 

Taylor, Intervjuare) 

Watkins, J. (2001). Testing IT: An Off-the-Shelf Software Testing Handbook. Cambridge University 

Press. 

Webre, H. (2003). Design by Contract Technical Overview: Part I. Hämtat från Eiffel Software: 

http://www.eiffel.com/developers/presentations/dbc/partone/player.html?slide den 04 

08 2009 

 

 





 

 

AVSNITT VII – BILAGOR 

Bilaga A  

Mognadsnivåer i CMMI 

”Ett päron trillade ner från päronträdet.  

Då sa de andra päronen: Moget då!” 

 

-okänd 
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Bilaga A - Mognadsnivåer i CMMI 

Meningen med de olika mognadsnivåerna är att ge en uppskattning på vad en organisation på 

en viss mognadsnivå kan förväntas prestera. För att en organisation ska få flyttas upp en nivå 

måste den uppfylla vissa krav utöver de tidigare nivåernas krav. Nedan listas en översikt över de 

olika kraven för varje nivå. (Carnegie Mellon University Software Engineering Institute, 2001) 

Nivå ett – Inledande fas 
Processerna är kaotiska och oplanerade. Organisationen ger ingen sammanhängande 

arbetsmiljö. Organisationen producerar en produkt eller tjänst som fungerar men projekten 

överskrider ofta budget eller tar längre tid än planerat. Organisationens framgång är beroende 

av eldsjälar och har inget stöd i arbetsprocessen.  

Nivå två – Grundläggande fas 
Mognadsnivå två säkerställer att kraven hanteras och att processerna planeras, utförs, 

dokumenteras, uppföljs och kontrolleras i de projekt som organisationen åtar sig. Ledningen kan 

kontinuerligt följa arbetets gång med hjälp av avrapporteringar vid definierade milstolpar. 

Arbetet kontrolleras och utvärderas av intressenterna. Varje projekt som drivs i organisationen 

behöver inte styras på samma sätt, utan det är upp till projektledaren att styra projektet. 

Nivå tre – Definierande fas 
Processerna är väl utarbetade och har implementerats igenom hela organisationen som 

standarder, procedurer, verktyg och metoder. Ett kontinuerligt förbättringsarbete sker med 

organisationens processer. Varje projekt som drivs i organisationen styrs med samma 

standarder, även om mindre avvikelser genom anpassning kan förekomma. Då metoderna som 

används är kända och tidigare utvärderade är det lättare att förutsäga den resulterande 

kvaliteten.  

Nivå fyra – Omfattande kontrollfas 
Kvantitativa mål sätts upp för kvalitet och processprestanda fastställs. Statistik över dessa mål 

används som kriterier för att utvärdera organisationens processer. Målen baseras på kundernas, 

slutanvändarnas och organisationens behov. Nivå fyra erbjuder en statistisk bekräftelse på de 

processer som utarbetades i nivå tre.  

Nivå fem – Optimerande fas 
På denna nivå ligger fokus på att kontinuerligt förbättra organisationens arbetsprocess, antingen 

genom att förändra den befintliga processen eller ta in nya influenser och tekniker. Det är viktigt 

att organisationen är flexibel och har lätt att ta åt sig och sprida erfarenheter och nya lärdomar.  
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Bilaga B  

Tolv Agila principer 

”Detta är mina principer,  

om du inte gillar dem så har jag fler!” 

 

-Groucho Marx 
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Bilaga B - Tolv Agila principer  

 Vår högsta prioritet är att tillfredställa kunden genom tidig och regelbunden 

leverans av värdefull programvara. 

 Vi välkomnar förändringar i kraven även sent i utvecklingen. 

 Vi levererar fungerande system ofta, med några veckor eller månaders 

mellanrum. 

 Verksamhetskunniga personer och utvecklare arbetar tillsammans dagligen 

genom hela projektet. 

 Vi bygger projektet på motiverade individer. 

 Det bästa sättet att förmedla information till och inom ett team är genom samtal 

öga mot öga. 

 Fungerande programvara är det primära måttet på framsteg. 

 Smidiga processer verkar för långsiktighet. 

 Kompromisslösa krav av hög teknisk kvalitet och god design ökar dynamiken. 

 Enkelhet – konsten att göra exakt rätt saker, varken mer eller mindre, är väsentlig. 

 Den bästa kravformuleringen, arkitekturen och designen uppstår i 

självorganiserade team. 

 Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli effektivare, och 

anpassar sedan sitt handlande därefter. 
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Bilaga C  

Regler i Scrum 

”Regler är till för att brytas!” 

 

- okänd 
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Bilaga C - Regler i Scrum 

Dessa regler är hämtade och fritt översatta från Ken Schwaber (2004). 

Sprintplaneringsmöte 
Planeringsmötet är tidsbegränsat till åtta timmar och består av två delar på fyra timmar vardera. 

Under den första delen väljs produktens backlog och under den andra delen bestäms Sprintens 

backlog.  

 Deltagarna på planeringsmötet är Scrum-mästaren, Produktägaren och teamet. 

Ytterligare intressenter får medverka på mötet men måste gå när de sagt sitt, de 

får inte vara några som bara sitter med som observatörer.  

 Produktägaren måste förbereda produktens Backlog innan mötet. Om 

Produktägaren är frånvarande eller om det inte finns någon förberedd Backlog är 

det upp till Scrum-mästaren att ersätta Produktägaren och själv göra en Backlog.  

 Målet för den första halvan av mötet är att teamet ska välja ut uppgifter från 

produktens Backlog som de tror att de kan färdigställa innan Sprintens slut. Dessa 

funktioner kommer sedan demonstreras i slutet av Sprinten under ett så kallat 

Sprint review meeting.  

 Produktägaren väljer från projektets Backlog vilka uppgifter som ska göras under 

Sprinten. Teamet får dock komma med synpunkter.  

 Ur de av Produktägarens valda uppgifter åtar sig sedan teamet själva de uppgifter 

som de tror sig klara av under Sprinten.  

 Att fastställa första halvan av mötet till fyra timmar innebär att mötet varken får 

vara kortare eller längre än just fyra timmar. Detta gör att all tid är tillgänglig för 

att analysera produktens Backlog. Vidare analyser som inte hinns med under 

mötet måste göras under själva Sprinten. En risk med dåligt specificerade 

uppgifter är att utvecklare inte hinner förstå dem under mötet vilket i sin tur leder 

till felaktiga tidsuppskattningar och att utvecklare inte hinner klart med det de 

åtagit sig under Sprinten.  

 Den andra delen av planeringsmötet måste direkt följa den första och är även den 

begränsad till fyra timmar.  

 Produktägaren måste finnas tillgänglig för att svara på frågor under den andra 

halvan av mötet.  
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 Det är upp till teamet att ensamt och på egen hand utan någon påverkan från 

andra intressenter att bryta ner uppgifter i delproblem för att kunna leverera i 

slutet av Sprinten. Ingen annan får involvera sig i processen under andra halvan 

annat än att svara på frågor eller observera arbetet.  

 Resultatet från andra halvan samlas i en lista, en så kallad Sprint Backlog, där 

delproblemen finns beskrivna, hur lång tid de tar samt vem som är ansvarig för att 

utföra dem. Denna lista behöver inte vara helt fastställd men tillräckligt klar för att 

alla ska ha något att börja med.  

Dagligt Scrum-möte 
Det dagliga Scrum-mötet är begränsad till 15 minuter oavsett antalet deltagare. 

 Det dagliga Scrum-mötet ska hållas på samma plats och samma tid varje 

arbetsdag. Bäst är om mötet hålls det första som görs på dagen så att teamet kan 

reflektera över vad de gjorde igår och planerar att göra idag.  

 Medlemmarna i teamet måste vara kortfattade. Scrum-mästaren startar mötet på 

utsagd tid, oavsett om alla är närvarande eller ej. Om någon kommer försent 

måste de betala en symbolisk straffavgift till Scrum-mästaren omedelbart.  

 Scrum-mästaren börjar mötet med att be personen till vänster om att rapportera, 

sedan får övriga medlemmar rapportera motsols i turordning.  

 Varje Teamdeltagare ska svara på följande tre frågor; 

 Vad har du gjort sedan förra mötet? 

 Vad tänker du göra inför kommande möte? 

 Är det något som hindrar dig från att uträtta ditt planerade arbete? 

 Medlemmarna i teamet får inte göra några ytterligare utsvävningar, till exempel 

rörande design-, implementationsfrågor eller skvaller. Scrum-mästaren är ansvarig 

för att föra mötet vidare i snabb takt. 

 Under mötet får bara en person prata åt gången och det är personen som 

rapporterar hans eller hennes status. Alla andra måste lyssna och det får inte 

uppstå några diskussioner vid sidan om.  

 Om frågor, behov av hjälp eller diskussioner uppstår planeras detta omedelbart till 

efter mötet.  

 Intressenter som inte är medlemmar i teamet får varken tala, observera, uttrycka 

åsikter med kroppsspråk eller på något annat sätt påverka mötet.  

 Intressenter måste hålla sig i utkanten av teamet så att de inte stör.  
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 Om Scrum-mästaren upplever att det är för många intressenter på mötet får 

denne minska antalet så att mötet kan behålla ordningen. 

 Intressenterna får inte prata med medlemmarna i teamet vare sig för att 

förtydliga, ge råd eller annan påverkan.  

 Deltagare som inte kan eller vill lyda reglerna ovan kan kastas ut från mötet 

(intressenter) eller exkluderas ur teamet (utvecklare). 

Sprint 
En Sprint är begränsad till 30 sammanhängande kalenderdagar. Utöver andra faktorer så är 

räcker den tiden för att teamet ska kunna bygga någonting levererbart som är av intresse för 

Produktägaren och intressenter. Det är också den längsta tid utvecklare kan arbeta utan att 

behöva dokumentera arbetsprocessen. Det är också den längsta tid intressenterna kan vänta 

utan att tappa intresse och tron på att teamet kan leverera något användbart.  

 Teamet kan söka hjälp, råd, information och support utifrån under Sprintens gång.  

 Ingen får komma med råd, instruktioner, kommentarer eller direktiv till teamet 

under Sprintens gång. Teamet är självständigt och arbetar på egen hand.  

 Teamet åtar sig en Sprint Backlog. Denna Sprint Backlog är frusen och ändringar 

får inte ske under Sprintens gång.  

 Om det visar sig att Sprinten inte går att genomföra så kan Scrum-mästaren 

avsluta den och kalla till ett nytt Sprintplaneringsmöte. Scrum-mästaren kan 

avsluta Sprinten på eget initiativ eller på teamet eller Produktägarens begäran. 

Sprinten kan avslutas på förhand på grund av teknikbegränsningar, att affärsavtal 

förändras eller om stora störningar verkar på teamet.  

 Om teamet känner att de inte klarar av att slutföra hela Sprintens Backlog kan de 

rådfråga Produktägaren om vilka uppgifter som ska tas bort från nuvarande 

Sprint. Om så många uppgifter tas bort att Sprintens värde förloras kan Scrum-

mästaren avsluta Sprinten.  

 Om teamet kommer fram till att mer arbete kan utföras under Sprinten kan 

Produktägaren rådfrågas och få fler uppgifter tilldelade.  

 Medlemmarna i teamet har två administrativa ansvarsuppgifter under Sprinten; 

den ena är att de ska vara med på det dagliga Scrum-mötet och den andra är att 

de ska hålla Sprintens Backlog uppdaterad och tillgänglig så att alla kan läsa den. 

Nya uppgifter måste läggas till i Sprintens Backlog omedelbart efter att de 

tillkommit och tidsuppföljningen ska även uppdateras dagligen. 
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Presentationsmöte 
Tiden för presentationsmötet är fastställd till fyra timmar. 

 Teamet ska inte lägga ner mer än en timma på förberedelser inför mötet.  

 Syftet med presentationsmötet är att visa färdig funktionalitet för Produktägaren 

och andra intressenter. Definitionen av färdig kan variera mellan olika 

organisationer men innebär oftast att funktionen kan implementeras hos kunden. 

Det viktigaste är dock att Produktägaren och intressenterna är överens med 

Teamet om vad som anses vara klart. 

 Funktionalitet som inte är klar får ej presenteras. 

 Delar av systemet som inte har funktionalitet får inte presenteras om de inte 

behövs för att förtydliga annan funktionalitet. Delarna måste tydligt avskärmas 

från funktionalitet så att intressenterna inte tror att de krävs för att produkten ska 

fungera.  

 Presentationerna ska ske på teamets datorer och körda på den server som ligger 

närmast release.  

 Presentationsmötet startar med att en medlem i teamet presenterar Sprintens 

mål, Sprintens Backlog och hur mycket av produktens Backlog som slutförts. 

Medlemmarna kan sedan diskutera fritt vad som har gått bra och vad som inte har 

gått bra.  

 Den största delen av presentationsmötet består av de olika medlemmarnas 

presentationer av funktionalitet följt av frågor och synpunkter från intressenterna.  

 Under slutet av presentationerna tillfrågas intressenterna, en för en, för att få 

deras synpunkter samt omprioriteringar kring funktioner och förbättringar.  

 Produktägaren diskuterar med intressenterna och teamet om något i produktens 

Backlog behöver omprioriteras.  

 Intressenterna är fria att uttrycka sina åsikter, kommentarer, observationer eller 

kritik mellan presentationerna.  

 Intressenterna kan påpeka att viss utlovad funktionalitet saknas eller inte 

uppfyller förväntningarna och få denna funktionalitet uppdaterad i produktens 

Backlog.  

 Intressenterna kan identifiera behovet av ny funktionalitet och begära att den 

läggs till i produktens Backlog.  

 Det är upp till Scrum-mästaren att försöka uppskatta antalet deltagare på 

presentationsmötet och få det praktiska att fungera. 
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 I slutet av presentationsmötet annonserar Scrum-mästaren tid och plats för nästa 

presentationsmöte. 

Utvärderingsmöte (Sprint Retrospective Meeting) 
Utvärderingsmötet är tidsbestämt till tre timmar. 

 Deltagarna på detta möte är endast teamet, Scrum-mästaren och vid behov 

Produktägaren.  

 Mötet börjar med att samtliga deltagare besvarar två frågor; 

 Vad har gått bra under Sprinten? 

 Vad kan göras bättre under nästa Sprint? 

 Scrum-mästaren skriver ner och sammanfattar dessa svar. 

 Teamet prioriterar i vilken ordning de vill diskutera förbättringarna.  

 Scrum-mästaren är inte på mötet för att ge svar utan för att hjälpa teamet att nå 

nya bättre sätt att tillämpa Scrum.  

 Genomförbara åtgärder som kan utföras nästa Sprint ska läggas till som 

högprioriterade ickefunktionella uppgifter till produktens Backlog.  
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Bilaga D  

Intervjufrågor 

”När jag väl hittat alla svaren, 

så ändrar nån på frågorna…” 

 

-okänd 
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Bilaga D - Intervjufrågor 

Nedan följer de frågor vi utgått ifrån under de semistrukturerade intervjuerna. 

Inledning 
 Hur länge har du arbetat på Medius? 

 Vad arbetar du med i huvudsak? 

 Vad har du för utbildning? 

 Vad arbetar du med just nu? 

 Brukar du alltid arbeta inom det området? 

 Kan du berätta lite om hur modulerna är uppbyggda i MediusFlow?  

Kvalitet 
 Vad tycker du är kvalitet när det gäller utveckling? 

 Buggar, kommentarer, dokumentation, projektledning, organisation osv… 

 Kan du förklara hur ni arbetar mot kvalitet på Medius? 

 Vilka delar tycker du är extra viktiga? 

 Finns det något du tycker ni borde införa när det gäller kvalitet på Medius? 

 Tänker ni på kvalitet i det dagliga arbetet? 

 Hur fördelar ni kunskapen inom företaget? 

 Vad händer om det är en utvecklare som arbetar på samma modul hela tiden? 

 Har ni något tillfälle då ni gemensamt går igenom vad ni har gjort och utbildar 

varandra? 

 Hur ser ni på pair-programming? 

 Använder ni någon typ av mentorsskap? 

Buggar 
 Hur stort problem tycker du att buggar är? 

 Vilka buggar är värst? Är ett stavfel en viktig bugg? 
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 Hur lång tid tycker du det ska ta innan en kritisk bugg är rättad? 

 En liten bugg? 

 Hur fungerar processen när en bugg hittas? 

 Tycker du att den processen fungerar bra eller är det något du vill förändra? 

Sprint och Scrum 
 Hur tycker du det fungerar med sprintar? Skulle du vilja ha längre eller kortare 

sprintar? 

 Vad tror du om att ha ett kortare möte efter två veckor (mitt i sprinten) där 

prioriteten på uppgifterna planeras om till exempel?  

 Hur tycker du det fungerar med dagliga Scrum-möten? Tror du det skulle bli någon 

skilnad om mötet var i Linköping eller Stockholm?  

 Vad tycker om att ha ett separat Scrum-möte i Linköping och ett i Stockholm? 

 Hur fungerar Scrum master hos er? 

 Tycker du att rollen fungerar som ni vill? Vad skulle ni vilja förändra? 

Hjälpmedel 
 Hur tycker du det fungerar att ha utveckling på två olika orter? 

 Hur fungerar hjälpmedlet Skype vid utveckling? 

Testning 
 Hur ofta skriver ni tester till den kod ni skriver? 

 Enhetstester och selenium-tester? 

 Tycker du att unit-testerna hjälper till vid utvecklingen? Ökar kvaliteten? 

 Vilka verktyg används när ni skriver unit tests? 

 Finns det någon som ansvarar för unit testing? 

 Code contracts, vet du vad det är och hur tror du det skulle fungera? 

 Pre and post-villkor 
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Bilaga E  

Diskussionsunderlag till 

fokusgrupper 

”Det är bättre att diskutera utan att fatta beslut 

än att fatta beslut utan diskussion” 

 

-okänd 
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Bilaga E - Diskussionsunderlag till 

fokusgrupper 
Vad tycker du kännetecknar mjukvarukvalitet? 

Hur kan mjukvarukvalitet mätas? Hur tycker du att ni ska mäta kvalitet i MFlow-utvecklingen? 

Gränssnittstester 
 Tror du att du kan använda Visual Studio för testning av gränsnittet i MediusFlow? 

 Hur testar ni MediusFlow idag? 

 Ser ni några skillnader mellan testning i Visual Studio och Selenium? 

 Ser du någon fördel/nackdel i att använda Visual Studio för gränssnittstestning? 

Buggar i TFS 
 Tror du att detta gör det lättare att förstå buggarna? På vilket sätt? 

 Vilka tror du det skulle gynna mest? 

 Vinner utvecklare tid på det eller är det bara en flashig funktion? 

Kodkontrakt 
 Har ni någon erfarenhet av kontrakt sedan tidigare? 

 Tror du använda kodkontrakt även om det inte var ett krav? 

 Tror du att kodkontrakt skulle kunna höja kvaliteten? 

Testdriven programmering 
 Har ni använt TDD i utvecklingen tidigare? 

 Tror ni att det är en bra grej? 

 Om det är bra; varför använder ni inte det idag? 

 Tror ni att detta verktyg kan hjälpa er vid utveckling av MediusFlow? 

Har ni använt den historiska debuggern i VS2010? 

Finns det några andra verktyg i Visual Studio som ni tror kan öka kvaliteten? 



 

 

 


