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Sammanfattning 

Som ett kandidatarbete vid Linköpings universitet har ett program för att automatisera videoanalyser 
tagits fram, med Nationellt forensiskt centrum som kund. Kunden har tidigare använt sig av manuellt 
arbete för att analysera videoklipp vilket har krävt mycket resurser. 
 
Rapporten är indelad i två delar där den första delen beskriver gruppens gemensamma arbete och de 
erfarenheter som har samlats in under projektet. Den andra delen är individuella bidrag från 
gruppmedlemmarna som behandlar områden inom mjukvaruutveckling och projektarbeten. 
 
Projektgruppen har använt sig av en agil arbetsmetod i projektet, en variant av Scrum. Eftersom 
programmet har utvecklats i iterationer har en iterativ utvecklingsprocess varit lämplig och de 
erfarenheter som detta medfört finns presenterade i rapporten.  
 
Resultatet av rapporten beskriver systemet ViAn som är en videospelare med utökad funktionalitet med 
bland annat möjligheten att detektera rörelse. Systemet har också funktionalitet för att automatisera 
rapportgenerering genom att skapa Word dokument utifrån de bokmärken som användaren har skapat. I 
resultatet presenteras även de erfarenheter som gruppen har samlat. I diskussionsdelen diskuteras bland 
annat vilket värde som systemet har för kunden. De främsta slutsatserna för rapporten är att nära kontakt 
med kunden är en viktig del i att skapa ett värde i produkten, att användning av ett standardformat för 
GUI:t gör att inlärningskurvan blir brant och att designmönster kan användas för att underlätta 
vidareutveckling av programmet. 
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Förord  

Vi vill tacka vår kund, Nationellt forensiskt centrum, för ett gott samarbete. Speciellt tack till forensiker 
Niclas Appleby som har tagit sig tiden att träffa oss regelbundet. Vi vill också tacka vår handledare 
Kimberley French för att ha guidat oss genom projektet och vår examinator Kristian Sandahl. 
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1 Inledning 
Den här rapporten är skriven av sju studenter som en del av ett kandidatarbete i kursen TDDD96 vid 
Linköpings universitet. I kursen har projektgruppen fått erfarenhet av att arbeta mot kund och arbeta 
efter deras önskemål och krav. Inledningsvis beskrivs syftet med dokumentet samt de frågeställningar 
som ska besvaras. Detta följs av metoder för hur dessa frågeställningar ska besvaras. Projektet är utfört 
med Nationellt forensiskt centrum (NFC) som kund.  

1.1 Motivering 
NFC är en avdelning inom polisen som utför undersökningar angående brottsmål. Dessa 
undersökningar inkluderar videoanalyser av filmmaterial från olika källor. Analyserna utförs idag 
manuellt, det vill säga att personalen behöver titta igenom hela sekvenser av filmmaterial. Detta 
projekt handlar om att ta fram ett analysverktyg åt NFC som ska automatisera dessa analyser. 
Programmet som har utvecklats i projektet har fått namnet Video Analyser (ViAn). 
 
Programmet ViAn är tänkt att användas av personal på NFC för att effektivisera analyser. Programmet 
ska ersätta den del av arbetet som handlar om att manuellt titta genom filmklipp och markera ut 
intressanta delar. En sådan del kallas i rapporten Point of Interest (POI). Programmet ska bland annat 
automatiskt identifiera rörelse och ansikten. När POI:s detekteras markeras tidpunkten ut för dessa i 
filmklippet. Med hjälp av detta ska ViAn underlätta för personalen genom att utesluta delar av 
videoklipp som inte är av intresse. Programmet ska även tillåta användaren att göra enkla ritningar på 
bilderna och exportera dessa till rapporter. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att samla och redovisa de erfarenheter som har införskaffats under 
utvecklingsarbetet. Utöver detta syftar också rapporten på att redovisa och utvärdera resultatet för 
utvecklingsarbetet av ViAn. 

1.3 Frågeställningar 
Denna rapport har för avsikt att besvara följande frågeställningar: 

1. Hur kan systemet ViAn implementeras så att man skapar värde för kunden?  
 

2. Vilka erfarenheter kan dokumenteras från programvaruprojekt ViAn som kan vara intressanta 
för framtida projekt? 
 

3. Vilket stöd kan man få genom att skapa och följa upp en systemanatomi? 
 

4. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att använda ett standardformat för ett 
gränssnitt? 
 

5. Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för ViAn? 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten kommer huvudsakligen utgå från egna erfarenheter som samlats för att besvara 
frågeställningarna i projektet. Detta innebär att slutsatser kring frågeställningar inte kommer bygga på 
andra vetenskapliga artiklar. 

1.5 Definitioner 
• ViAn – Video Analyser. Det program som har tagits fram inom detta projekt. 

• NFC – Nationellt forensiskt centrum. 
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• POI – Point of interest. Video- eller bildintervall som analysverktyget markerat som är av 
intresse för användaren. 

• OOI – Object of interest. Objekt i bild som är av intresse för användaren. 

2 Bakgrund 
Projektet har utförts för att personalen på informationstekniksektionen på NFC ska minska arbetstiden 
de spenderar på att analysera videoklipp från brottsplatser. Detta ska göras genom att automatisera 
processen att leta efter intressanta delar i videoklipp. Dessa intressanta delar ska ViAn kunna ta fram 
med hjälp av olika analysmetoder. De tillgängliga metoderna ska bestå utav rörelse- och 
ansiktsdetektion. 
 
Projektet har genomförts av medlemmar från två olika civilingenjörsutbildningar vid Linköpings 
universitet: data- och mjukvaruteknik. Detta har lett till att gruppmedlemmarna bidragit med olika 
erfarenheter. Alla gruppmedlemmar har tidigare läst en kurs inom programvaruutvecklingsmetodik 
och en programmeringskurs där C++ har använts. De har tidigare arbetat i grupper av minst sex 
personer och även utfört planering och tidsestimering under tidigare projekt.  De olika bakgrunderna 
och erfarenheterna ledde till att det var naturligt att tilldela olika personer olika ansvarsområden. 
Rollerna för varje individ presenteras nedan. 
 

• Fredrik Iselius – Testledare 

• Patrik Lundgren – Arkitekturansvarig 

• Kristian Nilsson – Analysansvarig 

• Henrik Persson – Dokument - och konfigurationsansvarig 

• Daniel Persson Proos – Utvecklingsledare 

• Pär Sörliden – Kvalitetssamordnare  

• George Yildiz – Teamledare  
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3 Teori 
I detta avsnitt beskrivs teorin bakom områden som är relevanta för projektet. 

3.1 Parprogrammering 
Parprogrammering är en arbetsmetod som används vid utveckling av mjukvara. Det innebär att två 
programmerare tillsammans programmerar på en dator. Personen som sitter framför datorn och styr 
tangentbord och mus kallas för förare (driver). Personen som sitter bredvid kallas för observatör 
(observer) och granskar koden medan den skrivs, samt funderar kring andra alternativ. Dessa roller 
byts periodiskt under utvecklingsarbetets gång. Båda rollerna är lika aktiva och ansvarar för koden som 
skrivs. [1]  

3.2 Scrum 
Scrum är en agil arbetsmetod som tagits fram för mjukvaruinriktade projekt. Metoden bygger på 
iterativ utveckling bestående av tidsperioder på två till fyra veckor kallade sprintar. Inför varje sprint 
bestäms vad som ska göras under sprinten och detta skrivs ner i en sprint backlog. De arbetsuppgifter 
som väljs ut för en sprint plockas ut från en product backlog som innehåller alla arbetsuppgifter i ett 
projekt. I slutet av varje sprint ska en leverabel del av produkten vara klar. I Scrum finns olika roller 
som har olika ansvarsområden. En av rollerna är Scrum master som bland annat håller i ett dagligt kort 
möte tillsammans med gruppen. Detta möte kallas dagligt Scrummöte eller stå-upp-möte. Efter varje 
sprint hålls ett möte, kallat retrospektivmöte, där sprinten som har varit utvärderas. Denna process 
upprepas tills att projektet är avslutat. [2] 

3.3 Slack 
Slack är en kommunikationsplattform som erbjuder medlemmar möjligheten att kommunicera inom 
olika team.  Med hjälp av Slack kan olika kanaler skapas för att separera olika ämnen och på detta sätt 
skapa ett strukturerat kommunikationsverktyg. Utöver detta finns även möjligheten att enkelt kunna 
dela kod och filer via Slack. Slack finns tillgängligt på dator och mobila enheter. [3] 

3.4 Trello 
Trello är ett webbverktyg som används för att bland annat hjälpa till i projekt med planering och 
aktivitetshantering. Med hjälp av Trello är det enkelt att visualisera vad som ska göras, vilka 
medlemmar som arbetar på olika aktiviteter samt vad som är färdigt. [4] 

3.5 Git 
Git är ett versionshanteringsprogram skapat för att hantera mjukvaruprojekt, stora som små. Git 
använder sig av en förgreningsmodell vilket tillåter förgreningar som kan vara helt oberoende av 
varandra. En förgrening innebär att man gör en kopia av en version av projektet som man kan arbeta 
på istället för att arbeta på originalet. Detta möjliggör att flera personer kan arbeta på samma projekt 
samtidigt. [5]  

3.6 OpenCV 
OpenCV är ett bibliotek som är gratis att använda för kommersiellt bruk. Biblioteket har stöd för 
programmeringsspråk som C++, C, Python och Java på flera olika operativsystem. Det innehåller fler 
än 2500 algoritmer inom till exempel bildbehandling. Algoritmerna kan till exempel användas för att 
detektera och känna igen ansikten samt identifiera objekt. [6] 

3.7 QT 
QT är ett applikationsramverk för utveckling av program i C++. QT Creator är en utvecklingsmiljö som 
tillhandahålls av QT som har stöd för bland annat GUI utveckling, inbyggd versionshantering och 
plattformsoberoende utveckling. [7] 
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3.7.1 Signals and Slots 
QT har en egen metod för synkronisering mellan trådar, kallad Signals and Slots. Detta är ett sätt för 
trådar att kommunicera och skicka data mellan varandra. En signal i en tråd kopplas först till en slot i 
en annan tråd. När detta skett kommer denna slot exekveras i dess tillhörande tråd när den 
ihopkopplade signalen exekveras. Signals används av en tråd för att skicka data och/eller meddela en 
annan tråd om en viss händelse. [8] 

3.8 JSON & QJson 
JSON är ett filformat desginat för att lätthanterligt spara data i klartext [9].  I projektet används QJson 
som är en del av QT-biblioteket och har stöd för att läsa och skriva data i JSON-format [10].  

3.9 Systemanatomi 
En systemanatomi är ett visuellt diagram för att illustrera en produkts funktionalitet. Systemanatomin 
ska huvudsakligen struktureras efter den funktionalitet som användaren exponeras för samt de 
funktionaliteter som förväntas generera värde. [11] 

3.10 Haar-cascade 
Haar-cascade-detektion är en metod för att detektera godtyckliga föremål i en bild. Metoden är 
baserad på maskininlärning och använder det för att träna en kaskadfunktion utifrån positiva och 
negativa bilder. När metoden används för ansiktsdetektion utgörs de positiva bilderna av porträttbilder 
och de negativa utav bilder där inga ansikten förekommer. När träningen är klar kan funktionen 
användas för att detektera den tränade typen av föremål i andra bilder. [12] 
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4 Metod 
I detta avsnitt presenteras olika metoder som har använts för utveckling av systemet, metoder för 
kommunikation inom gruppen samt metoder som använts för att besvara rapportens frågeställningar. 

4.1 Utvecklingsmetoder 
Under detta avsnitt presenteras de arbetsmetoder och verktyg som använts kring utvecklingen av 
systemet ViAn. 

4.1.1 Scrum 
Under utveckling av ViAn användes den agila metoden Scrum [2]. Den främsta anledningen till att 
Scrum valdes har att göra med att projektet var indelat i iterationer. Detta gjorde det lämpligt att välja 
en metod som fokuserade på iterativ utveckling. Scrum har inte följts helt eftersom gruppen har haft 
andra anvisningar som har varit obligatoriska att följa. Det som beskrivs nedan är endast de delar av 
Scrum som gruppen har valt att använda. 
 
I detta projekt har en sprint varierat mellan två och tre veckor. En product backlog har skapats från 
kravspecifikationen. Med hjälp av denna har en sprint backlog skapats inför varje sprint. Inledningsvis 
bestämde utvecklingsledaren vilka uppgifter som skulle ingå i varje sprint utifrån tidsplanen som 
gruppen tog fram gemensamt för hela projektet. Utvecklingsledaren stämde sedan av med resten av 
gruppen för godkännande. I slutet av varje sprint visades en prototyp av programmet upp för kunden 
där denna fick möjlighet att ge återkoppling.  
 
Varje vecka har det hållits minst ett stå-upp-möte för att stämma av hur det går för alla. Under dessa 
möten har utvecklingsledaren fått agera som Scrum master. Varje medlem berättade vad de har gjort, 
vad de ska göra och vad de har haft problem med sedan det senaste mötet. Utöver detta möte har det 
hållits ett retrospektivmöte efter varje sprint där gruppen generellt diskuterat vad som gått bra, dåligt 
och vilka förbättringar som kunde tillämpas till nästa sprint.  

4.1.2 Trello 
Eftersom Scrum användes för projektet var det nödvändigt att använda sig av ett verktyg där arbetet 
för en sprint kunde representeras. Trello valdes att använda eftersom examinatorn rekommenderade 
det. Gruppen tyckte också att Trello var enkelt att använda och gav en bra visualisering över 
aktiviteterna. [4] 

4.1.3 Kodgranskning 
För att hålla en hög kvalitet på koden och se till att mjukvaran skulle vara enkel att vidareutveckla hade 
gruppen kodgranskningar. Dessa kodgranskningar handlade bland annat om att se till att 
variabelnamn, funktionsnamn, kommentarer och dokumentation utfördes enligt överenskommelse 
mellan gruppen och kunden. Kodgranskning utfördes alltid av två andra personer än författarna till 
koden. Om detta inte gjordes kunde koden inte heller synkroniseras med den befintliga mjukvaran. 

4.1.4 Parprogrammering 
Parprogrammering har inte använts i stor skala under detta projekt. Utvecklingen av ViAn bestod av 
två stora delar, användargränssnittet och analysverktyget. Två personer hade ansvaret för 
användargränssnittet medan tre andra var ansvariga för analysverktyget. Det var i dessa mindre 
grupper som parprogrammeringen skedde. 

4.1.5 Utvecklingsmiljö och bibliotek 
Ett av kraven för systemet var att användargränssnittet skulle vara uppbyggt med hjälp av det grafiska 
biblioteket QT. Det var då naturligt att använda QT Creator som utvecklingsmiljö eftersom biblioteket 
stöds av detta program. QT Creator har också bra stöd för C++ vilket var ytterligare en anledning till att 
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programmet passade lämpligt till projektet. För all bildbehandling användes biblioteket OpenCV enligt 
kundens önskemål.  

4.1.6 Git 
Versionshantering av kod i projektet utfördes med Git via GitHub [5]. Kodgranskningen gjordes på 
GitHubs hemsida [13]. Vid behov av hjälp kring användande av Git ansvarade den 
konfigurationsansvarige för detta. Vissa gruppmedlemmar använde ett grafiskt program för Git medan 
andra använde sig av terminalen. 

4.1.7 Systemanatomi 
I ViAn har en systemantomi tagits fram som verktyg för att fokusera utvecklingen av produkten runt 
de krav som är viktigast för kunden. Systemanatomin har också använts för att ta fram 
kravspecifiktationen. 

4.2 Kommunikation 
För att kunna samarbeta på ett bra sätt var det viktigt att kommunicera med varandra. För att se till 
att det var god kommunikation inom gruppen användes verktyg och regelbundna möten utöver det 
som ingick i Scrum. 

4.2.1 Handledarmöte 
Varje vecka i projektet hölls ett handledarmöte där hela gruppen närvarade tillsammans med 
handledaren. Här diskuterades punkter angående projektet som berörde alla och beslut som behövde 
fattas gemensamt. Gruppmedlemmarna fick chansen att ställa frågor till handledaren rörande 
projektet. Dessa möten kombinerades med ett stå-upp-möte eftersom alla redan var samlade. 

4.2.2 Slack 
För att enkelt hålla kontakten med varandra har verktyget Slack använts. Anledning till att Slack valdes 
var att gruppen har haft bra erfarenhet av det i tidigare grupparbeten. En annan anledning är att det 
är kompatibelt på mobila enheter. [3] 

4.3 Metod för att besvara frågeställningar 
För att besvara rapportens frågeställningar har olika metoder använts. Den första frågeställningen om 
hur ViAn kan implementeras för att skapa värde för kunden har främst besvarats genom att hålla 
regelbunden kontakt med kunden. Genom denna kontakt kunde kunden vara med och bestämma vilka 
delar av programmet som skulle implementeras härnäst och på så vis styra projektet i deras önskade 
riktning. 
 
De andra av rapportens frågeställningar har främst besvarats genom reflektion och diskussion i 
gruppen. Detta har ägt rum på retrospektivmöten i slutet av varje sprint samt vid ett större möte vid 
projektets slut. Under dessa möten har anteckningar förts av det som tagits upp. Dessa anteckningar 
har sedan varit tillgängliga för gruppmedlemmarna i gemensamma dokument. För att avgöra för- och 
nackdelar med att använda en standard för gränssnitt har användartester utförts. 
 
Den tredje frågeställningen kommer huvudsakligen att besvaras diskuterande i relation till vad 
gruppen erfarit.  

4.4 Metod för användartester 
Innan användartester kunde påbörjas togs tre tester fram. Dessa tester finns i bilaga 1 Användartester. 
Testerna gavs till användarna som inte hade sett ViAn tidigare. Testanvändarna var andra studenter på 
civilingenjörsprogrammet datateknik. När testerna utfördes antecknade en observatör vad som 
användaren gjorde. De uppmanades att tänka högt vilket menas att de säger vad de tänker på och vad 
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de försöker göra. Testerna designades så att användaren skulle göra sakerna i den ordningen som man 
gör när man använder programmet.   

4.5 Metod för att fånga erfarenheter 
Att stanna upp arbetet och ge tid för att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper har varit 
relevant. Gruppen har lagt fokus på detta genom att regelbundet hålla olika möten som stå-upp-möten 
och retrospektivmöten där dessa erfarenheter delats och diskuterats mellan medlemmarna. Utöver 
möten har det prioriterats att arbeta tillsammans i ett rum även om olika personer arbetar på olika 
områden. Detta gjordes med syfte att skapa bättre gemenskap och möjliggöra delandet av 
erfarenheter.   
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5 Resultat 
I det här avsnittet beskrivs det system som har tagits fram och de erfarenheter som samlats in under 
projektets gång. 

5.1  Systembeskrivning 
ViAn är ett program som har grundstrukturen för att skapa det videoanalysverktyg som kunden NFC 
beställt. Eftersom mjukvaran kunden har önskat kräver mycket erfarenhet och många timmar har 
projektgruppen inte hunnit uppfylla alla krav som finns i kravspecifikationen.  
 
Systemets fem moduler har implementerats men vissa mer grundläggande än andra. Grunden för 
ritverktyget och analysverktyget finns implementerat och möjligheten för vidareutveckling är stor. Det 
primära som ViAn saknar vid projektets slut är funktionerna: spela upp flera videoklipp samtidigt och 
spela upp bildsekvenser.  En överblick över modulerna kan ses i Figur 1. Nedan följer resultat för de 
olika modulerna. 
 

 
Figur 1: Överblick över kommunikationen mellan modulerna. 

 

5.1.1 Användargränssnitt 
ViAn:s användargränssnitt innehåller tre huvudkomponenter; en projektvy, en spelarvy och en 
dokumentlista. Designen för användargränssnittet har tagit inspiration från ett tidigare program som 
kunden har använt sig av vid namn ForeVid [14]. Anledning till det valet var att förenkla för användaren 
att sätta sig in i ett nytt program. Figur 2 visar användargränssnittet med huvudkomponenterna 
indelade med färgade rutor. 
 
Projektvyn är den komponent som finns till vänster i användargränssnittsfönstret. Den innehåller 
projekten som är inladdade i programmet. I ett projekt kan man lägga till flera videoklipp som man 
sedan kan göra analyser på. Projektvyn är en komponent som saknar motsvarighet i de flesta 
videospelare. Inspiration för denna komponent har därför istället hämtats från kunden och även 
program som på liknande sätt hanterar projekt, så som utvecklingsmiljöer. I Figur 3 visas en närmare 
bild på hur filerna för ett projekt visas i projektvyn. 
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Figur 2: Användargränssnittet för ViAn med de tre huvudkomponenterna markerade. 

 
 

 
Figur 3: Projektvy med ett projekt, två videoklipp och en analys. 

 
Spelarvyn är placerad i mitten av användargränssnittet. Denna komponent innehåller videospelaren 
och funktionalitet för att styra videouppspelning. Figur 2 visar även hur det ser ut när ett videoklipp 
spelas upp. Utöver de vanliga funktionaliteterna som att spela upp, pausa, stoppa och ändra hastighet 
på uppspelningen kan man även stega en bildruta i taget. Hastigheten på uppspelningen kan ökas eller 
sänkas genom två knappar i gränssnittet. Uppspelningshastigheten kan ändras från en sextondel till 
sexton gånger snabbare än normalhastigheten. I videospelaren kan man även välja olika inställningar 
för ljusstyrka och kontrast för videoklippet. Funktionalitet för rotation och zoomning finns också 
tillgängligt för användaren.  
 
Dokumentlistan finns till höger i användargränssnittet och i den sparas bokmärken som användaren 
kan skapa. Ett bokmärke är den bildruta som visas I spelarvyn vid tillfället som bokmärket skapas. 
Användaren kan även lägga till en text för att beskriva bokmärket. Denna bild med text sparas i 
projektmappen. Med hjälp av dessa bokmärken kan användaren hoppa till de specifika tidpunkter i 
videoklippet där bokmärkena har sparats. I Figur 4 visas hur dokumentlistan kan se ut efter att några 
bokmärken skapats. 
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Figur 4: Dokumentlistan med tre bokmärken. 

 
I programmets toppmeny kommer användaren åt filsystemets och analysverktygets funktioner, se 
Figur 5. Användaren kan exempelvis välja att spara ett projekt, ladda in ett projekt eller lägga till ett 
videoklipp till ett projekt. I programmet finns även en kontextmeny som öppnas då användaren 
högerklickar i projektvyn på ett objekt, se Figur 6. 
 

 
Figur 5: Toppmenyn med "File" utökad. 

 

 
Figur 6: Projektvyn med kontextmeny över ett videoklipp. 

 
Utöver toppmenyn finns ett verktygsfält som användaren kan använda sig av för att underlätta 
användning av programmet. Verktygsfältet kan ändra mellan tre olika lägen beroende på vad 
användaren arbetar med. I Figur 7 visas det vanliga läget, Figur 8 visar ritläget och Figur 9 visar 
analysläget. 
 

 
Figur 7: Standardverktygsfältet. 

 

 
Figur 8: Verktygsfält för att rita. 
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Figur 9: Verktygsfält för analys. 

5.1.2 Ritverktyg 
Programmet innehåller ett ritverktyg vilket kan aktiveras och avaktiveras via huvudmenyn eller en ikon 
i verktygsfältet. Ritverktyget kan användas för att rita geometriska figurer som rektanglar, cirklar och 
pilar samt rita fritt med en penna. Dessa ritningar är kopplade till den bildruta i videoklippet som ritas 
på och sparas i det projekt som videoklippet tillhör. En bildruta, inklusive eventuella ritningar, kan 
också exporteras till en bild. I Figur 10 visas hur det kan se ut efter att man använt ritverktyget på en 
bildruta. 
 

 
Figur 10: Videoklipp som är ritat på. 

 

5.1.3 Videospelare 
Videouppspelning görs med hjälp av OpenCV-biblioteket och kan därav spela upp filtyper som till 
exempel mov, mkv och mp4. Eftersom QT används och användargränssnittet är skrivet i C++ valdes 
även att koden som behandlar videouppspelning skulle skrivas i C++.  
 
Videouppspelningen går till på så sätt att de bildrutor i videoklippet som ska visas hämtas från 
videoklippet direkt när de behövs. Det finns med andra ord ingen buffer för att hantera synkronisering 
och lagra bildrutor, vilket specificeras i producent/konsument designmönstret som ofta används för 
just videouppspelning [15]. Eftersom videouppspelning för typisk användning beter sig önskvärt utan 
buffring valdes det bort. För att få till synkroniseringen mellan videospelartråden och tråden för 
användargränssnittet används istället Signals and Slots.  
 
Bildrutorna manipuleras innan de skickas till användargränssnittet för visning. Bland annat ändras 
storleken på bildrutorna så att de av prestandaskäl inte behöver skalas i användargränssnittet. 
Videospelaren har implementerats på ett sådant sätt som gör det lätt att manipulera en bildruta 
genom att till exempel rita på den, rotera den eller ändra ljus och kontrast under uppspelning. Detta 
har gjorts genom att i källkoden tydligt separera uthämtning, processering och konvertering av en 
bildruta inför visning. Detta gör det även lätt att implementera ytterligare funktionalitet för att 
manipulera dessa bildrutor. 
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5.1.4 Filhantering 
Det arbete som användaren har gjort i ViAn sparas till fil enligt programmets interna projektformat. 
Utöver detta sparas en konfigurationsfil med inställningar och en fil med sökvägar till de sparade 
projekten. I denna projektstruktur sparas sökvägar till de videoklipp som lagts till i projektet samt 
associerade analyser, ritningar och bokmärken. I analysfilen sparas POI:s, till vilken analystyp dessa 
tillhör och vilken video som har analyserats. Dessa projektstrukturer sparas i specifika projektmappar, 
där informationen som ViAn behöver sparas i JSON-format.  
  
Filhanteringen i ViAn använder sig av de stöd som finns i QT för att behandla filer. Biblioteket används 
för att skapa, ta bort, skriva och läsa från filer samt för att skapa och ta bort mappar. Biblioteket har 
använts i huvudsak på grund av att det är oberoende av operativsystemet. Filhanteringen använder sig 
även av QJson, se rubrik 3.8. Interna filer i ViAn sparas i JSON-format. Formatet JSON används av 
anledningen att det är enkelt att använda och därmed också att utöka den information som sparas i 
ViAn. 

5.1.5 Analysverktyget 
Programmet erbjuder markeringsmöjligheter för att exkludera ett område från en analys eller för att 
begränsa analysen så att enbart det valda området analyseras, se Figur 11 för exempel. Att kunna välja 
ut områden att göra analysen på är relevant då det kan finnas rörelse som inte är av intresse. 
Exempelvis kan den ständiga rörelsen av ett tåg på en tågperrong vara irrelevant. Det området tåget 
passerar förbi kan då exkluderas för att enbart få med relevanta detektioner. 
 

 
Figur 11: Video med markerat område för exkludering i analys. 

 
Efter det att en analys har startats visas den procentuella andelen av videon som har analyserats. 
Användaren kan under analysen pausa eller avbryta analysen. Eftersom detektionerna kontinuerligt 
sparas undan går det även att återuppta en analys. 
 
Rörelsedetektion, likt ansiktsdetektion, är implementerat med OpenCV-biblioteket. För att detektera 
rörelser använder ViAn en bakgrundssubtraktionsalgoritm kallad MOG2 [16]. Utöver denna algoritm 
utförs även andra operationer för att reducera antalet felaktiga detektioner. Trots de extra operationer 
som används kan felaktiga detektioner förekomma. Dessa beror främst på stora och snabba ändringar 
i ljusstyrka. För att utföra ansiktsdetektion använder ViAn Haar-cascad detektion. Eftersom denna 
metod går att använda för att detektera ytterligare föremål har ansiktsdetektionen implementerats på 
ett sätt som gör det enkelt att återanvända koden vid vidareutveckling av andra analysmetoder. 
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För att underlätta vidareutveckling av analysmetoder har ett gränssnitt skrivits som alla analysmetoder 
använder sig av. Varje enskild analys behöver på så vis enbart innehålla en egen implementation för 
att analysera en bildruta. 

5.2 Värde för kunden 
För att tydliggöra hur viktiga olika funktionaliteter är för kunden så har en systemanatomi, grundad i 
kundens önskemål tagits fram. Denna systemanatomi har tagits fram med hjälp av produktens 
kravspecifikation. Det här har gjort att utvecklingen har fokuserats på att tillfredställa kundens behov, 
istället för utvecklarnas antaganden. 
 
Under projektets gång har projektgruppen haft kontinuerlig kontakt med kunden. Möten har hållits 
ungefär varannan vecka, ett efter varje sprint. På mötena träffade två av projektmedlemmarna kunden 
och visade upp produkten i sitt dåvarande tillstånd. Under dessa möten diskuterades även tekniska 
lösningar samt hur vidareutvecklingen skulle ske.  

5.3 Gemensamma erfarenheter 
Vid projektets slut reflekterade gruppmedlemmarna över vad som gick bra och vad som gick mindre 
bra samt vad för erfarenheter som kan tas med till framtida projekt och arbeten. De erfarenheter 
gruppen kom fram till beskrivs här nedan. 
 
I ett stort projekt som detta är det svårt att estimera hur lång tid olika funktioner kommer att ta att 
implementera. Speciellt då ingen av gruppmedlemmarna hade mycket erfarenhet av tidsestimering 
inom projekt sedan tidigare. En tidsplanering gjordes I början av projektet där antalet timmar 
utvecklingstid per aktivitet estimerades. Denna tidsplanering tog många timmar att ta fram och har 
inte varit till stor användning för gruppen. Då projektgruppen planerade att använda Scrum inom 
projektet var tidsplanen inte heller nödvändig eftersom Scrum är en agil metod. I Scrum krävs också 
tidsestimering inför varje sprint. Gruppen märkte att det var svårt att klara de uppgifterna som var 
bestämda för en sprint och stor anledning till detta hade att göra med att endast utvecklingsledaren 
tog fram uppgifterna och deras tidsestimeringar. På grund av detta deltog hela gruppen inför sista 
sprinten när sprintplaneringen gjordes. Detta ledde till att färre aktiviteter blev kvar i Trello i slutet av 
sprinten jämfört med tidigare sprintar.  
 
Att arbeta enligt Scrum har medfört olika typer av möten som gruppen tyckt varit gynnsamma för 
projektet. Kontinuerliga möten där gruppen diskuterat vad som har gjorts och vad som ska göras 
fortsättningsvis har enligt gruppmedlemmarna gett en klar överblick av projektet och dess status. På 
dessa möten diskuterades även de problem gruppmedlemmar haft och den föregående sprinten 
utvärderades.  
 
Arkitekturbeskrivningen som tagits fram under projektet hade en specifik beskrivning av produktens 
komponenter och dess samspel i ett tidigt stadie. Den togs också fram med ganska lite samarbete inom 
gruppen och skrevs huvudsakligen av arkitekturansvarig. Ett resultat av detta var att tid spenderades 
på att utveckla och specificera programstrukturer för att i ett senare skede under utvecklingen byta ut 
dessa. De saker som främst varit användbara i arkitekturbeskrivningen är dokumentation av 
designbeslut som tagits samt de översiktliga diagrammen över komponenterna. 
 
En tid in i projektet upptäcktes att det saknades en konsekvent kodstandard som alla följde då kod från 
olika personer hade olika format på variabler och funktioner. Detta bestämdes istället i mitten av 
projekttiden och resulterade i att alla gruppmedlemmar fick spendera några timmar på att 
refaktorisera kod för att allt skulle vara konsistent.  
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Under de kundmöten som hållits har produktens utveckling visats och tekniska lösningar diskuterats. 
Detta har sedan givit projektgruppen viktig återkoppling på hur produkten ska fortsätta utvecklas för 
att nå kundens önskemål. Dessa kundmöten har varit givande och har gett positiva erfarenheter vad 
gäller projektutveckling. Att hålla möten i varje sprint gav nyttig information om vad som behövde 
göras under nästa sprint och underlättade planeringen inför denna. 
 
Gruppen har som tidigare nämnt arbetat med kodgranskning vilket alla gruppmedlemmar har 
uppskattat. Kodgranskning är något som ingen gruppmedlem tidigare har arbetat med. 
Kodgranskningen har dock varit svår då regler kring begränsningar på mängden kod inte upprättats. 
Detta var ett problem eftersom granskning av en stor mängd kod är generellt svårare att utföra med 
samma noggrannhet som granskning av en mindre mängd. 
 
Parprogrammering har använts till och från under hela projektet. Till en början bara inom de grupper 
som delades in från början, de två som ansvarade för användargränssnittet tillsammans och de som 
ansvarade för analysverktyget tillsammans. När projektet gick vidare i utveckling och det började bli 
dags för att integrera modulerna bildades nya grupper för parprogrammering. Grupperna bestod av 
medlemmar som tidigare hade arbetat på olika moduler. Detta underlättade integrationen eftersom 
den nya gruppen hade samlad kunskap om modulerna tack vare parprogrammeringen. Gruppen 
upplevde även att kodkvaliteten blev högre eftersom det blev en form av kodgranskning direkt under 
utvecklingen samt att medlemmarna kunde diskutera idéer med varandra. 
 
Utöver erfarenheter rörande hur man arbetar i ett projekt så har gruppen fått kunskap inom de verktyg 
och bibliotek som användes under projektet, t.ex. Git och OpenCV. 

5.4 Användartester 
Här presenteras resultat för hur det gick för varje person som utförde användartesterna. De två 
personerna som testerna utfördes på var mer datavana än de slutliga användarna kommer att vara 
men samtidigt inte lika vana i att använda liknande program som ViAn är influerade av. 

5.4.1 Första användaren 
Det första testet gick ut på att skapa ett nytt projekt och ladda in en video. Proceduren för detta i ViAn 
är lik den i många andra program. Testanvändaren utförde första testet utan några problem.  
 
Det andra testet gick ut på att testa kontroller för videouppspelning, göra utritningar på en bildruta 
samt skapa bokmärken. Användaren klarade av testet men hade problem med att hitta korrekt knapp 
för både ändring av uppspelningshastighet och för att gå in i ritläget. Det noterades även av 
användaren att ikonen på knappen för att skapa ett bokmärke var otydlig.  
 
Det tredje och sista testet kunde inte utföras till fullo på grund av icke implementerad funktionalitet. 
Användaren hade dock inga problem att utföra de delar som fanns, det vill säga starta en 
rörelsedetektionsanalys. 

5.4.2 Andra användaren 
Första testet gick bra med ett undantag då testledaren som satt med under testet gjorde ett misstag 
som ledde till att användaren hoppade över steg två och steg fyra i testet. Steg två lades då in som steg 
ett i test två, projektet låg då kvar i trädstrukturen vilket ledde till att ursprungliga steg ett i test två 
inte kunde genomföras. När användaren skulle lägga till ett videoklipp klickade personen på ”Load” 
men upptäckte efter ett tag att det var fel. Efter lite mer sökande hittades rätt knapp i toppmenyn.  
 
Spela upp videoklippet gjordes direkt genom dubbelklick på videoklippet i projektträdet. Att ändra 
uppspelningshastighet gav problem. Det första användaren gjorde var att leta igenom toppmenyn följt 
av att användaren klickade på knappen för att hoppa till nästa POI ett antal gånger. Eftersom 
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användaren själv inte noterade felmedelandet i statusbaren så påpekades detta av testledaren. 
Användaren följde då medelandet i statusbaren men hade fortfarande problem med att hitta rätt 
knapp. Återställa hastigheten och pausa videon gick utan några problem. För nästa del av testet hade 
inte användaren problem med att komma in i ritläget och rita figurer. Det uppstod dock problem när 
användaren skulle ändra storleken på texten eftersom detta inte gjordes på samma sätt som att ändra 
storleken för en cirkel eller rektangel.  
 
Det tredje och sista testet kunde inte utföras till fullo på grund av icke implementerad funktionalitet. 
Den del av testet som gick att utföra var steg ett vilket var att utföra en analys. Användaren letade 
genom toppmenyn men kunde inte hitta knappen och bad då om hjälp. Användaren fick tipset att 
tänka på vad som skulle analyseras vilket snabbt följdes av att användaren högerklickade på 
videoklippet i trädet följt av att starta analysen. 

5.5 Översikt över individuella bidrag 
• Fredrik Iselius – Videoanalys med OpenCV. Detta arbete handlar om att undersöka olika 

videoanalysmetoder samt implementationer av dessa. Undersökning syftar även till att avgöra 
hur tillförlitliga dessa metoder är. 

• Patrik Lundgren – Utveckling, användande och underhåll av mjukvaruarkitektur. Detta arbete 
handlar om de processer och metoder som gruppen har använt för att framställa, använda och 
underhålla mjukvaruarkitektur. 

• Kristian Nilsson – Användbarhet av videospelare. Detta arbete handlar om hur man går till väga 
för att skapa ett GUI till en videospelare. Arbetet handlar även om hur gränssnittet för ViAn 
har blivit skapat. 

• Henrik Persson – Versionshanteringens påverkan på mjukvaruprojektet. Detta arbete handlar 
om hur man kan använda Git inom ett mjukvaruprojekt samt går mer ingående på hur just vår 
grupp använde det. 

• Daniel Persson Proos – Produktivitet i ett utvecklingsteam: En fallstudie. Detta arbete 
behandlar produktivitet i team och hur vår användning av metodiker som Scrum har påverkat 
produktiviteten. 

• Pär Sörliden – Dokumentredigering och dokumentgranskning i team. Detta arbete handlar om 
hur dokument kan redigeras och granskas inom ett projekt på ett effektivt sätt. En utvärdering 
av de verktyg som använts i projektet (Google Docs, Word Online samt Word) har utförts. 

• George Yildiz – Agila utvecklingsmetoders påverkan på mjukvaruprojekt. Detta arbete handlar 
om hur agila metoder påverkar olika faktorer som kund, utvecklingsteam och projektledare i 
ett mjukvaruprojekt samt hur detta stämmer överens med hur det påverkade 
gruppmedlemmarna i detta projekt. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras och utvärderas projektets utförande och resultat. 

6.1 Resultat 
Här diskuteras resultatet av det utvecklingsarbete som utförts i detta projekt. 

6.1.1 Videospelare 
Att köra videouppspelningen i en separat tråd var en nödvändighet då programmet behövde vara 
responsivt samtidigt som videoklipp spelas upp. Redan från början låg alltså videouppspelningen på en 
separat tråd från användargränssnittet. Den presterade dock inte tillräckligt bra för att kunna användas 
i den slutgiltiga versionen av programmet. Uppspelningen var hackig eftersom bildrutorna från det 
videoklipp som spelades upp skalades först när de skulle visas i användargränssnittet. Därför gjordes 
efterforskningar i hur implementationen skulle kunna optimeras. 
 
Den lösning som först valdes var producent/konsument designmönstret. Efter att skalningen av 
videoklippet hade flyttats till videospelartråden upptäcktes dock att videouppspelningen nu var 
tillräckligt bra för att fungera för normal användning. En viktig del av producent/konsument-mönstret 
för videospelare är en buffer. Denna del valdes bort till fördel för Signals and Slots eftersom det räckte 
för att videospelaren skulle bete sig önskvärt. En annan anledning till att inte använda en buffer var att 
spara utvecklingstid, då videouppspelning bara är en utav de funktioner som skulle implementeras i 
den slutgiltiga produkten. Videoklipp med full-HD upplösning och mindre fungerar utan problem att 
spela upp i ViAn på en modern dator. Då det testmaterial från övervakningskameror som 
tillhandahållits av kunden har en upplösning i detta spann anser gruppen att den lösning som 
framtagits är adekvat. 

6.1.2 Analysverktyg 
Analysverktyget var en central och viktig modul från kundens perspektiv. På grund av detta så 
spenderades mycket resurser på att implementera en robust design. Kunden ville framförallt att 
verktyget lätt skulle kunna utökas med ytterligare analysmetoder i efterhand. Därför skapades först 
ett generiskt interface för en analysmetod som alla analysmetoder måste ärva ifrån. Sedan skapades 
en trådklass för att exekvera en sådan generisk analysmetod i en separat tråd och spara undan 
resultatet. Allt för att möjliggöra smidig vidareutveckling.  
 
Rörelsedetektionen använder sig utav bakgrundsdetektering för att upptäcka rörelse. Detta är en bra 
metod men den är inte alltid optimal om ett objekt, till exempel en bil, flyttar sig in i bilden och sedan 
blir stationär. Denna kommer då sakta att sjunka in i bakgrunden men innan det har skett kommer 
rörelsedetektionen att ge falska utslag och rita rektanglar runt delar av bilen som ännu inte sjunkt in i 
bakgrunden. Detta problem grundar sig i algoritmens kontinuerligt uppdaterade bakgrundsmodell och 
hade gått att undvika med en alternativ implementation, vilket även testades. Den alternativa 
implementationen använde sig inte utav någon färdig bakgrundssubtraktionsalgoritm utan utnyttjade 
istället andra funktioner från OpenCV-biblioteket. Realiseringen var enklare med avseende på att den 
saknade en bakgrundsmodell. Istället utfördes operationer på två intilliggande bildrutor för att få ut 
vad som skiljde dessa åt, det vill säga förflyttningen av ett objekt. Detta visade sig dock vara en opålitlig 
metod och de resulterande detektionerna innehöll enbart vissa av kanterna på föremålet. På grund av 
detta valdes den implementation som nu finns i ViAn. 

6.1.3 Användargränssnitt 
Vid utveckling av ett användargränssnitt finns det ett stort antal beslut att fatta. Eftersom utvecklingen 
av gränssnittet i detta projekt till stor del tagit inspiration från andra program med liknande 
funktionalitet undviks troligen problem som kan uppstå för användaren. Problemen som undviks är 
främst att inlärningskurvan inte blir brant och att användaren inte kan använda tidigare erfarenheter 
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för att lära sig programmet. Gränssnittets anpassning till funktionalitet som i stor utsträckning är unik 
för detta projekt har gjorts på kundens önskemål. Detta bedömdes som en rimlig lösningsgång 
eftersom gruppens medlemmar har liten erfarenhet av att utveckla användargränssnitt och på grund 
av att kunden gav tydliga direktiv på hur gränssnittet borde se ut.  
 
Spelarvyn är en komponent som huvudsakligen inspirerats av andra videospelare. Anledningen till 
detta är till stor del kundens önskemål. Då inga uppenbara problem sågs med designvalet och eftersom 
liknande lösningar används i många olika typer av videospelare ansågs det också vara rimligt. Viss 
funktionalitet är mer unik för detta projekt och har därför mer anpassad implementation. Detta gäller 
framför allt implementation relaterad till analyser. Åtkomsten för dessa funktioner har diskuterats 
mycket med kunden för att nå en rimlig lösning. 

6.1.4 Filhantering 
Implementationen av filhanteringen i programmet såg en förändring i ett sent stadie av projektet. 
Denna ändring ökade beroendet av biblioteket QT, eftersom filhantering då också använder sig av 
biblioteket. Om denna lösning gjorts ursprungligen kunde utvecklingstid sparats. Istället spenderades 
denna tid på att implementera funktioner som redan existerade i form av biblioteksmetoder. En 
lärdom av detta är att undersöka om det finns verktyg som kan underlätta utvecklingen av en modul 
och i synnerhet om redan använda verktyg stödjer annan funktionalitet. I programmet var nämligen 
beroendet av biblioteket QT redan stort. Att då utöka detta beroende till filsystemet bedöms som en 
liten risk i relation till de fördelar som erhålls. 

6.1.5 Värde för kund 
Under de kundmöten som genomförts har flera viktiga synpunkter tagits upp. Detta har drivit projektet 
framåt i rätt riktning. Den kontinuerliga kommunikationen är också viktig eftersom kunden kan ändra 
sig under projektets gång. Detta kan då enkelt uppfattas av projektgruppen med hjälp av 
kommunikationen som hålls med kunden. Det kan också vara så att kunden inte hade en riktigt klar 
bild av hur den färdiga produkten skulle se ut innan projektet startades. Under projektets gång, när 
produkten växer fram, blir det ofta tydligare hur slutprodukten kan tänkas se ut och då är det viktigt 
att kunden får vara med och framföra sina åsikter.  
 
För att hålla kundens önskemål i fokus under hela utvecklingen så har systemanatomin som tagits fram 
använts för att ta fram arbetsuppgifter och vi vilken ordning dessa ska göras. Detta har gjort att 
gruppen naturligt fokuserat på de krav som kunden prioriterade. Vad som inte förutsågs under 
projektet var att kunden skulle komma med många nya önskemål under projektets gång samt att 
kraven skulle omprioriteras. Detta kan ha påverkat systemanatomins relevans. En lösning på detta 
skulle vara att verifiera att systemanatomin är relevant och potentiellt modifiera den under projektets 
gång.  
 
Eftersom projekttiden inte räckt till att utveckla ett helt färdigt program, så måste viss funktionalitet 
utelämnas eller implementeras rudimentärt. För att kunden ändå ska få ut något av produkten behöver 
den därmed vara enkel att vidareutveckla. Det program som tagits fram i projektet har utvecklats på 
ett sätt så att det ska vara enkelt att vidareutveckla. Till exempel ska kunden kunna lägga till nya 
analysfunktioner utöver de som projektgruppen implementerat. Att denna möjlighet finns skapar ett 
värde för kunden då programmet både kan användas som det är men det kan också vidareutvecklas. 
Dessutom kan kundens behov ändras i framtiden och då ger ett välutvecklat program värde för kunden 
eftersom det kan anpassas efter kundens nya behov. 
 
Ytterligare en aspekt av vidareutvecklingen är stabilitet. På grund av den ovannämnda tidsbristen har 
stabiliteten i programmet till viss mån prioriterats bort. Detta i en överenskommelse med kunden. 
Eftersom pålitligheten för produkten inte kan garanteras på grund av denna kompromiss kommer 
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kunden att behöva se till dessa behov. Produktens användningsområde sätter nämligen höga krav på 
dess pålitlighet. Förlusterna och konsekvenserna av att programmet beter sig oönskat är stora. 

6.2 Metod 
Här diskuteras de olika metoderna som använts samt vad som var bra och vad som var dåligt med dem. 

6.2.1 Utvecklingsmetoder 
Det har varit svårt att implementera ny funktionalitet kontinuerligt eftersom dokumentleveranser tagit 
en stor del av projektbudgeten. Gruppen har inte under någon sprint lyckats utföra allt som planerats. 
Även om det planerade inte blev klart så har Scrum ändå hjälpt till att dela upp hela projektet i mindre 
delar som går att göra på en kortare tid. Eftersom stå-upp-möten genomförts några gånger i veckan 
har gruppmedlemmarna haft bra koll på vad de andra arbetat med. Detta har gett klarhet i 
arbetsgången och minskat risken för missförstånd angående vilka arbetsuppgifter medlemmarna ska 
utföra. Vid retrospektivmötena har gruppmedlemmarna delat med sig av erfarenheter om hur 
funktionalitet har implementerats vilket har lett till att gruppen fått mer förståelse för resten av 
programmet. 
 
Trello har främst använts vid planerandet av varje sprint. Sprintaktiviteterna har skrivits ner och det 
har på så vis varit enkelt att få en överblick över de aktiviteter som ska utföras. Till varje aktivitet har 
även en tidsestimering noterats. Utöver själva planeringen har Trello också använts kontinuerligt under 
varje sprint för att se vad som ska göras, vad andra gör samt status på aktiviteterna. Med avseende på 
detta har Trello varit ett bra verktyg som underlättat arbetet för gruppen.  
 
Kodgranskningen har varit ett bra sätt för gruppen att se till att koden håller den standard som 
bestämts. Gruppens val att två personer var tillräckligt för att godkänna en granskning har påverkat 
kodens kvalitet positivt. Eftersom gruppen har märkt att fler fel upptäcktes under kodgranskningen då 
olika gruppmedlemmar har hittat olika fel i samma kod. En alternativ metod hade varit att fler eller 
alla personer i gruppen förutom författaren hade granskat koden. Detta skulle ha lett till att det blev 
mindre tid över till att implementera ny funktionalitet. 
 
Versionshanteringen via Git har fungerat bra under projektet. Det har underlättat markant när olika 
personer har skrivit kod i samma filer samtidigt. Det har även gjort så att kunden har kunnat ta del av 
koden under utvecklingen då koden har varit publik. 

6.2.2 Kommunikation 
Vid handledarmötena har, som namnet antyder, handledaren varit närvarande. Detta betyder att 
gruppen har haft tillfälle att ställa frågor till handledaren om olika kursmoment och dokument. Dessa 
möten har lett till färre missförstånd mellan kursledningen och gruppen samt att dokumenten har 
kunnat förbättras efter muntlig återkoppling från handledaren. 
 
När gruppen inte varit samlad har kommunikationsverktyget Slack använts. Det har varit ett viktigt 
redskap för gruppen och har använts för att bestämma mötesplatser samt diskutera saker vid tillfällen 
då personer inte har varit på samma plats. Möjligheten att skapa kanaler i Slack har använts flitigt, 
bland annat har gruppen haft en kanal för varje modul som utvecklats. Detta har varit hjälpsamt då 
diskussioner kring en modul har kunnat ske inom respektive kanal.  

6.2.3 Metod för att besvara frågeställningar och fånga erfarenheter 
Mötena med kunden har under utvecklingen varit givande. Under varje möte har kunden kommit med 
återkoppling gällande hur programmet kan bli bättre för dem. De saker som kunden har önskat har 
oftast blivit implementerade innan nästa möte för att sedan se om det blev som kunden tänkt sig. 
Detta har lett till att programmet bättre har kunnat formas efter kundens önskemål. 
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Retrospektivmötena har hjälpt gruppen med att samla erfarenheter samt att komma fram till relevanta 
svar till de olika frågeställningarna. Mötena har också hjälpt gruppen att få en bättre överblick av 
projektet i sin helhet. 
 
Att arbeta på samma plats är också något som gynnat projektgruppen. I de tidigare stadierna av 
projektet skedde arbetet från många håll och därav var det ibland svårt att dela med sig av sitt arbete. 
Detta noterades av gruppen och ett beslut fattades om att sitta mer gemensamt. Trots att många 
gruppmedlemmar arbetade med olika saker var det efter detta beslut enklare att dela med sig av både 
erfarenheter och kunskaper. Detta ledde i sin tur till färre missförstånd och på så vis blev arbetet 
effektivare. 

6.2.4 Användartester 
Testanvändarnas datorvana gör att de problem som de stötte på kanske inte kommer stämma överens 
med slutanvändarna. Eftersom båda användarna antingen kommenterade på eller hade problem med 
att ändra hastighet skulle det nog vara någonting som borde ändras på. Båda användarna bjöds på fika 
innan testerna vilket kan ha lett till att åsikterna de framförde kring programmet kan ha varit 
förskönade. 
 
Att en av användarna inte förstod hur man skulle göra ett bokmärke medan den andra användaren 
förstod direkt kan ha att göra med att en av användarna kände igen knappen från något annat program.  

6.3 Arbetet i ett vidare sammanhang 
Här diskuteras programmet utifrån andra aspekter och sammanhang. 

6.3.1 Samhälleliga aspekter 
Syftet med programmet ViAn är att göra det lättare för polisen att behandla videomaterial från 
brottsplatser. Eftersom polisen spelar en viktig roll i samhällstryggheten kan underlättandet av deras 
arbete påverka samhället positivt. Om man gör analyserna av videofilmerna och därav 
brottsutredningarna mer effektiva så behöver man inte lägga lika mycket tid på det. Brotten kan gå 
snabbare att lösa och det här kan ge polisen möjlighet att utöka sina insatser inom andra områden. 
Om effektiviteten inom brottsutredning ökar kommer det även att leda till ett säkrare samhälle där 
fler förseelser klaras upp. 

6.3.2 Miljöaspekter  
Under arbetet med ViAn har fokus lagts på att göra programmet tillförlitligt och effektivt. En av 
anledningarna till detta är att det skulle bidra till att göra polisens arbete mer miljövänligt. Ett program 
som ViAn, om det fungerar precis så bra som det kan, skulle i vår mening minska arbetstimmar och 
datortid. En direkt miljöpåverkan av detta scenario är att elförbrukningen skulle gå ner på grund av 
färre datortimmar. Möjligen skulle inte lika många datorer behövas då programmet sköter det jobb 
som kanske hade krävt flera personer på separata datorer annars. 
 
På grund av tidsbrist så har projektgruppen inte hunnit optimera produkten i miljösynpunkt. Fokus har 
istället lagts på att lägga in nya funktioner och få dem att fungera. Det här gör att vi inte vet om det 
skulle gå att förbättra programmet en del för att där också kunna spara in energi. Algoritmerna för att 
analysera videofilmerna kanske skulle gå att göra effektivare för att analyserna ska gå snabbare eller 
förbruka mindre resurser på datorn.  

6.3.3 Etiska aspekter 
Eftersom ViAn är tänkt att användas till att analysera övervakningsfilmer så är det naturligt att 
diskutera etiska frågor kring övervakning. Många känner sig oroade av storskalig övervakning och kan 
anse att det är en kränkning av privatliv. Denna oro ökar givetvis om risken att bli dömd för lagbrott 
kommer med denna övervakning. Vid automatisering av denna övervakning genom ViAn förväntas 
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effektiviteten av denna övervakningsprocess öka och därmed också möjligen skalas upp. En sådan 
utökning av övervakning kan inte göras utan att beakta de etiska dilemman som kommer med den. I 
detta projekt, för den produkt som levereras, så förväntas inte övervakning öka utan endast befintlig 
övervakning underlättas. Av denna anledning så diskuteras dessa frågor inte mer ingående. 

6.3.4 Pålitlighet 
Programmet ska användas under polisutredningar för att hantera bevismaterial. Detta ger ett stort 
behov av tillförlitlighet på programmet. Om analysverktyget inte hittar alla relevanta delar i 
videoklippet kommer det antagligen leda till att bevismaterial går förlorat eller att personal behöver 
gå genom klippet manuellt ändå. Detta skulle markant påverka produktens värde. För att göra 
programmet mer tillförlitligt skulle man kunna låta användaren få ändra inställningar kring till exempel 
hur känslig rörelsedetektionen ska vara. Detta skulle kunna leda till att programmet registrerar 
rörelsedetektioner när det egentligen sker ljusförändringar eller liknande. Detta kan vara önskbart från 
användaren framför att programmet missar rörelse i videoklippet.  
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7 Slutsats 
Första forskningsfrågan som berör värde för kunden är i vårt fall centralt eftersom det viktigaste med 
vårt projekt är att kunden kan få ut något värde av projektet genom att effektivisera videoanalyser. 
För att uppnå detta är det viktigt med kommunikation mellan projektgruppen och kunden så att 
slutprodukten ligger i linje med kundens önskemål. I projektet har ett grundläggande program för 
videoanalys skapats. Detta program kan kunden utvärdera och ha som underlag för att besluta om det 
är värt att satsa på ett mer komplett system. Med detta i åtanke är det viktigt att den funktionalitet 
som kunden vill utvärdera, analys i detta fall, är prioriterad i den slutgiltiga produkten. Med rätt 
funktionalitet får produkten ett större värde för kunden. Om kunden väljer att gå vidare med projektet 
har projektgruppen skapat värde genom att ge en stabil grund som kunden kan bygga vidare på. Koden 
är väldokumenterad och har följt designmönster för att underlätta vidareutveckling av analysmetoder 
vilket har önskats av kund. 
 
Från projektet har gruppen samlat på sig en mängd erfarenheter som presenteras här för att besvara 
den andra forskningsfrågan. Gruppmedlemmarna har förstått vikten av att träffa kunden regelbundet 
för att visa framsteg och få återkoppling för att styra projektet i rätt riktning. Framförallt i ett tidigt 
skede i projektet var det viktigt då det var otydligt vad vissa krav innebar. Mot slutet av projektet är 
kundkontakten viktig för att kunna prioritera vad som ska färdigställas och vad som kan nedprioriteras. 
Gruppmedlemmarna har också fått erfarenhet av att regelbunden kommunikation är viktig för att 
minska risken för problem som kan dyka upp under utvecklingsarbetet. Sedan har alla 
gruppmedlemmar fått lära sig att arbeta i ett projekt som innefattar alla delar från början till slut med 
en kund involverad vilket har varit nytt för alla i gruppen. 
 
Slutsatsen för den tredje forskningsfrågan är att en tydlig systemanatomi underlättar projektets 
utveckling. Den leder till att gruppen redan innan implementationen har tänkt igenom hur projektet 
ska struktureras och inte behöver diskutera eller lösa detta mitt under utvecklingen. Utvecklarna kan 
använda dokumentet för att se hur den modul som ska implementeras borde fungera tillsammans med 
resten av programmet. 
 
Fördelar och nackdelar med standardformat för ett gränsnitt presenteras i detta stycke för att besvara 
forskningsfråga fyra. Ett ramverk för gränssnitt, såsom QT GUI, gör skapandet av ett 
användargränssnitt väldigt enkelt. Det finns simpla verktyg för att göra gränssnitt och det går snabbt 
att komma igång med utvecklingen av sitt program. En annan fördel är att det är designat för att 
fungera bra på ett stort antal plattformar, vilket gör produkten attraktiv för fler användare. Speciellt 
för QT GUI är också att det finns mycket bra dokumentation. En av nackdelarna med dessa 
gränssnittsverktyg är att de kan vara nära kopplade till en utvecklingsmiljö, till exempel är QT GUI nära 
kopplat till QT Creator. Detta gör utvecklingen svårare i andra miljöer. Det kan även vara komplicerat 
att ändra gränssnittet när de standardkomponenter som finns inte passar ihop. Till exempel om 
egenutvecklade komponenter ska integreras med QT:s verktyg. 
 
ViAn, som andra program, har en inlärningskurva. Eftersom de två testanvändarna klarade av olika 
saker och hade problem med olika saker blir det svårt att säga mycket om användarvänligheten. Det 
användarna klarade av kommer från vad de hade för erfarenheter innan testerna. De ikoner de kände 
igen visste de hur man använde vilket indikerar på att det är bra att använda sig av ett standardformat. 
 
Slutsatsen för den femte och sista forskningsfråga är att projektet har potential att vidareutvecklas till 
ett program som kan ha stor nytta för kunden. Projektgruppen har som tidigare nämnt skrivit koden 
på ett sådant sätt att den ska vara lättläst och lättförståelig. Designmönster har använts för att göra 
det enkelt att lägga till fler analysmetoder och moduler har separerats för att minska beroendet mellan 
olika delar i programmet. De dokument som har skrivits har också skrivits för att underlätta 
uppbyggnaden av systemet. Framförallt finns det utvecklingsmöjligheter kring analysdelen av 
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programmet. Denna modul skulle kunna byggas vidare med mer avancerade algoritmer och fler 
valmöjligheter för användaren. Exempelvis för att låta användaren söka efter personer baserat på 
signalement. Eftersom användargränssnittet har byggts upp med QT kan det enkelt byggas om utan 
att det berör funktionaliteten för programmet. Detta är några exempel på utvecklingsmöjligheter som 
finns för ViAn. 
 
Syftet med detta projektarbete är främst att gruppmedlemmarna ska få med sig viktiga lärdomar om 
grupparbete. Under projektets gång har alla medlemmar varit delaktiga och fått många nya 
erfarenheter. Därmed är syftet för projektet uppnått. Syftet för själva programmet är även det 
uppnått, i och med att det program som framställts är en grund till ett analysverktyg, vilket var vad 
kunden önskade. 
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A – Videoanalys med OpenCV 
Här beskrivs Fredrik Iselius individuella bidrag till kandidatarbetet. 

A.1  Inledning 
Videoanalys innefattar många områden och kan därmed appliceras till ett flertal saker. Ett vanligt 
tillämpningsområde som många stött på är digitalkameror samt mobiltelefoner. I dessa används 
videoanalys, mer specifikt ansiktsdetektion, för att detektera var ett ansikte befinner sig och därmed 
justera kamerans fokus för att få bästa möjliga porträttbild. Videoanalys användas också inom robotik 
för att ge robotar förmågan att ”se”. Detta kan en autonom robot exempelvis använda för att navigera 
runt hinder. Ytterligare ett tillämpningsområde är att automatiskt analysera videoklipp för att 
detektera rörelser och ansikten. Det är detta område som denna rapport kommer att behandla. Fokus 
kommer framför allt att ligga på hur dessa analyser kan utföras med datorseende och 
maskininlärningsbiblioteket OpenCV. 

A.1.1 Syftet 
Syftet med denna rapporten är att utforska vilka videoanalysmetoder OpenCV tillhandahåller för att 
automatiskt analysera övervakningsklipp. Rapporten syftar även till att jämföra dessa metoder och 
därmed kunna dra en slutsats om vilken metod som presterar bäst inom sitt område. Slutligen kommer 
denna rapporten användas för att betrakta den bakomliggande teorin till videoanalys och undersöka 
hur det faktiskt fungerar. 

A.1.2  Frågeställningar 
1. Hur kan rörelse- och ansiktsdetektion bäst implementeras i ViAn med hjälp utav OpenCV-

biblioteket? 
2. Hur stort tillit kan man ha till dessa metoder? 

A.1.3 Avgränsningar 
Området videoanalys är väldigt stort och den bakomliggande teorin ofta komplicerad. På grund av 
detta har utforskningen av OpenCV-biblioteket begränsats till de delar som vidrör rörelse- och 
ansiktsdetektion. 

A.2 Teori 
Detta avsnitt behandlar nödvändig teori kring OpenCV samt kring de analysmetoder som undersöks i 
denna rapport. 

A.2.1 OpenCV 
OpenCV är ett open-source-bibliotek som tillhandahåller funktionalitet för datorseende och 
maskininlärningar. Det kan används till allt ifrån ansiktsigenkänning och rörelsedetektion till att 
klassificera handlingar utförda av en person. För att åstadkomma detta erbjuder biblioteket 2500 
optimerade algoritmer som finns tillgängliga för bl.a. C++, Python och Java. [6] 

A.2.2 Rörelsedetektion  
Rörelsedetektion handlar, i fallet för denna rapport, om att detektera ett icke-stationärt objekt i en 
videosekvens filmad med en stationärkamera. En vanlig metod för att åstadkomma detta kallas 
Background Subtraction. Bakgrundssubtraktion kan utföras på ett flertal olika sätt och OpenCV 
erbjuder några sådana algoritmer [17]. Oavsett subtraktionsalgoritm är det önskade resultatet 
detsamma, en så kallad foreground mask. Idealt består denna enbart av en svartvit bild där bakgrunden 
utgör det svarta området och det rörliga föremålet det vita. I verkligheten är dock detta inte alltid 
fallet. Exempelvis kan en stor skillnad i ljusstyrka ge ett falskt utslag. Det är på förgrundsmasken som 
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kantdetektion sedan kan appliceras och utifrån denna detektion kan en rektangel spännas upp som då 
markerar området för rörelsen.  

MOG och MOG2 
MOG och MOG2 är båda bakgrundssubtraktionsalgoritmer implementerade i OpenCV-biblioteket. 
Algoritmerna implementerar de bakgrundssubtraktionsmodeller som beskrivs i [18] och [16]. Nedan 
beskrivs kortfattat hur dessa fungerar och vad som huvudsakligen skiljer dem åt. 
 
Båda algoritmerna bygger på att skapa en modell av bakgrunden utifrån ett flertal bildrutor av samma 
scen, där scenen utgörs av den bild som fångas från en stationär kamera. Utifrån denna modell kan 
rörelsedetektion sedan utföras genom att hitta de delar av bilden som inte stämmer överens med 
bakgrundsmodellen. Modellen uppdateras kontinuerligt under körning och mängden bildrutor som 
den baseras på kallas historik. Storleken på historiken är en avgörande faktor för hur snabbt ett nytt 
föremål i bilden blir en del av bakgrundsmodellen. För att exemplifiera: vid fallet för en stationär 
kamera vid en parkering kommer en nyligen parkerad bil initialt att detekteras av algoritmen. Allt 
eftersom tiden går kommer dock bakgrundsmodellen att uppdateras med bildrutor innehållande den 
parkerade bilen. Efter tillräckligt lång tid blir bilen en del av modellen och detektionerna kommer då 
att upphöra. 
 
Det som huvudsakligen skiljer algoritmerna åt är sättet de modellerar pixlar i bakgrunden. MOG-
algoritmens metod använder en sannolikhetsmodell med ett konstant antal normalfördelningar 
medan MOG2-algoritmen själv väljer en lämplig mängd. MOG2-algoritmen är på så vis bättre på att 
anpassa sig vid ljusförändringar i en scen.  

A.2.3 Ansiktsdetektion 
Ansiktsdetektion syftar till att detektera ansikten i en bild eller i en video. Detta är betydligt enklare än 
att identifiera vems ansikte som har detekterats, vilket görs med ansik. Det huvudsakliga OpenCV 
erbjuder färdig implementerat för ansiktsdetektion är så kallad Haar-cascade detektion. 

 Haar-cascade 
Haar-cascade är, som nämnts i avsnitt 3.10, en metod för att detektera godtyckliga föremål med hjälp 
av maskininlärning. Enkelt förklarat gör den detta genom att iterera över en bild samtidigt som den 
jämför pixelytor med Haar-like features. Dessa features är små binära bilder som tillsammans, i rätt 
uppsättning, kan känneteckna ett ansikte. Vad som är rätt uppsättning eller inte avgör den data som 
tagits fram med maskininlärningsprocessen. 

A.3 Metod 
För att avgöra vilka analysmetoder som lämpar sig bra för att analysera övervakningsklipp i Vian har 
OpenCvs dokumentation varit central. Utifrån dokumentationen har flera prototyper skapats och 
sedan använts för att analysera ett antal testklipp. Analysresultaten har sedan använts för att avgöra 
vilka av dessa metoder som gett bäst resultat.  Det vill säga vilka metoder som ger minst felaktiga 
detektioner på ett antal testklipp. Detta har mätts genom att manuellt titta på detektionsområdena i 
var tionde bildruta. Testklippen som använts är filmade med en Samsung Galaxy S6 mobil och en ASUS 
UX31A laptop. Inspelningen har ägt rum både inom- och utomhus med olika ljuskällor. 

A.3.1 Rörelsedetektion 
Men hjälp utav OpenCV kan rörelsedetektion implementeras på ett flertal sätt. Biblioteket innehåller 
olika bakgrundssubtraktionsalgoritmer som kan åstadkomma detta.  Utöver dessa färdiga algoritmer 
innehåller OpenCV även funktionalitet för att implementera egna subtraktionsmetoder. Till denna 
rapport har fokus legat på bakgrundsubtraktionsalgoritmerna MOG och MOG2. 
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För att testa de båda subtraktionsalgoritmerna har två prototyper skapats till vardera algoritm. Den 
ena använder enbart algoritmen medan den andra utför ytterligare filtrering på förgrundsmasken för 
att minimera brus. Filtreringen utförs med hjälp av en morfologisk transformation kallad Opening i 
OpenCV. I prototypprogrammet som har skapats ritas tre olika bildrutor ut. Den första visar 
originalbilden med konturer och detektioner från förgrundsmasken. Den andra visar enbart 
förgrundsmasken som erhållits från subtraktionsalgoritmen och den tredje visar resultatet från 
filtreringen. Den första av dessa bilder har använts för att manuellt verifiera detektioner. Vid dessa 
verifieringar har detekterade skuggor och reflektioner klassats som korrekta. 

A.3.2 Ansiktsdetektion 
Ansiktsdetektion i OpenCV utförs med fördel av bibliotekets Haar-cascade implementation. Detta 
eftersom Haar-cascade inte är särskilt beräkningskrävande. För att överhuvudtaget kunna utföra 
någon form av detektion krävs dock Cascade Classifiers. I fallet för ansiktsdetektionsprototypen har 
dessa bestått utav de som finns tillgängligt i OpenCV. Kodmässigt är denna prototyp väldigt enkel och 
likt prototyperna för rörelsedetektion har verifieringen av detektioner skett utifrån utritad 
originalbildruta med tillhörande detektionsområden. 

A.4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten som erhölls från prototyperna. Andelen felaktiga detektioner 
från varje prototyp redovisas i Tabell 1 där bokstaven i parentesen anger ljuskälla. 
 

Tabell 1: Andelen felaktiga detektioner från prototyperna. (N)=Naturligt, (A)=Artificiellt, (NA)=(N) och (A).  

A.4.1 MOG 
Som går att avläsa från Tabell 1 presterade MOG-prototyperna bra och gav väldigt få felaktiga 
detektioner. Däremot hade algoritmerna svårt för att detektera personer i mörka områden. De hade 
även ibland problem med att detektera hela det rörliga objektet och markerade på så vis bara en del 
av det. Vid sådana tillfällen gav prototypen med filtreringen sämre resultat eftersom den krympte det 
markerade området ytterligare. 

A.4.2 MOG2 
Här beskrivs resultaten som erhölls utifrån de två prototyperna som skapades med MOG2-algoritmen. 
Figur 12 visar en exempeldetektion från prototypen utan brusreduktion. Den vänstra bilden består 
utav originalbildrutan där konturerna från förgrundsmasken har ritats ut i rött och motsvarande 
detektionsrektanglar har ritats i grönt. 
 

Metod Inomhus (N) Inomhus (NA) Inomhus (A) Utomhus (N) 
MOG 14% 7% 10% 1% 
MOG med filtrering 6% 7% 9% 1% 
MOG2 33% 20% 25% 10% 
MOG2 med filtrering 30% 18% 16% 3% 
Haar-cascade 9% 23% 9% 37% 
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Figur 12: Exempel på detektion och förgrundsmask. 

 
Utifrån den röda konturmarkeringen och förgrundsmasken är det enkelt att se bruset som har 
uppstått. Liknande brus dök även upp på flera andra ställen i det analyserade klippet, framför allt då 
de skedde stora ljusförändringar.  
 
Den andra prototypen använde brusreduktion. Operationen minskade bruset markant dock 
resulterade reduktionen även i att delar av personen i förgrundsmasken togs bort. Figur 13 visar en 
detektion från denna prototyp. Till vänster är originalbildrutan med utritade detektionskonturer och 
detektionsrektanglar. Den mellersta bilden visar förgrundsmasken genererad av MOG2-algoritmen 
och bilden till höger demonstrerar den resulterande förgrundsmasken efter brusreduktionen. 
 

 
Figur 13: Exempel på detektion, förgrundsmask och filtrerad förgrundsmask. 

 
 
 
 
 
 



  2017-06-10 
 

27 
 

A.4.3 Haar-cascade 
Implementationen som gjorts för ansiktsdetektion använder Haar-cascade. Algoritmen fungerar 
relativt bra inomhus på korta avstånd men betydligt sämre utomhus där avstånden är längre. 
Algoritmen har även problem med att detektera vinklade ansikten. Detta är dock ett förväntat resultat 
eftersom den data som används för detektionen är tränad för att detektera ansikten framifrån. 

A.5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultaten från prototyperna. 

A.5.1 Rörelsedetektion 
Klassificering av en detektion har varit relativt svårt när det kommer till rörelsedetektion. Detta 
eftersom många områden detekterats på grund av ljusförändring. Detta har varit speciellt tydligt i de 
testklipp som filmats inomhus i trängre utrymmen. Med detta i åtanke är det troligt att testerna hade 
gett bättre resultat om klippen filmats i större lokaler på längre avstånd.  
 
Trots den ganska stora andelen felaktiga detektioner går det dock fortfarande att argumentera för 
tillförlitligheten hos rörelsedetektionsalgoritmerna, i alla fall när det kommer till att korrekt identifiera 
att en bildruta innehåller en rörelse. Under de tester som har utförts har algoritmerna aldrig missat att 
detektera en bildruta med rörelse, däremot har detektionsområdet blivit fel i vissa fall. Vad som i 
slutändan avgör tillförlitligheten är vad användaren vill ha ut av rörelsedetektionen och i fallet för ViAn 
anses det vara tillräckligt att algoritmen kan tala om att det skett en rörelse. Inte nödvändigtvis vart i 
bilden det har rört sig. 

MOG 
Till skillnad från MOG2-algoritmen gav filtreringen av förgrundsmasken från MOG-algoritmen ingen 
markant förbättring. Detta eftersom denna förgrundsmask redan från början innehåller relativt lite 
brus. I vissa fall gick det även att se att filtreringen försämrade förgrundsmasken då den reducerade 
storleken av det rörliga objektet. 

MOG2 
Att enbart använda MOG2-algoritmen för att detektera rörelser visade sig ge måttligt bra resultat. 
Implementationen var väldigt känslig för ljusförändringar i det analyserade klippet och vid vissa tester 
markerade algoritmen hela bilden som en rörelse. Detta skedde framför allt när något rörde sig precis 
framför en ljuskälla. Med tillägget av brusreduktion i den andra implementationen erhölls bättre 
resultat. Dock kvarstod fortfarande problemet med stora ljusförändringar. Då det var tydligt att båda 
implementationerna hade svårt för att utföra korrekta detektioner då belysningen i klippet var 
begränsad till någon enstaka ljuskälla filmades ytterligare en testvideo. Algoritmen med brusreduktion 
presterade mycket bättre på detta klipp eftersom ljuskällan aldrig blev blockerad. 
 
Det har tydligt framgått från dessa tester att det är svårt att implementera en 
rörelsedetektionsalgoritm som presterar bra på generella klipp. Ofta krävs någon justering för att få 
fram ett bra resultat. Det har också framgått att ljussättningen i klippet har en stor inverkan på antalet 
felaktiga detektioner. Resultaten verkar tyda på att, för optimal detektionskorrekthet, ska det rörliga 
objektet ej signifikant påverka ljuset i videon.  

A.5.2 Ansiktsdetektion 
Utifrån resultaten är det tydligt att ansiktsdetektionen fungerar relativt bra på korta avstånd och till 
skillnad från rörelsedetektionsalgoritmen uppstår det ej felaktiga detektioner på grund av 
ljusförändringar. Anledningen till det dåliga resultatet som erhölls från klippen utomhus grundar sig 
troligen i de långa avstånden till personerna. Eftersom personerna har befunnits långt från kameran 
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har deras ansikten varit lågupplösta. Med denna dåliga upplösning är det troligt att ansiktena innehöll 
för lite information för att matchas i algoritmen.  
 
Implementationen som har använts är begränsad till att detektera ansikten framifrån. Detta har tydligt 
märkts i testklippen när en person vänt bort ansiktet något från kameran, då har nämligen detektionen 
upphört. Denna begränsning leder dock även till en begränsning av tillförlitligheten hos algoritmen. 
Om den t.ex. ska användas för att detektera alla ansikten som passerar förbi en övervakningskamera 
kommer den i många fall att misslyckas. Det krävs alltså en ökning av vilka vinklar den kan detektera 
ett ansikte ifrån. Ett möjligt tillvägagångssätt för att lösa detta skulle kunna vara att köra multipla 
ansiktsdetektioner som har tränats på olika ansiktsvinklar eller, om möjligt, träna en 
detektionsalgoritm till att detektera ansikten från godtyckliga vinklar. Det optimala av dessa två 
alternativ hade varit det sistnämnda eftersom det går åt betydligt mindre beräkningskraft till att enbart 
köra en detektionsalgoritm.  

A.6 Slutsats 
Detta och nästa stycke behandlar första frågeställningen och ger därmed svar på vilka metoder som 
anses bäst att implementera i ViAn. OpenCV-biblioteket erbjuder många alternativ för att utföra 
rörelsedetektion och utifrån resultaten som tagits fram är det också tydligt att vissa metoder presterar 
bättre än andra. Utifrån de metoder som testats ger MOG-algoritmen med extra filtreringsoperationer 
bäst resultat med enbart 1% falska detektioner. Algoritmen är också väldigt tillförlitlig med avseende 
på att den aldrig missar att detektera att en bildruta innehåller rörelse. 
 
Ansiktsdetektion är enkelt att utföra med hjälp av OpenCVs Haar-cascade detektion. Denna metod ger 
dessutom relativt goda resultat förutsatt att upplösningen på ansiktena inte är för låg. Utifrån testerna 
som har utförts har algoritmen som bäst 9% falska detektioner. Tillförlitligheten hos algoritmen anses 
dock vara otillräcklig eftersom den missar att detektera ansikten om de är vrida i fel vinkel i förhållande 
till kameran.  
 
Detta arbete syftade till att jämföra olika analysmetoder för att hitta lämpliga kandidater att 
implementera i ViAn. Den andra frågeställningen angående hur stort tillit man kan ha till dessa metoder 
besvaras i detta stycke. Tillförlitligheten hos metoderna har varit av stor vikt och som beskrivs ovan 
anses MOG-algoritmen med brusreduktion vara tillräckligt bra på denna punkt. Metoden som har 
testats för ansiktsdetektion uppfyller inte samma tillförlitlighetskrav med den data som använts. Som 
nämndes i diskussionen är detta dock något som skulle kunna åtgärdas genom att antingen köra 
multipla algoritmer med data tränade på olika ansiktsvinklar eller genom att träna en algoritm till att 
kunna detektera ansikten från alla möjliga håll. 
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B – Utveckling, användande och underhåll av 
mjukvaruarkitektur 
Här beskrivs Patrik Lundgrens individuella bidrag till kandidatarbetet. 

B.1 Inledning 
Mjukvaruarkitektur är viktigt för att utveckla ett stabilt, flexibelt system. I projektet ViAn har arbetet 
med mjukvaruarkitektur anpassats för ett litet projekt med oerfarna utvecklare. Denna rapport avser 
att identifiera vissa av de fallgropar som oerfarna utvecklingsgrupper kan råka ut för i arbetet med 
mjukvaruarkitektur. 

B.1.1 Syfte 
Syftet med rapporten är att utvärdera de metoder som använts för att ta fram och underhålla 
mjukvaruarkitektur i projektet.  Vidare så är syftet att diskutera de erfarenheter som samlats angående 
mjukvaruarkitektur under projektets gång samt relatera dessa till de metoder som använts. 

B.1.2 Frågeställningar 
1. Vilka metoder har använts och hur har dessa anpassats till projektet för att framställa och 

underhålla mjukvaruarkitektur? 
2. Vilka erfarenheter har gruppen samlat från att ha använt dessa metoder för att framställa och 

underhålla mjukvaruarkitektur? 
3. Hur har arbetet med mjukvaruarkitektur påverkat gruppens arbete och hur kan detta arbete 

förbättras givet gruppens erfarenhet? 

B.2 Avgränsningar 
Rapporten avser inte att behandla de verktyg som använts i sin helhet. Teori som använts i relation till 
dessa verktyg och hur de har använts presenteras. Vidare så är avsikten huvudsakligen att utvärdera 
metoder som använts i projektet och inte att föreslå andra metoder. Slutsatser syftar därmed också 
till grupper av liknande erfarenhet och storlek. Rapporten innehåller inte några egna efterforskningar 
utan syftar bara till att diskutera samlade erfarenheter i relation till insamlad teori kring de metoder 
som använts.  

B.3 Bakgrund 
Mjukvaruarkitektur är en viktig del av mjukvaruutveckling, men det finns meningsskiljaktigheter om 
vilka metoder som ska användas för att uppnå en god arkitektur. Inom agil utveckling tar vissa 
ställningen att mjukvaruarkitektur är något som naturligt kommer att visa sig i en produkt om agila 
principer appliceras. Enligt John Grundy så kom den agila utvecklingen som ett svar på den låga 
flexibiliteten hos sekventiell utveckling och tog initialt ställningen att det inte behövs några explicita 
processer för utveckling av en mjukvaruarkitektur. Han menar på att det agila manifestet ansåg att 
mjukvaruarkitektur var något som skulle ske naturligt genom omfaktorisering. [19] 
 
Andra menar att mjukvaruarkitektur kräver unika aktiviteter och behöver behandlas separat från vanlig 
utveckling. En svårighet med omfaktorisering för att uppnå mjukvaruarkitektur är stora komplexa 
system eftersom det inte finns någon garanti att omfaktorisering under utveckling kommer att 
resultera i en bättre eller billigare lösning än då arkitektur utvecklas initialt. [20] 

B.4 Teori 
I detta avsnitt beskrivs teori kring de metoder och artefakter som använts i gruppens arbete med 
mjukvaruarkitektur. 
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B.4.1 Systemanatomi  
En systemanatomi är ett diagram som visar centrala funktioner och dess beroenden av andra 
funktioner i ett system, se rubrik 3.9. I en systemanatomi är ett beroende att en funktion behöver en 
annan för att finnas. [11] . För ett exempel på en systemanatomi, se Figur 14. 

 
Figur 14: Exempel på en systemanatomi. 

 

B.4.2 Arkitektens roll 
Arkitektens roll är huvudsakligen underlätta framställandet av en arkitektur. Arkitekten ska arbeta 
gemensamt med utvecklare för att framställa en arkitektur. Det är alltså inte arkitektens roll att 
framställa en arkitektur för att tvinga utvecklare att följa den [21]. Arkitekten agerar också mentor, 
denne har i uppgift att föra vidare sina kunskaper samt att motivera varför arkitekturen ska utformas 
på ett visst sätt. Arkitekten har ett stort ansvar i designen av produkten samt har uppgiften att 
producera ett dokument som beskriver arkitekturen och att kommunicera vikten av denna till 
utvecklare. [22] 

B.4.3 Arkitekturbeskrivning 
En arkitekturbeskrivning är ett sätt att dokumentera arkitektur. I detta dokument ska det redogöras 
vilka viktiga beslut som tagits angående systemets struktur och varför dessa beslut har tagits. Vidare 
så fungerar arkitekturbeskrivningen som en guide för utvecklare då den innehåller beskrivningar av 
systemet på olika nivåer. [23] 

Mekanismer 
Mekanismer är ett sätt att standardisera lösningar på vanliga uppgifter i en produkt. Detta förenklar 
lösningsgången för dessa typiska uppgifter. Mekanismer delas in i tre abstraktionsnivåer, 
analysmekanismer, designmekanismer och implementationsmekanismer. En analysmekanism 
beskriver ett typiskt problem och vad som är viktigt med det. En designmekanism är en specificering 
av en mekanism, ofta relaterat till produkt i form av exempelvis designmönster, men kan också vara 
val av teknologi. En implementationsmekanism relaterar till kod i systemet. Detta kan göras i form av 
generaliserat kodexempel, se Figur 15. I detta kodexempel visas hur något data ska hämtas från en 
klass och att detta ska låsas innan användning. Dessa är lämpligast att implementera med utvecklare 
då mekanismen först appliceras. [24] 
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Figur 15: Kodexempel för en implementationsmekanism. 

 

Dokumentation av designbeslut 
Dokumentation av designbeslut är en metod för att förmedla beslut som berör arkitekturen i ett 
system. För att denna dokumentation ska få önskad verkan är det viktigt att redogöra varför vissa 
beslut har tagits och under vilka begränsningar som beslutet tagits. Det är också viktigt att lista fördelar 
och nackdelar med beslutet. Detta underlättar ändringar av designbeslut om några av dessa skäl inte 
längre är aktuella. Vidare så kan förklaringen av designbesluten informera utvecklare om varför de 
behöver följas. [25] 

Vyer 
Arkitektvyer syftar till att beskriva ett systems arkitektur på olika plan. En modell över vilka vyer som 
kan vara användbara är 4+1. Denna modell delar in vyerna i fyra delar: den logiska vyn, 
implementationsvyn, processvyn och hårdvaruvyn (Deployment view). En ytterligare vy, vanligen 
kallad use-case-vy eller scenario berör alla fyra vyerna. Avsikten med denna uppdelning är att dela in 
arkitekturen i delar som är användbara för olika arbetsgrupper. [26] 

• Den logiska vyn beskriver systemets funktioner och ska huvudsakligen uppfylla systemets 
funktionella krav. Vyn kan exempelvis bestå av klassdiagram och objektdiagram som beskriver 
systemet. 

• Processvyn fokuserar på indelningen i programmets exekvering. På en hög nivå så är 
processvyn indelad efter vilka processer som kommunicerar i ett system, på en lägre nivå så är 
processvyn en illustration av de trådar som exekveras i en process.  

• Utvecklingsvyn är en vy som fokuserar på mjukvarustrukturen över ett system. Den ska visa 
vilka subsystem som finns, vilka bibliotek som används och hur dessa beror på varandra. Denna 
vy är tänkt att användas under utveckling för att bedöma och resonera kring systemet. 

• Den fysiska vyn beskriver icke-funktionella krav. Den beskriver hur systemet är uppdelat på 
fysisk hårdvara och illustrerar krav så som skalbarhet och feltolerans. 

B.5 Metod 
Metoderna som har använts i projektet benämns och kommer att behandlas med utgångspunkten i 
ramverket openUP [27]. Teori kring dessa metoder har hämtats från litteratur och rapporter på ämnet.   
Ett antal frågor att ställas till varje gruppmedlem genom ett formulär, se bilaga 2 Formulär: 
Arkitekturanvändning. Svaren från dessa frågor har sammanstälts och använts som underlag till 
utvärdering av gruppens erfarenheter. Vid behandling av formulärsvaren antas det att 
gruppmedlemmens svar var sanningsenligt. Eftersom gruppen inte varit nämnvärt delaktig i 
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framtagandet av arkitekturbeskrivningen undersöks gruppens uppfattning om vad den innehåller samt 
om hur den ska användas istället för att analysera själva framställningsprocessen av den. 
I syfte att utreda gruppens använda av arkitektur mer utförligt har ett antal intervjuer utförts med 
gruppmedlemmar, se bilaga 7 Personliga intervjuer: Frågor. Vidare så förklaras resonemanget bakom 
de beslut som tagits som avviker från den mall från openUP som använts [27]. Detta i syfte att skapa 
en teoretisk grund att diskutera gruppens beslut kring innehållet i arkitekturen. Vidare så har 4 
personer i gruppen intervjuats personligen och utfrågats angående innehållet i 
arkitekturbeskrivningen och i synnerhet de delar av mallen från openUP som inte använts, se bilaga 7 
Personliga intervjuer: Frågor. Informationen från dessa intervjuer har sammanställts och ger underlag 
för diskussion kring förbättringar som kan göras i de arbetsprocesser som gruppen använt. 

B.6 Resultat 
I projektet så har arbetet utförts med inställningen att mjukvaruarkitektur är en unik aktivitet och att 
den behöver planeringsarbete innan utveckling av produkten börjar. I gruppen utsågs en 
mjukvaruarkitekt som tilldelades ansvaret att framställa en arkitekturbeskrivning samt att underhålla 
denna. De metoder som gruppen använt för att ta fram och för att underhålla mjukvaruarkitekturen 
är metoder som gruppen bestämt. 

B.6.1 Arkitektens roll i projektet 
Arkitektens roll i projektet har huvudsakligen varit att ta fram en arkitekturbeskrivning. Det var även 
arkitektens ansvar att dokumentera arkitekturen och att se till så att en stabil arkitektur togs fram. 
Arkitekten har inte deltagit i planerande av arbetsuppgifter eller förmedling av arkitekturdokumentet, 
ansvaret att ta till sig materialet i arkitekturbeskrivningen lades på utvecklarna 

B.6.2 Framställande av arkitektur 
Vid framställandet av arkitekturbeskrivningen har gruppen använt en mall från openUP [28]. En 
dokumentmall som fanns tillgänglig i mallen har använts och vidare så har även riktlinjer angående 
arkitekturens innehåll använts. Arkitekturbeskrivningen framställdes genom att arkitekten tog fram ett 
antal förslag på vilka moduler som behövde finnas, hur varje modul skulle vara strukturerad och hur 
dessa skulle samspela. Dessa beslut värderades av gruppen gemensamt och reviderades sedan av 
arkitekten. 

B.6.3 Arkitekturbeskrivningen 
Arkitekturbeskrivningen har varit gruppens enda metod för att dokumentera arkitektur. Innehållet har 
anpassats efter vad gruppen ansåg nödvändigt för systemets funktionalitet och gruppens resurser. 

Mekanismer 
Mekanismer användes sparsamt i projektet, dessa specificerade enbart de centrala mekanismer som 
behövde behandlas, riktlinjer för vad som skulle göras i programmet samt ett generellt regelförslag för 
hur det skulle implementeras. Valet att inte utveckla mekanismerna gjordes eftersom vinsten av detta 
förväntades vara låg i ett litet projekt. Vidare så påbörjades dokumentationen av mekanismer sent, 
arbetet med mekanismer påbörjades i mitten av projektet. 

Vyer 
Eftersom projektet var småskaligt och på grund av att intressenterna i projektets fall huvudsakligen 
bestod av utvecklare bestämdes det att endast en logisk vy och en verksamhetsmässig vy behövdes. 
Den logiska vyn verkställdes i form av UML-diagram som illustrerade hur viktiga delar av systemet 
skulle se ut. Det som specificerades på modulnivå var gränssnitten mellan dem. Ett minimalt krav på 
modulgränssnitt för varje modul framställdes med utgångspunkten i funktionella krav. Den 
verksamhetsmässiga vyn gjordes minimal. Den bestod av ett tydliggörande av vilka moduler som ska 
köra på egna trådar. För ett exempel på en del av den logiska vyn, se bilaga 6 Vyer: Resultat. 
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Gränssnittsdefinition 
Gruppen definierade i ett tidigt stadie utefter en systemanatomi samt funktionella krav på systemet 
vilka komponenter som produkten var tänkt att bestå av samt gränssnitten mellan dessa, se Hantering 
av stora mängder videofilm: Kravspecifikation. Detta gjordes genom att lista de funktioner som 
modulerna behövde för att uppfylla produktkraven samt en beskrivning av dessa. 

Systemanatomi 
En systemanatomi togs fram för att illustrera kundens önskemål, denna användes för att skapa en ta 
fram funktionella krav för systemet, se bilaga 5 Systemanatomi: Resultat. 

B.6.4 Underhåll av arkitektur 
Uppdateringar av arkitekturbeskrivningen gjordes i slutet av sprintar, dessa uppdateringar skedde med 
hjälp av revideringsmöten som arkitekten arrangerade med gruppmedlemmar som deltagit i utveckling 
av en modul. På dessa möten diskuterades de framsteg som gjorts, de problem som uppstått, de 
designbeslut som tagits samt de arkitekturförändringar som behövde dokumenteras. Eftersom 
kostnaden för dessa möten bedömdes relativt hög i ett litet projekt bestämdes det att revideringar ska 
göras om en modul förändrats nämnvärt, d.v.s. om gränssnittet förändrats eller om de diagrammen 
över modulen i arkitekturbeskrivningen inte längre stämde. Efter dessa möten uppdaterades 
arkitekturbeskrivningen av arkitekten. 

B.6.5 Erfarenheter av metoder: Arkitekten 
Här presenteras de erfarenheter som arkitekten har samlat under arbetet med mjukvaruarkitektur. 

Framställande av arkitektur 
Inga svårigheter stöttes på i framtagandet av arkitekturbeskrivningen från arkitektens perspektiv, 
gruppen bestämde sig för en grundläggande arkitektur och kom överens om programstrukturer och 
designbeslut.  

Innehållet i arkitekturbeskrivningen 
En svårighet som uppstod med innehållet i arkitekturbeskrivningen var att mekanismer till en början 
helt uteslöts. Senare övergick detta i problemet att de var underutvecklade. Detta gav en oklar bild av 
hur standardproblem skulle lösas. Detta skapade också en svårighet i utvecklingen då medlemmar 
istället för att läsa en given mekanismdokumentation behövde identifiera och fråga utvecklaren som 
ansvarar för koden. 

Underhåll av arkitektur 
De revideringsmöten som genomförts har tillfört klarhet om hur systemet fungerar i sin helhet. Dessa 
möten var lätta att genomföra och tidseffektiva.  En svårighet under dessa möten var att få information 
om vilka viktiga designbeslut som tagits och varför gruppmedlemmar tagit dessa beslut. En upplevd 
nackdel med revideringsmöten som de använts i projektet var att de var oregelbundna och att alla 
medlemmar inte deltog.  

B.6.6 Erfarenheter av metoder: Gruppen 
Här beskrivs de erfarenheter som gruppen har samlat under arbetet med mjukvaruarkitektur. 
Informationen i detta avsnitt är en sammanställning av de svar som kom in på en formulärutvärdering 
från gruppen angående processerna kring mjukvaruarkitektur i projektet, se bilaga 2 Formulär: 
Arkitekturanvändning. Alla medlemmar i gruppen deltog i studien, exkluderat arkitekten. 

Kommunikation av arkitektur 
En stor del av gruppen hade uppfattning att arkitekturbeskrivningen syftar till att vara en mall eller en 
beskrivning av systemet. Gruppen hade den övergripande uppfattningen att arkitekturen inte hade 
kommunicerats väl till gruppen och att den i huvudsak bara använts i början av projektet under 
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planeringsarbete. Gruppen hade en ganska enhetlig uppfattning om hur kommunikationen av 
arkitekturen skulle förbättras. De övergripande svaren var att de delar av arkitekturbeskrivningen som 
är relevant för en viss utvecklingsuppgift tas upp vid tillfället då denna ska utföras. Samtliga 
gruppmedlemmar hade uppfattningen att arkitekturbeskrivningen var relevant för deras arbete. 

Innehållet i arkitekturbeskrivningen 
Gällande innehållet av arkitekturen så tyckte en majoritet av gruppen att innehållet var tydligt. 
Gruppen tyckte också i stor uträckning att innehållet i arkitekturbeskrivningen inte varit hjälpsamt i 
arbetet. Den översiktliga åsikten över vilket innehåll som varit hjälpsamt var de diagram som 
illustrerade uppdelning och sammanhängandet av modulerna. En del av gruppen beskrev också att de 
inte använt innehållet i någon större utsträckning. Majoriteten av gruppmedlemmarna svarade också 
inget specifikt saknades eller att de inte visste vad som saknades i arkitekturbeskrivningen. 

Användande av arkitekturbeskrivningen 
Gruppens användande av arkitekturbeskrivningen har varit begränsat. Enligt formulärsvar så använde 
två tredjedelar av gruppen inte arkitekturbeskrivningen under utvecklingen, samtliga av dessa 
gruppmedlemmar svarade också att arkitekturbeskrivningen troligen skulle vara hjälpsam för dem i 
sitt arbete. Under de personliga intervjuerna så framgick det att många i gruppen upplevde att 
strukturen i programmet inte var tillräckligt uppdelad. 

B.7 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras det hur de metoder som använts för att utveckla och underhålla 
mjukvaruarkitektur i projektet påverkat gruppens arbete. Detta med avseende på de erfarenheter som 
samlats, se B.6.5, B.6.6. Vidare så diskuteras huruvida arbetet med arkitektur har varit användbart för 
gruppen. 

B.7.1 Kommunikation av arkitektur 
Utifrån de svar som erhölls från formuläret angående användande och kommunikation av arkitekturen 
så finns en tydlig misstanke om att kommunikationen av syftet och innehållet av 
arkitekturbeskrivningen inte framförts ordentligt till gruppen, se en troligtvis borde lagt mer fokus på. 
Antagandet stärks också av att arkitektens roll enligt den teori som insamlats till stor del är att 
kommunicera arkitekturen till utvecklare, B.4.2 Arkitektens roll. 
 
Ytterligare en aspekt som pekar på ett problem med kommunikationen av arkitekturen är de problem 
som uppstått under utvecklingen. Flera av utvecklarna upplevde att uppdelningen av systemet inte var 
tillräckligt fin och att detta försvårade utvecklingen. Denna uppdelning hade beaktats vid skapandet av 
arkitekturen för de olika komponenterna men hade inte använts nämnvärt vid implementation. Om 
kommunikationen av uppdelningen av komponenter varit bättre hade detta potentiellt gett ett bättre 
utvecklingsresultat. 

B.7.2 Arkitekturbeskrivningen 
Ett potentiellt felaktigt beslut var att inte utveckla mekanismerna fullt ut. Detta eftersom det uppstod 
problem med integrering av komponenter. Detta kan utifrån gruppens erfarenheter relateras till 
problemet att använda okända moduler. Detta problem hade troligen underlättats om man vid 
integration av en modul i systemet hade specificerat implementationsmekanismer för användandet av 
den, se 0 Mekanismer. 

B.7.3 Underhåll av arkitekturbeskrivningen 
Faktumet att revideringsmöten hölls oregelbundet kan potentiellt vara skadligt för arkitekturen 
eftersom detta kan ha utdaterat arkitekturbeskrivningen. 
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De kommunikationsproblem som upplevts under projektet introducerar potentiellt också ett problem 
i underhållet av arkitekturen vid användande av revideringsmöten. Detta eftersom revideringsmötena 
bygger på att utvecklarna är delaktiga i arkitekturen och har en uppfattning om vad som är relevant 
för den. Om utvecklarna har en felaktig uppfattning om syftet med arkitekturen och vad som behöver 
dokumenteras kan detta troligen leda till att arkitekturen förlorar relevans. 

B.8 Slutsats 
Detta stycke ämnar att besvara den första frågeställningen angående de metoder som har använts i 
projektet och hur de anpassats. De metoder som använts för att framställa mjukvaruarkitektur är en 
mall från openUP. Vidare så tog arkitekten fram en arkitektur på egen hand och diskuterade denna 
med för att sedan revidera denna. För att sedan underhålla denna arkitektur och uppdatera den har 
arkitekten anordnat revideringsmöten.  
 
Detta stycke besvarar frågeställningen angående vilka erfarenheter som samlats i projektet. 
Erfarenheter som samlats är huvudsakligen är kommunikation av arkitekturen är viktigt för att arbetet 
ska uppnå önskad effekt. De övriga erfarenheter som samlats är också starkt kopplade till 
kommunikation. Vidare så har gruppen nu erfarenheten att mekanismer kan vara användbart för att 
ge utvecklare en praktisk blick över hur ett system ska implementeras. Gruppen har också samlat 
erfarenheten att en dålig kommunikation av arkitekturen kan leda till att den utdateras, inte används 
och att utvecklare slutar engagera sig i den. 
 
Detta stycke besvarar frågeställningen angående hur gruppens arbete påverkats av arbetet med 
mjukvaruarkitektur och hur gruppen kan förbättra sitt arbete givet sin erfarenhet. Grundat i de 
erfarenheter som samlats under projektet så kan det konstateras att gruppens arbete med 
mjukvaruarkitektur inte varit så användbart som det kunnat vara. Arbete på arkitekturen gjordes som 
hade gynnat systemet men representerades inte i produkten. Kommunikationen av arkitekturen är 
därför essentiell för att arbetet med arkitekturen ska få önskat resultat, vilket stämmer väl överens 
med teori. Arbetet med arkitekturen har inte påverkat gruppens arbete mycket, men har haft en 
positiv effekt. Det kan dock inte sägas att denna positiva effekt har varit värd de arbete som spenderats 
på arkitekturen. Förbättringar av gruppens arbete bör läggas på kommunikationen av arkitekturen. 
Om gruppen har en enhetlig uppfattning av hur arkitekturen ska användas och vad den innehåller 
underlättas också underhållandet av den. Vidare så är det viktigt att utveckla arkitekturen vid behov 
tillsammans med utvecklare för att skapa en enhetlig bild av arkitekturen bland gruppmedlemmar.  
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C – Användbarhet av videospelare 
Här beskrivs Kristian Nilssons individuella bidrag till kandidatarbetet. 

C.1 Inledning 
De flesta människor har använt en videospelare, musikspelare eller liknande. Men hur ska en 
videospelare designas? Ska de gamla klassiska knapparna användas eller ska en helt ny design skapas? 
Dessa saker är viktigt att tänka på när man designar ett gränssnitt, om man gör en dålig desig blir det 
svårt att använda. Detta är frågor som kommer att behandlas och besvaras i denna rapport. I rapporten 
undersöks vad som har fungerat bra med gränssnittet i ViAn och vad som har fungerat mindre bra. 

C.1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att ta reda på hur ett gränssnitt skapas för att vara enkelt att använda och lätt 
att lära sig, mer specifikt hur en videospelare blir lättanvänd och hur ViAn har blivit lättanvänt.  

C.1.2 Frågeställningar 
1. Hur går arbetsgången till för att göra ett GUI till en videouppspelare enkel att använda? 
2. Hur går arbetsgången till för att göra att ett gränssnitt är lätt att lära sig? 

C.1.3 Avgränsningar 
Avgränsningar kommer att göras så att denna rapport inte handlar allmänt om GUI utan om GUI:t för 
ViAn. Det kommer att tas upp på vilka sätt ViAn är lättanvänt eller svåranvänt. Det kommer inte handla 
allmänt om hur ett GUI blir lättanvänt utan hur ViAn har blivit skapt för att vara lättanvänt. Dessa 
erfarenheter om hur ViAn skapats kan sedan användas för att dra mer allmänna slutsatser om 
gränssnitt. 
 
Det kommer vara personliga preferenser som spelar in i rapporten men andras återkoppling kommer 
att tas in för att skapa trovärdighet i resultatet. Jag som författare kommer självklart att vara så objektiv 
som möjligt och göra mitt bästa för att se programmet från en utomståendes synvinkel. 

C.1.4 Definitioner 
• POI – Point Of Interest. En del av videoklippet som är av intresse. 

C.2 Bakgrund 
”Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett 
ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredställande sätt i ett givet sammanhang.” [29] [30] 
Detta är vad ISO 9241-11:1998 definierar som användbarhet. Som synes ovan är användbarhet 
abstrakt. Det finns inget sätt att själv veta om någonting är lättanvänt utan det är någonting som varje 
specifik användare känner under användandet. 

C.3 Teori 
I denna del kommer teori som hör till rapporten tas upp. På vilket sätt ska ett gränssnitt byggas upp 
och hur uppmätes användbarhet? Det handlar om hur ett gränssnitt ska byggas upp och hur det märks 
om gränssnittet är bra eller dåligt. 

C.3.1 Mäta användbarhet 
Att mäta användbarhet är inte som att mäta andra saker som hästkrafter eller ström. Detta eftersom 
att användbarhet inte bara beror på produkten utan också på användaren. För att kunna mäta 
användbarhet behövs två saker. En användare samt en produkt hen kan använda. Med dessa två saker 
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kan användbarhet mätas, men det kan endast mätas mot andra produkter och helst samma användare. 
[31] 

C.3.2 Uppbyggnad 
Någonting som är viktigt vid design av gränssnitt är att rätt information ligger på rätt ställe. Rätt ställe 
i detta fall är nära det informationen handlar om. Ett exempel på detta är en webbshop då priserna 
ofta ligger under varorna och ibland är pris och vara inramat. För att vara tydligare med vad någonting 
hör ihop med är det också bra om raka rader och kolumner används istället för att saker ligger utspritt 
och oordnat. [32] 
 
Att gömma och visa funktionalitet är någonting som måste balanseras. Allt ska inte visas eftersom det 
då blir svårt för användaren att hitta och hålla reda på funktionaliteten som finns. Samtidigt bör viktig 
funktionalitet som användaren kommer använda ofta visas. [32] 

C.3.3 Standarder 
För att göra ett gränssnitt lätt att lära sig är det viktigt att standarddesigner följs så långt det går. Om 
standarddesigner ej finns går det att använda design från andra program som redan används av de 
potentiella användarna för produkten. Vanliga element ska användas så långt det går. [33] 
 
Exempel på standarddesign kan vara en pausknapp som ser lika ut oberoende av vilken videospelare 
som används. Ett vanligt element kan vara en slider för att se hur mycket av videon som spelats eller 
att knappar ser ut som fysiska knappar. 

C.3.4 Svar på indata 
När användaren ger indata till ett program så är det bra om användaren får något typ av svar. Om det 
inte finns någon typ av grafiska utdata i form av rörelse eller liknande går det bra om en text dyker 
upp. [33] 
 
Ett exempel på detta kan vara att det någonstans på skärnen kommer upp en text när spara knappen 
används eftersom att det sällan syns grafiskt om någonting är sparat. 

C.3.5 Användartester 
Det finns olika sätt att göra användartester på men alla dessa sätt innefattar att en användare får någon 
typ av version av programmet i fråga. Denna version kan vara allt från en pappersmodell till den färdiga 
produkten. Sedan får användaren en uppgift som den ska göra.  När användaren gör uppgiften så finns 
det olika sätt att göra på. De två sätten som är mest olika är på ena sidan att användaren tänker högt 
och berättar då allt den gör. Åt andra hållet så är användaren tyst under användandet och svarar sedan 
på frågor efter testerna är klara. De olika sätten har lite olika för och nackdelar. Om användaren inte 
kommer ihåg hur hen tänkte är det dåligt att inte ha använt tänka högt sättet. Användaren kan få 
svårare att koncentrera sig på uppgiften om hen behöver berätta vad hen tänker. [33] [34]  

C.4 Metod 
I denna del beskrivs olika metoder som använts för att svara på frågeställningarna. Det beskrivs hur 
saker skett och lite om varför de har skett. 

C.4.1 Möten med kund 
Efter varje sprint har ett möte med kunden hållts. På dessa möten har kunden fått se programmet och 
möjligtvis testa det. Det är denna kund som har beställt videospelaren ViAn och även dessa som 
kommer att vara användarna av videospelarna i slutändan. Dessa sprintar har varit ungefär två veckor 
långa. När kunden sett programmet har de kommenterat vad de tyckte borde ändras. Utifrån dessa 
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kommentarer har sedan förbättringar på GUI:t skett och det kom även fram information om 
användargränssnittet var bra eller ej. 

C.4.2 Informationsinsamling 
För att ta reda på hur ett gränssnitt skapas för att vara lättanvänt och lätt att lära sig finns det inget 
tydligt sätt. Undersökningar på olika typer av gränssnitt, läsa om det och försöka hitta vad som gör 
någonting lättanvänt eller svåranvänt. I detta fall har gränssnitt på videokspelare undersökts för att se 
likheter och skillnader mellan de olika videospelarna som finns. Detta är gjort för att se om det finns 
olika standarddesigner på videospelare eller ej. De olika designerna som undersöktes var knappar, 
slider och position mot bilden. Några videospelare som undesöks är VLC, Youtube och Windows Media 
Player. 

C.4.3 Användartester 
Användartester har utförts på några personer, ingen av dessa var framtida användare. Dessa 
användartester gick till så att användaren fick en uppgift med några punkter att utföra. När användaren 
utfört uppgiften stod en observatör bredvid och antecknade vad användaren gjorde. Om användaren 
fastnade så kunde observatören fråga om användaren behövde hjälp. Om användaren kännde att hen 
var vilse kunde hen be om hjälp. Testerna som utfördes var att användaren skulle styra videospelaren 
på olika sätt. 
 
Efter användartesterna fanns det uppskrivet vad som funkade bra och vad som inte funkade lika bra. 
Med denna information kunde sedan gränssnittet förbättras för att göra det enklare för användarna. 
Om det var någonting som många användare fastnade på så är det inte någonting bra. 

C.5 Resultat 
Vid skapandet av en videospelare finns det ganska många exempel på hur de borde se ut med alla 
videospelare som redan existerar. För att användaren ska veta vilka knappar den ska trycka på för att 
göra vad den vill är det viktigt ikoner som andra videospelare har ser likadana ut. 

C.5.1 Videospelaren 
När det kommer till videospelare finns det väldigt många olika exempel att titta på men de flesta 
videospelare använder sig av samma struktur och design, denna design har även ViAn följt. Men 
eftersom ViAns videospelare har funktionalitet som många andra videospelare inte har blev några 
knappar egendesignade. Dessa knappar var hoppa en bildruta och hoppa mellan POIs. Det fanns några 
olika videospelare som kunde hoppa en bildruta men många olika designer på knapparna, den design 
som valdes kan ses i Figur 16 och Figur 17. Att hoppa mellan POIs skulle kunna jämföras med att hoppa 
ett stycke. Knapp för att hoppa mellan stycken finns det en typ av standard till, denna design kan ses i 
Figur 18 och Figur 19. 
 

 
Figur 16: Knapp för att hoppa tillbaka en bild. 

 
Figur 17: Knapp för att hopp fram en bild. 

 
Figur 18: Knapp för att hoppa tillbaka till föregående POI. 

 
Figur 19: Knapp för att hoppa fram till nästa POI. 



  2017-06-10 
 

39 
 

C.5.2 Resterande GUI 
Under utvecklingen har så många standardlösningar som möjligt används i grafiska gränssnittet. 
Toppmenyn är ett exempel på detta. En toolbar var någonting som kunden under ett möte önskade 
för att få den mest använda funktionaliteten mer lättillgänglig. Ett statusfält finns längs ner i fönstret 
för att ge användaren bekräftelse om vad användaren gör. 
 
Toppmenyn har nästan all funktionalitet, det den inte har är videospelarfunktionaliteten som sendast 
finns under videospelaren. Statusfältet berättar alltid vad användaren gjort. 

C.5.3 Användartester 
Användartesterna skedde på två personer med ungefär samma datorvana. En av användarna hade 
problem med att hitta knappen för att ändra hastighet medans den andra personen kommenterade 
på att knappen var lite otydlig. Dessa knappar för att ändra hastighet blandades ihop med att hoppa 
till POIs, i Figur 20 och Figur 21 går det att se hur knapparna för att ändra hastighet ser ut. 
 

 
Figur 20: Knapp för att sänka uppspelningshastigheten. 

 
Figur 21: Knapp för att öka uppspelningshastigheten. 

 
Vid användartesterna upptäcktes också att texten som kommer upp när musen hålls över knapparna 
tog lite längre tid än våra testanvändare önskade. De drog bort musen innan texten kom upp och 
märkte den då inte. Det upptäcktes också att texten till POI knapparna inte existerade och gav då ingen 
information till användarna. 
 
Funktionaliteten med att hoppa mellan bilder testades inte under testerna. Att pausa och spela upp 
klippet klarade båda användarna utan problem. 

C.6 Diskussion 
I denna del kommer det att tas upp vad som är bra respektive dåligt med det grafiska gränssnittet för 
ViAn ur användarvänlighetssynpunkt. Det kommer även tas upp varför dessa saker är bra eller dåliga 
och diskussion kring hur GUI:t har arbetats fram. 

C.6.1 Möten med kunden 
Att vara ansvarig för utvecklingen av det grafiska gränssnittet och analysansvarig i gruppen är en bra 
kombination. Detta eftersom det är kunden som kommer vara användaren i slutet och det är grafiska 
gränssnittet som kommer vara det användaren ser och använder.  
 
Att kunden har fått vara med och följt utvecklingen har hjälp till väldigt mycket i designvalen. Men 
någonting som hade kunnat hjälpa till ännu mer vore om användartester hade gjorts under hela 
utvecklingen och inte bara på den färdiga produkten. Då hade problem i designen tidigt hittats och tid 
till åtgärder hade funnits. 
 
Genom att träffa kunden ofta och visa upp programmet fås mycket information från personerna som 
kommer att använda programmet i slutändan. Om användaren ser programmet och inte har några 
funderingar om t. ex vilken knapp som ökar hastighet är det bra. Om användaren ser programmet och 
inte förstår vad en viss knapp gör är det dåligt. Ofta kom det fram några önskemål och funderingar 
som sedan blev implementerade till nästkommande möte. 
 



  2017-06-10 
 

40 
 

Om användaren är van vid att använda liknande program är det rimligt att anta att den personen 
kommer att ha lättare att lära sig använda programmet än någon som aldrig sett någonting liknande. 
Men samtidigt är ett program med samma funktionalitet på ett helt annat sätt möjligtvis lite lättare 
att lära sig för en ny användare. 

C.6.2 Olika grafiska komponenter 
Nästan alla program har en toppmeny för att dölja funktionalitet. Detta är för att inte fylla skärmen 
med all funktionalitet och för att dela upp det efter ämne för att underlätta letandet av funktionalitet. 
För de funktionaliteter som under testning märktes att de användes mycket har de blivit tillagda i ett 
verktygsfält alldeles under toppmenyn. Detta för att viktig funktionalitet ska synas på ett enkelt sätt. 
 
Den enda funktionaliteten som inte går att finna i toppmenyn är videoknapparna och 
bokmärkesknappen. Dessa knappar ligger direkt under videospelaren och finns inte i toppmenyn 
eftersom videoknapparna endast har med videospelaren att göra och det då inte är meningsfullt att 
ha funktionaliteten på någon annan plats. 

C.6.3 Indata och utdata 
För de som lärt sig hur programmet fungerar finns det möjlighet att ytterligare effektivisera sin 
användning av programmet. Därför finns det kortkommandon till de flesta saker i toppmenyn. Då 
behöver inte en erfaren användare klicka sig runt i toppmenyn utan kan snabbt och enkelt använda 
tangentbordet för att göra det de vill. 
 
Nästan all indata från användaren får, förutom den synliga funktionaliteten, också användaren ett 
meddelande längst ner i fönstret på vad användaren har gjort. Detta är viktigt vid spararande och då 
användarens indata inte blir accepterat. Utan meddelandet hade inte användaren vetat om att det 
blivit sparat eller inte. 
 
En sak som inte blev användarvänligt var att videon inte blir större automatiskt då videospelaren får 
mer utrymme i fönstret. För att videospelaren ska ta upp det utrymme den har behövs det att en knapp 
i toppmenyn klickas. Detta kommer troligtvis att ta lång tid för en användare att lära sig. Speciellt då 
det inte behöver göras när hela fönstret blir större vid helkäm eller utdragning. 

C.6.4 Användartester 
Användartesterna skedde väldigt sent i utvecklingen då nästintill all funktionalitet var implementerad. 
Detta är inte riktigt så användartester brukar gå till utan de ska helst ske innan funktionaliteten börjar 
implementeras. Men eftersom gruppen har haft en sådan tidspress och designen inte har varit 
fastställd har användartesterna skjutits upp. 
 
Då användartesterna inte gjordes på fler än två personer går det ej att säga mycket om hur bra 
gränssnittet egentligen är Eftersom de båda användarna gjorde raka motsatsen mot varandra när det 
kom till att lyckas med uppgiften går det inte att säga om det är en bra eller dålig design. Hade båda 
klarat av uppgiften direkt hade det gått att anta att designen var bra och lika om båda hade haft 
problem med uppgiften hade gått att anta att designen var dålig. För att nu få ett konkret svar måste 
fler användartester göras. 
 
Att testpersonerna tog fel på att ändra hastigheten och att hoppa mellan POIs är inte konstigt då de 
ser väldigt lika ut. Sen att texten till den ena knappen inte existerade fanns det ingen information som 
användaren kunde se om att den knappen inte var den som skulle användas. 
 
Att inte funktionaliteten med att hoppa en bild i taget användes under testerna berodde på att 
uppgiften som möjligtvis skulle testa det var uppbyggt så att det fanns tre olika sätt att lyckas med 
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uppgiften. Uppgiften var att användaren skulle hitta tillbaka till en ruta de tidigare varit på. Då var en 
av lösningarna att klicka på ett bokmärke som användaren satt på den bildrutan tidigare. Anledningen 
till att testet var uppbyggt på detta sättet var för att testa hur intuitivt det var med bokmärken. 
 
Att pausa klippet och börja spela upp igen inte ledde till något problem för någon av användarna var 
väntat då dessa knappar ser likadana oberoende av vilken videospelare som används. 
 
Att knapparna blandades ihop var inget bra betyg på designen. Men då det efter upptäckten att det 
var fel knapp inte blev fel igen visar ändå på att det är någorlunda lätt att lära sig. Altså var det inte 
bara tur att användaren klickade på rätt knapp utan ändå förstod att det var den knappen som skulle 
klickas. 
 
En sak som kan tas med från användartesterna är att om det är mycket funktionalitet så blir det svårare 
att använda. Ett förslag från en av användarna var att istället för knappar till att ändra hastighet skulle 
en rullgardinsmeny för att välja olika hastigheter minska antalet knappar. Det hade då löst problemet 
med att några knappar liknar varandra. 

C.7 Slutsats 
För att få en videospelare enkel att använda så är det bra om knapparna är igenkännbara och att inte 
ha för många liknande knappar som gör olika saker. Knappar som det finns standarddesign till ska 
använda sig av denna standarddesign.  
 
Om någon ska lära sig att använda ett gränssnitt bör det användas standardmoduler till så många saker 
som möjligt. Det är svårt att göra så att någonting är lätt att lära sig. Egendesigner är självklart för en 
själv men troligtvis inte för andra. För att få ett gränssnitt lätt att lära sig är det viktigt att olika personer 
får testa det och att inputen från testerna sedan används för att förbättra gränssnittet till nästa 
iteration av användartester. Att ge utdata till användaren är viktigt för att användaren ska veta vad 
som skett.  
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D – Versionshanteringens påverkan på mjukvaruprojektet 
Här beskrivs Henrik Perssons individuella bidrag till kandidatarbetet. 

D.1 Inledning 
I alla större projekt är det bra att ha någon slags versionshantering. Eftersom att det lätt kan uppstå 
fel under utvecklingen av ett projekt är det skönt att veta att det finns en stabil version av produkten 
som går att återgå till. Det här är en av sakerna versionshantering erbjuder. Ett 
versionshanteringsprogram kan även effektivisera arbetet inom ett projekt genom att förenkla 
parallell utveckling och sammanslagning av filer från olika personer. Det finns flera olika 
versionshanteringsprogram men det som användes inom detta projekt samt det som kommer 
diskuteras i denna rapport är Git. Rapporten handlar om hur Git fungerar och hur det har hjälpt 
projektgruppen inom projektet. 

D.1.1 Syfte 
Syftet med denna rapport är att gå in mer på djupet om versionshantering och hur det har påverkat 
projektet. Rapporten analyserar vilket värde som har uppnåtts samt vilka erfarenheter som har skaffats 
under projektets gång utifrån att använda den versionshantering som valdes av projektgruppen. 

D.1.2 Frågeställningar 
1. Hur kan bra versionshantering skapa värde för projektet? 
2. Hur har pull requests och granskningar av dem förbättrat koden inom projektet? 
3. Vilka problem kan uppstå vid användning av kodgranskningar i ett mjukvaruprojekt? 

D.1.3 Definitioner 
• Repo – Repository på engelska. En datastruktur där alla versioner av alla filer relaterade till 

projektet sparas. 

• Commit – Engelsk term inom Git. När en commit görs så sparas de ändringar som gjort på 
repot. 

• Gren – Branch på engelska. En gren är en version av koden i ett repo. Genom att ha multipla 
grenar kan flera funktioner arbetas på samtidigt utan att de påverkar varandra. 

D.2 Bakgrund 
Innan projektets start hade de flesta i projektgruppen i någon mån använt Git för versionshantering i 
tidigare projekt men hade ingen mer djupgående erfarenhet av det. Speciellt inte i den skala som detta 
projekt var av. Trots detta valdes Git som versionshanteringsverktyg till projektet då att det ansågs 
viktigt att ha någon versionshantering och Git var ett av de populäraste verktygen. Detta ledde även 
till att det krävdes lite utbildning i början av projektet för att alla skulle klara av att använda verktyget. 
Eftersom Git valdes att användas i projektet utan att ha gjort undersökningar kring andra alternativ, 
var det passande att undersöka hur gruppen kännde att Git fungarat under projektet. 

D.3 Teori 
Detta kapitel beskriver teorin kring olika delar av versionshantering och Git. 

D.3.1 Git 
Under åren 2002 till 2005 så använde Linux-kernel projektet versionshanteringssystemet BitKeeper 
men när samarbetet med BitKeeper-företaget tog slut så behövdes något nytt. Git skapades då år 2005 
av Linuxs skapare Linus Torvalds. Målet med Git var att ha ett verktyg som var snabbt och enkelt men 
även kraftfullt [5]. Git är i grund och botten kommandobaserat men det finns tillägg för att få ett 
grafiskt användargränssnitt. En av de bra sakerna med Git är att det är ett distribuerat versions-
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hanteringsprogram, istället för ett centraliserat [35]. Detta betyder att istället för att det finns ett enda 
repo som alla checkar in och ut kod ur så har varje person ett eget repo där de arbetar. En stor skillnad 
på de olika typerna är att en centraliserad model är gjord med fokus på att spara filerna som en backup 
medan en distibuerad model har sitt fokus på att dela ändringarna som har gjorts på koden. 
 
Andra versionshanteringsverktyg som Subversion och Perforce sparar de berörda filerna som en lista 
av filbaserade ändringar. Informationen sparas som vad som har ändrats i varje fil utifrån en basfil. Git 
gör dock inte detta. Git sparar data som en ström av bilder istället. När en commit görs så sparas 
informationen som en bild av ett mindre filsystem. Git sparar enkelt förklarat en referens till en bild av 
hur alla filer ser ut vid det tillfället. [5]  

D.3.2 Grenar/master 
I Git, så väl som många andra versionshanteringsverktyg, finns det möjlighet att skapa multipla grenar, 
eller branches på engelska. Detta för att flera utvecklare på ett enkelt sätt ska kunna arbeta med olika 
saker parallellt. Det är även användbart då en och samma användare arbetar på flera olika saker 
samtidigt, t.ex. utveckling av en ny experimentell funktion samtidigt som man gör felsökningar på en 
stabil version. [35] 
 
Git är uppbyggt av pekare som pekar på olika commits. När man gör en commit i Git så sparas alla 
ändringar som gjorts på det lokala repot och en pekare som refererar till commiten skapas. När en ny 
gren skapas så uppstår en ny pekare som pekar på den commit där grenen skapades och projektet har 
då på sätt och vis klonats. Det finns då alltså två pekare på samma commit. När en ny commit checkas 
in i grenen så flyttas gren-pekaren dit men inte den andra pekaren. På samma sätt går det att checka 
in en commit på original linjen utan att det påverkar den nya gren-pekaren. På detta sätt byggs trädet 
vidare. En gren är då namnet på de commits i denna linje som inte hör till ursprungslinjen av commits. 
Genom att flytta gren-pekaren till olika commits går det att gå tillbaka till tidigare versioner av koden 
eller byta till en annan gren. [36] 
 
I början när en commit görs så fås en master-gren. Master-grenen är den centrala grenen som de andra 
grenarna utgår ifrån. Ofta innehåller den en fungerande version av koden och en bra representation 
av hur långt arbetat har kommit. Detta är dock inte alltid fallet då varje projekt kan bestämma själv hur 
de ska strukturera upp grenarna och vad master-grenen ska innehålla. Ska nya funktionaliteter 
implementeras brukar dock en ny, separat gren skapas. Denna nya gren kan skapas från vilken commit 
och gren som önskas. När den nya implementationen är färdig kan denna gren sammanfogas med 
master-grenen igen. [37] 

D.3.3 Pull request 
GitHub är en servicehemsida som är värd för olika Git repon. GitHub är likt ett socialt nätverk kring Git 
som gör det lätt för folk att diskutera Git och kommentera koden och pull requests. Utöver detta är 
GitHub som ett grafiskt Gitrepo som alla alltid kommer åt. Man behöver inte förlita sig på en annan 
persons Gitrepo utan kan skapa ett externt repo på GitHubs hemsida. Detta används ofta i större 
projekt med öppen källkod så att det ska vara lätt för folk att bidraga. [13] 
 
En av funktionerna som Git erbjuder är pull requests. Pull request används när man som utvecklare vill 
ladda upp ändringar eller nya implementationer till ett repo på Git. GitHub erbjuder då en grafisk 
hemsida som förenklar granskning och kommentering av ändringarna. Det går utöver detta även att 
ge förslag på ytterligare modifieringar samt lägga till nya commits innan det sammanfogas in i repot. 
[13] 

D.4 Metod 
Här beskrivs de olika metoder som användes för att besvara frågeställningarna. 
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D.4.1 Formulär 
Inför den här rapporten gjordes att formulär som gruppen fick fylla i. Detta formulär handlade om Git 
och hur det användes inom projektet samt hur det upplevdes ha fungerat. Frågorna var skrivna för att 
få in så mycket åsikter och information angående hur verktyget användes som möjligt och kan hittas i 
bilaga 3 Formulär: Git. Den viktiga delen av formuläret var att undersöka om gruppen tyckte att Git 
och speciellt pull requests hade varit hjälpsamt för projektet eller om det fanns något som hade kunnat 
göras på ett bättre sätt.  

D.4.2 Diskussioner i projektgruppen 
Utöver formuläret så har frågeställningarna försökt besvaras genom diskussioner inom gruppen under 
projektets gång. Dessa diskussioner har speciellt hållits då någonting inte fungerat bra och gruppen 
behövde bestämma nya regler för hur Git och kodgranskningar skulle fungera vidare i projektet. I slutet 
av projektettiden hölls även en större diskussion där mycket åsikter samlades in. Diskussionerna samt 
egna erfarenheter av hur Git har fungerat har varit till stor hjälp inför rapportskrivningen och 
besvarande av frågeställningarna.  

D.4.3 Egna erfarenheter och granskningar 
Under projektets gång samlades egna erfarenheter och åsikter kring Git in. Genom att granska pull 
requests fås en bra uppskattning kring hur dessa granskningar förbättrar koden. Utöver detta 
granskades även ett antal pull requests vid projektets slut för att undersöka hur kommentarerna från 
granskningarna följdes upp och hur koden förbättrades. 

D.5 Resultat 
Git har varit en väldigt central del i projektet tillsammans med GitHub. Här beskrivs hur 
versionshanteringsverktyget Git användes under utvecklingen av ViAn. 

D.5.1 Grenar och mastern 
När Git först sattes upp så bestämdes också att en noggrann grenstruktur skulle användas. En master-
gren skulle finnas. Denna gren ska alltid ha den senaste versionen av programmet som ska vara rigoröst 
granskad, testad och kommenterad. Det ska inte finnas några fel i master-grenen och den ska alltid 
vara i ett presentabelt tillstånd. Det betyder att den ska vara i ett skick som skulle kunna levereras. 
 
Ingen kod får skrivas i master-grenen. Ska en ny funktion implementeras eller en bug fixas, oavsett hur 
liten den må vara, skapar man en ny gren och utför arbetet där för att sedan sammanfoga den med 
mastern när det är färdigt. Detta för att undvika att kritiska fel förekommer i mastern och se till att det 
alltid finns en säker, stabil kopia av programmet. Om ett fel uppstår i en separat gren kommer det 
alltså inte att påverka resten av programmet utan måste lösas innan koden godkänns in i master-
grenen. Grenen kan även tas bort om felet är allvarligt, funktionen som implementerades visar sig vara 
onödig eller koden redan har sammanfogats med mastern. 

D.5.2 Resultat av formulär 
Formuläret som skapades besvarades av alla gruppmedlemmar. Resultatet var tämligen entydigt. Alla 
medlemmar inom gruppen hade tidigare erfarenheter av versionshanteringsprogram, både Git och 
SVN. Det var dock inte många som hade någon djupgående kunskap inom dem. Majoriteten av 
gruppen använde terminalen för att hantera Git men GUI-versionen användes också. Det allmänna 
tycket inom gruppen är att Git har fungerat bra och det har inte varit några stora problem. 
Kodgranskningarna har varit väldigt hjälpsamma för att bibehålla standarden på koden och att se till 
att det inte kommer in några fel in i master-grenen.  
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En vanlig kommentar var dock att granskningarna skulle kunnat ha gjorts lite mer noggrant då det ofta 
bara var kommentarer angående kodstandarden, t.ex. stavfel eller fel indentering, istället för logiken 
om hur problemen lösts.  

D.5.3 Resultat av diskussioner 
Under en diskussion tidigt i projektet så infördes ett nytt undantag på granskningsregeln. Detta för att   
det märktes att pull requests inte granskades tillräckligt snabbt. Om en viss pull request legat uppe för 
granskning i mer än tre dagar så behövdes det bara en godkänd granskning, förutom kodförfattaren. 
Detta gällde dock mest mindre pull requests med enstaka implementationer som inte påverkade 
programmet radikalt men ändå var viktiga för att projektet skulle komma frammåt. Detta undantag 
utnyttjades inte ofta då gruppmedlemmarna blev bättre på att granska pull requests efter 
diskussionen.  
 
Under diskussionerna noterades även att det var sällan de nya funktionerna testades manuellt av 
andra gruppmedlemmar. Speciellt ny funktionalitet i GUI:t är viktigt att den testas för att granskaren 
ska kunna ge kommentarer angående hur användarvänlig en viss lösning är. Då detta upptäcktes i ett 
senare skede i projektet var det för sent att förbättre granskningarnar på denna punkt.  
 
Utöver det så var granskningarna väl utförda. En del större fel upptäcktes och åtgärdades, samt mycket 
kodstandard fixades till. Kommentarena som kodförfattaren mottog behandlades och skapade även 
ibland intressanta diskussioner kring vilken lösning som var korrekt. 

D.5.4 Kodgranskningar 
När en extern gren vill sammanfogas med master-grenen så krävs att den är väl testad och 
kommenterad. Detta inte bara för att koden ska följa kodstandarden gruppen har satt upp och att det 
inte ska existera fel i mastern, utan det är även viktigt eftersom att det blir mycket lättare för alla andra 
att granska koden.  
 
När någon ville lägga till ny kod in i mastern så gjordes det med en pull request. För att koden skulle 
godkännas in i mastern krävdes att åtminstone två personer, förutom kodförfattaren, skulle granska 
koden och acceptera den för sammanslagning. Dessa kodgranskningar var till för att säkerställa att 
koden var väl skriven utan några fel. Koden skulle om möjligt testas manuellt av en annan 
gruppmedlem för att undersöka att allt fungerade. Detta var särskilt viktigt om det var en 
implementation av nya saker i GUI:t, då dessa inte går att se hur de ser ut genom att bara granska 
koden. Det är även lättare att testa GUI:t manuellt för att kontrollera att allt var intuitivt och 
användarvänligt, samt hitta om det fanns några randfall som kodförfattaren hade missat. Utöver att 
testa och granska så att koden var funktionell så skulle de här kodgranskningarna se till att koden var 
väl kommenterad och följde kodstandarden.  
 
Alla som granskade koden hade möjlighet att skriva kommentarer på allt som var konstigt eller fel, 
samt ställa vanliga frågor om t.ex. varför de valde att implementera funktionen på just detta sätt. 
Kodförfattarens uppgift var därefter att svara på kommentarerna och rätta till de fel som hade 
kommenterats. I vissa fall krävdes även en förbättring av koden med fler funktioner för att täcka alla 
tänkbara fall innan koden godkändes. 

D.6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet från formuläret och hur kodgranskningarna har fungerat.  

D.6.1 Formuläret 
Formuläret som gruppen besvarade gav ungefär det förväntade resultatet. Detta betyder då att alla i 
gruppen tycker likadant. Alla tyckte att Git har fungerat bra under projektet men att det fanns vissa 
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saker som hade kunnat göras lite bättre. En av de stora sakerna som många kommenterade på var att 
kodgranskningarna skulle vara mer noggranna. Ofta var kommentarerna bara på stavfel, fel i 
kommentarerna och fel variabelnamn. De här sakerna är förvisso viktiga att de är rätt, dels för att 
koden ska se snygg ut men också för att den ska följa standarden som är uppsatt. De är dock inte lika 
viktiga som att koden fungerar utan brister och har bra logik. En annan anledning till detta var att det 
är svårt att sätta sig in i någon annans kod, speciellt om den handlar om något man själv inte har arbetat 
med. Att sätta sig in så mycket i någon annans område skulle ha tagit en oerhörd mängd tid som kan 
läggas på att vidareutveckla produkten i stället. Det är dock inte bara nackdelar med att andra personer 
behöver sätta sig in i koden. Detta skulle ha gett en betydligt bättre förståelse av koden och mer 
kunskap angående projektet, vilket troligvis skulle ha lett till bättre kod med färre fel. 

D.6.2 Kodgranskningarna 
Även om granskarna inte sätter sig in i koden till fullo så går det att granska noggrannare än att bara 
undersöka att alla kommentarer är rättstavade. Att snabbt fundera på om alla utfall är kontrollerade 
är väldigt viktigt, t.ex. om alla potentiella fall är behandlade i en viss if-sats eller om programmet klarar 
av att ta in ett projektnamn som består av bara ett mellanslag. Att själv exekvera koden genom att gå 
in i den grenen och testköra programmet är också ett väldigt bra sätt granska koden. Detta är speciellt 
sant då det är nya grafiska saker som har implementerats. Det här är en sak som gruppen borde ha 
blivit bättre på då det inte var så många som faktiskt testade koden och den nya implementationen 
själva. 
 
Då kodgranskningarna inte var så ordentliga som skulle ha önskats, har det varit viktigt att det var 
minst två personer, exklusive kodförfattaren, som godkände den nya koden. Flera gånger under 
projektets gång hände det att den första granskaren godkände ändringarna men nästa granskare 
hittade ett fel som behövde ändras innan sammanslagning. Detta visar dels att gruppen granskade lite 
för dåligt men också att metoden faktiskt fungerade. Det var värt att sätta ett krav på att flera personer 
behövde undersöka koden då det visade sig vara nödvändigt. 
 
Trots detta så har kodgranskningarna tydligt förbättrat koden då flera fel har upptäckts och åtgärdats, 
fel som hade kommit in i mastern utan dessa granskningar. Koden är även snyggare på grund av dem 
då de upptäckte många fel i kodstandarden och dåliga variablenamn. 

D.6.3 Förbättringsförslag 
Att kodgranskningarna mest var på kodstandarden var ett problem under hela projektet och kunde 
troligsvis ha reducerats om man hade använt några av de kodstandardstester som går att sätt upp i 
Git. Dessa tester gör att GitHub inte godkänner en commit förrän den uppfyller gruppens kodstandard 
[13]. 
 
En funktion på GitHub som inte användes var möjligheten att begära granskningar av koden från en 
speciell person. Detta är en viktig funktion, som borde ha använts mer i projektet, för att se till att 
personer som blir påverkade av den nya koden faktiskt undersöker den och ser till att den är 
implementerad på ett korrekt sätt. I nuläget kunde t.ex. en funktion i GUI:t som behandlade 
filhantering godkännas utan att personen med lämplig kunskap kring filhanteringen granskade den. 
 
En betydelsefull sak som kodförfattaren kan göra för att förenkla arbetet för granskarna är att skriva 
bra, beskrivande kommentarer till alla funktioner. Det här gäller inte bara kommentarerna som 
beskriver hela funktionen utan också att kommentera for-loopar och if-satser så att de är lätta att följa. 
En kort kommentar som beskriver varje jämförelse tillsammans med väl valda variabel- och 
funktionsnamn gör det mycket lättare för granskaren att få förståelse av koden. 
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D.6.4 Undantaget på regeln 
Granskning av kod kan vara tråkigt och detta syntes tydligt i början av projektet då kraven på multipla 
godkända granskningar gjorde att det tog lång tid för ny funktionalitet att sammanfogas in i master-
grenen. Om någon annan satt och väntade på att den nya funktionaliteten för att kunna fortsätta på 
sin del, gjorde detta att projektet ibland stannade upp lite. På grund av detta infördes undantaget på 
regeln. Undantagets syfte var att få projektet att alltid röra sig framåt genom att offra lite stabilitet och 
felfrihet i koden. Fel som på detta sätt hittade sig in i master-grenen hittades ändå vid senare tester. 
Undantaget gällde inte pull requests som behandlade stora, centrala delar i projektet då det var viktigt 
att dessa fungerade. Det gällde mer för mindre funktioner eller bugfixar. 

D.6.5 Git som versionshanteringsverktyg 
Att använda Git som versionshanteringsprogram under projektet har fungerat bra. På grund av att 
vissa hade tidigare kunskap utav det samt att det är ett populärt verktyg med mycket lättåtkomlig 
information gjorde det att det var lätt att lära sig och komma igång med det. Eftersom att Git är ett 
distribuerat versionshanteringsverktyg, jämfört med vissa andra liknande verktyg, så passade det 
väldigt bra för detta projekt. Alla i gruppen kunde utan problem kopiera repot till sina egna datorer för 
att kunna arbeta helt isolerat utan att behöva koppla upp sig till ett centralt repo. 
 
Gits grenstruktur har använts flitigt. Alla nya funktioner som implementerats har blivit skapade på en 
separat gren bara för just den funktionen. Detta har gjort att arbetet har flytit på bra eftersom att alla 
kan arbeta på sin egna sak utan att förlita sig på eller bli störda av andra. En sak som dock skulle kunna 
förbättras lite är namngivningen av grenarna. De har ibland haft tämligen liknande namn så att det är 
svårt att veta exakt vad de innehåller. Det har även varit lite slarv med borttagningen av grenarna efter 
att de har blivit sammanslagna med master-grenen. 

D.7 Slutsats 
Genom att använda ett versionshanteringsverktyg så har man ett säkerhetsnät inom projektet. Det är 
lätt att gå tillbaka till äldre versioner ifall något skulle gå fel och, i fallet med Git, användningar av olika 
grenar gör att man inte implementerar ny funktionalitet rakt i master-grenen. Detta gör att koden blir 
mer strukturerad och att det blir lättare att undvika fel, på grund av att nya funktionaliteter ska vara 
väl testade innan de får sammanfogas in i master-grenen. 
 
Pull requests och kodgranskningar av dem har gjort att många fel har upptäckts innan de samanfogats 
med mastern, vilket har gett snyggare och stabilare kod. Utöver detta så har även andra 
gruppmedlemmar haft möjlighet att kommentera på koden. Utifrån dessa kommentarer har gruppen 
kommit fram till de bästa lösningarna på olika problem som kodförfattaren själv kanske inte hade tänkt 
på. Kodgranskningarna har även ökat kunskapen kring kod som andra medlemmar skrivit och detta har 
lett till mer förståelse av projektet i sin helhet för gruppen. Detta i sin tur kan ha lett till att bättre kod 
har skrivits. 
 
Det största problemet som noterades var att kodgranskningarna kunde ta rätt mycket tid. Detta var 
speciellt sant då det var kod som var svår att förstå i ett område som granskaren inte hade arbetat 
med. Detta ledde i sin tur till att kodgranskningar inte gjordes så noggrant eller inte gjordes alls, vilket 
gör att projektet inte kommer vidare.  
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E – Produktivitet i ett utvecklingsteam: En fallstudie 
Här beskrivs Daniel Persson Proos individuella bidrag till kandidatarbetet. 

E.1 Inledning 
Sedan mjukvaruutvecklingens början har man funderat över vilken arbetsmetodik man bör använda 
för att få bästa möjliga resultat i slutändan. Många metodiker har dykt upp under åren och på senare 
tid har agila utvecklingsmetoder blivit väldigt populära. En utav dessa är Scrum, en flexibel metodik 
med rötter i bland annat rugby. Scrum används idag av stora mjukvaruföretag som Microsoft och 
Amazon och enligt Scrum alliance är 66% av all agil utveckling som sker antingen ren Scrum eller en 
egen variant av Scrum [38] [39] [40]. Med detta i bakhuvudet borde alltså Scrum vara en bra metodik, 
men på senare tid har en del kritik dykt upp. Bland denna kritik finns påståenden som att Scrum är ett 
pyramidspel på grund av Scrum Alliances ”Scrum Training Certificate” och att det i princip bara är en 
iterativ version av vattenfallsmetoden [41]. I detta kandidatprojekt har Scrum använts i stor 
utsträckning och denna rapport ämnar undersöka hur olika de aktiviteter som använts har påvekat 
produktiviteten och se om Scrum-orienterade aktiviteter påverkat mer än icke-Scrum-orienterade. 

E.1.1 Motivering 
I ett mjukvaruutvecklingsprojekt är det viktigt att ha en struktur för hur arbetet ska gå till. Fel metodik 
kan resultera i ett misslyckat projekt och oengagerade projektdeltagare. I denna rapport undersöks 
vilken inverkan som Scrum har i ett kandidatprojekt inom datateknik till sammans med andra metoder 
för att öka produktiviteten i team. Detta genom en fallstudie av projektarbetet kring utvecklingen av 
ViAn. Detta kommer sedan att jämföras med vad som står skrivet om produktivitet i team i 
vetenskapliga artiklar och rapporter. 

E.1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att utvärdera de införskaffade erfarenheterna av de utvecklingsmetodiker 
som använts under projektets gång och jämföra effekterna utav dessa med det förväntade utfallet som 
beskrivs i litteratur och studier om dessa metodiker. 

E.1.3 Frågeställningar 
1. Vilken inverkan har de metoder som använts för att öka teamets produktivitet haft? 
2. Sticker den inverkan som Scrum har haft ut bland dessa? 

E.1.4 Avgränsningar 
Denna rapport kommer utgå ifrån erfarenheter av Scrum i den utsträckning som denna metodik har 
använts i projektet. Den kommer även i begränsad utsträckning utgå ifrån erfarenheter av andra 
metodiker som använts under projektets gång. Det är alltså främst dessa metodiker och sättet som 
dessa är implementerade på som kommer att stå i fokus. 
 
Projektet har också innefattat fler tidskrävande moment än utveckling av slutprodukten. Då 
utvecklingen av denna produkt har skett inom ramen för ett gemensamt kandidatarbete har en stor 
del av tiden behövt läggas på andra moment som ligger inom denna, såsom dokumentskrivning och 
presentationer. Vidare har gruppens medlemmar blivit tilldelade olika roller som innefattar egna 
ansvarsområden, något som inte följer Scrums principer. Dessa faktorer har i sin tur påverkat 
utsträckningen i vilken Scrum har kunnat appliceras. 

E.2 Bakgrund 
De erfarenheter av programutvecklingsmetodiker som samlats in av gruppens medlemmar innan 
projektets början har i stor utsträckning varit teoretisk inom de utbildningar där detta kandidatprojekt 
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ingår. Datateknikprogrammet tillhandahåller dock kursen ”Konstruktion med mikrodatorer” (KMM) 
som ger praktisk erfarenhet av att ta fram en kravspecifikation och att ta fram och följa en tidsplan 
[42], men Mjukvaruteknik har ingen kurs som ger praktisk erfarenhet av etablerade metodiker för 
mjukvaruutveckling innan detta projekt. Denna bakgrund har gett en begränsad grund inför valet av 
utvecklingsmetodik.  
 
Till en början användes de metodiker som datateknikstudenterna lärt i sin KMM-kurs, men i takt med 
att utvecklingsfasen närmade sig och mer efterforskningar gjordes skiftade konsensus till att Scrum var 
den metodik som passade projektet bäst. Detta då gruppen behövde en metodik där medlemmarna 
själva hade stor kontroll över alla aspekter av utvecklingen och som var anpassningsbar under 
projektets gång. En annan anledning var att Scrum också beskriver en modell för kommunikation inom 
utvecklingsteam som gruppen uppskattade.  

E.3 Teori 
I detta avsnitt behandlas den teori som är nödvändig för denna rapport. Först ges en definition av 
några egenskaper som har observerats i produktiva team. Vidare ges teori om de dokument och 
metoder som använts i det utförda projektet i syfte att öka teamets produktivitet. Sedan ges teori 
bakom den metod som använts för att samla in den data som behövts för att bilda en slutsats. 

E.3.1 Produktivitet i ett team 
Dingsøyr et al. har i en artikel sammanställt forskning om produktivitet inom mjukvaruutvecklingsteam 
för att med denna grund ta fram nyckelkaraktäristiker hos team som bidrar till produktivitet. Denna 
forskning visar på att kvalitet på utvecklad mjukvara kan spåras tillbaka till hur väl samarbetet i teamet 
har gått under utvecklingen. Mer specifikt kan detta delas upp i olika faktorer som påverkar hur väl 
teamet arbetar och därför indirekt påverkar kvaliteten på slutprodukten. De viktigaste faktorerna är 
team-koordination, målorientering, gruppsammanhållning, delade mentala modeller och team-
lärande. [43] 

Team-koordination 
Utveckling av ett mjukvarusystem involverar många tvetydiga uppgifter med komplexa förhållanden 
till varandra. Team-koordination ämnar att ge teamets medlemmar en gemensam förståelse för de 
beroenden mellan de arbetsuppgifter som existerar i projektet. I ett projekt innebär team koordination 
att man koordinerar de uppgifter som ska utföras så att rätt uppgifter utförs vid rätt tidpunkter.  [43] 

Målorientering 
Medlemmar i ett team har ett gemensamt syfte. Teamet har också ett antal prestationsrelaterade mål. 
Några saker som påverkar ett teams prestation är ”målorientering, en målorienterad ledare och ett 
teams förmåga att definiera tydliga mål”. Team bör etablera tydliga och långsiktiga mål och milstenar. 
Dessa mål är en bra grund för att skapa effektiva handlingsplaner för ett projekt. Om teamets ledare 
arbetar målorienterat bidrar detta tydligt till teammedlemmarnas individuella produktivitet och även 
den allmäna produktiviteten i teamet. [43] 

Gruppsammanhållning 
I sin sammanställning av 40 studier som syftat att definiera gruppsammanhållning har Peter E. Mudrack 
definierat detta koncept som ”en dynamisk process som reflekteras i en grupps tendens att hålla 
samman och förbli enade i jakten efter att avklara utsatta mål” [44]. Detta involverar primärt 
engagemang i gruppens uppgifter men inkluderar också attraktion mellan gruppens medlemmar och 
gruppstolthet till en viss nivå [45].   
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Delade mentala modeller 
En delad mental modell representerar en gemensam syn på det projekt som ska genomföras. Till 
exempel en gemensam syn på vilka som är de viktigaste arbetsuppgifterna som måste utföras för att 
genomföra projektet och hur dessa arbetsuppgifter hänger ihop [43]. Om ett team har utvecklat en 
delad mental modell kan teamets medlemmar förutse varandras behov och ändra sina arbetsstrategier 
baserat på förändrade uppgifter. Det är visat att delade mentala modeller förbättrar ett 
utvecklingsteams prestation [46]. 

Team-lärande 
I ett utvecklingsprojekt finns det många komponenter med komplexa förhållanden till varandra. Team-
lärande sker när medlemmar i ett team arbetar på att lösa uppgifter genom att vända sig till de andra 
medlemmarna i teamet för att ”ställa frågor, söka feedback, experimentera, reflektera över resultat 
och diskutera motgångar och oväntade resultat” [47]. När ett team delar kunskaper inom de 
kunskapsområden som innefattas av ett projekt på detta sätt ökar det förståelsen för förhållandet 
mellan komponenter och teammedlemmarna kan därmed komplettera varandras arbete lättare [48]. 

E.3.2 Arkitekturbeskrivning 
Arkitekturbeskrivingen beskriver strukturen hos ett system och de designbeslut som styr hur systemet 
utformas. Den listar de designmönster och begränsningar som ett system måste följa. Detta hjälper 
individer i ett team att koordinera sin utveckling så att olika komponenter lättare kan sättas ihop och 
bygga upp systemet. Detta för att andra än författaren av en viss kod lättare ska förstå vad denna kod 
uträttar. [49] 

E.3.3 Testplan 
En testplan listar vad som ska testas, till vilken grad testningen ska utföras, vilka resurser som ska 
användas och när testerna ska utföras [50]. Testplanen ger en gemensam syn bland teamets 
medlemmar över hur testningen i ett projekt ska utföras och den kan komma att förändras under 
projektets gång för att reflektera projektets utveckling [51].  

E.3.4 Kravspecifikation 
En kravspecifikation är en specifikation över vilka funktioner ett system förväntas ha och vilka 
kvalitetsmått som det förväntas uppnå. Dessa ska ställas mot mått som svarstid och säkerhet [52]. En 
kravspecifikation ger teamet en bas för en noggrann genomgång och uppskattning av vilka krav som 
produkten förväntas uppfylla innan en design av systemet påbörjas. Den är också en bra bas för att 
skapa en effektiv verifikationsprocess som ska följas under projektets gång för att se till att kraven 
uppfylls. [53] 

E.3.5 Scrum 
I detta avsnitt ges en fördjupande bild av de olika möten och processer inom Scrum-metodiken som 
användes i det utförda projektet. Grundläggande teori om Scrum tas upp under rubrik 3.2. 

Sprintplaneringsmöte 
Ett sprintplaneringsmöte hålls innan en sprint börjar och dess syfte är att planera vad teamet ska göra 
under den kommande sprinten. På ett sprintplaneringsmöte kommer teamet överens med kunden 
vilka av de högst prioriterade funktionerna i product backlog som ska utföras under den kommande 
sprinten. Efter att dessa valts ut bryts de ner till små uppgifter för vilka tidsåtgången sedan uppskattas 
per uppgift. [54] 

Stå-upp-möte 
Stå-upp-möten, eller dagliga Scrummöten (Daily Scrums) som de också kallas, är till för att teamets 
medlemmar ska få en överblick över vad de andra håller på med och hur det går för dem. Mötet är 15 
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minuter långt och under denna tid berättar varje teammedlem vad de har gjort sedan det förra mötet, 
vad de ska göra tills nästa möte och vilka hinder de har stött på. Detta gör att medlemmarna i teamet 
får en överblick över vilka arbetsuppgifter som är klara och vilka som behöver mer arbete. [55] 

Sprint-retrospektivmöte 
Sprint-retrospektivmötet hålls efter varje sprint och är ett möte där teamet diskuterar och reflekterar 
över det arbetssätt som använts under den utförda sprinten. Medlemmarna berätta ur sina egna 
synvinklar vad som har gått bra och vad som gått dåligt under sprinten och vad teamet skulle kunna 
göra annorlunda för att lyckas bättre under nästa sprint. Detta tillåter teamet att kontinuerligt slipa på 
och förbättra sin arbetsprocess under projektets gång. [56] 

E.3.6 Kanban 
Kanban är ett agilt arbetssätt som använts i över 50 år inom bilindustrin men som på senare år också 
har börjat användas för mjukvaruutveckling. De visuella komponenterna av Kanban består utav en 
tavla med olika kolumner som representerar olika stadier som en arbetsuppgift kan vara i, till exempel 
”Att göra”, ”Under arbete” eller ”Klar”. En arbetsuppgift som ska utföras representeras av ett kort och 
kan ligga i en kolumn på tavlan. När en uppgift går in i ett nytt stadie, till exempel när man gör klart en 
arbetsuppgift, flyttas kortet som representerar den arbetsuppgiften från kolumnen ”Under arbete” till 
kolumnen ”Klar”. Denna visualisering ger en överblick över vilka arbetsuppgifter som är klara och vilka 
som behöver mer arbete. En annan viktig del av Kanban är att begränsa hur mycket arbete som får 
ligga under en viss kategori. Detta gör flaskhalsar i utvecklingen tydliga, vilket gör att teamet kan lägga 
mer utvecklingstid på dessa arbetsuppgifter. [57] [58] 

E.3.7 Datainsamling med hjälp av enkäter 
För att få enkätsvar som går att använda som underlag för vidare bearbetning och analys krävs att 
enkäten är utformad på ett sätt som möjliggör detta. Det finns några faktorer som enligt Statistiska 
centralbyrån (SCB) är speciellt viktiga att tänka på när en enkät utformas. En faktor att ha i åtanke är 
att formulera frågorna i enkäten på ett tydligt sätt så att den tänkta målgruppen förstår dem. En annan 
är att inte göra enkäten för lång, så att bördan för de som svarar inte blir för hög. Annars riskeras att 
de som svarar inte ger ärliga svar efter att de tröttnat. En sista faktor är att formulera frågor på ett 
neutralt sätt så att de svar som ges inte vinklas åt något håll, utan utgår ifrån en neutral bas. [59] 

E.3.8 Trello 
Trello är ett verktyg för att visualisera Kanban-tavlor online och finns beskrivet under rubrik 3.4. 

E.4 Metod 
Detta avsnitt tar upp hur Scrum har implementerats i detta projekt och de metoder som har använts 
för att inhämta resultat. 

E.4.1 Scrum 
Den implementation av Scrum som har använts i detta projekt finns beskriven under rubrik 4.1.1. 

E.4.2 Datainsamling 
För att få in information från gruppen om hur produktivt de har upplevt att arbetet har varit under 
projektets gång och vilka faktorer som bidragit till detta har en enkät skickats ut till gruppens 
medlemmar. Denna har följt SCB:s allmänna tips för hur en enkät bör vara upplagd för att få så ärliga 
svar som möjligt och svar som inte har påverkats av eventuellt vinklade frågor. Enkäten beskrivs 
ingående i bilaga 4 Enkät: Produktivitet i team. 
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E.5 Resultat 
Detta avsnitt tar upp erfarenheter från utvecklingsarbetet kring ViAn och resultat från den enkät som 
teamets medlemmar fått fylla i. 

E.5.1 Erfarenheter från utvecklingsarbetet 
I slutet av projektet satte sig teamet ner och sammanfattade de erfarenheter av utvecklingsarbetet 
kring ViAn som inhämtats under projektets gång. Dessa erfarenheter finns beskrivna under rubrik 5.3. 

E.5.2 Datainsamling 
Enkäten besvarades av 6 utav 7 medlemmar i teamet, då den sjunde medlemmen författat denna 
rapport. Tabell 2 visar teammedlemmarnas enkätsvar på frågan om hur mycket de tycker att de olika 
dokument och aktiviteter som använts i projektet har hjälpt teamets produktivitet. Svaren ges på en 
skala från 1 till 5, där 1 representerar att svararen inte alls tycker att dokumentet/aktiviteten har hjälpt 
och 5 representerar att dokumentet/aktiviteten upplevts ha varit till väldigt stor hjälp. 
 

Tabell 2: Olika dokuments och aktiviteters inverkan på teamets produktivitet. 

Aktivitet/Dok
ument: 

Arkitekturbe
skrivningen 

Kravspecif
ikationen 

Testplan
en 

Stå-upp-
möten 

Trello 
(Kanban) 

Scrum-
retrospekti
vmöten 

Sprintplaner
ingsmöten 

Genomsnittli
g påverkan: 1,83 4,17 1,50 4,33 3,67 4,00 4,17 

 

Den generella anledningen som gavs till att arkitekturbeskrivningen och testplanen båda erhöll ett 
medelvärde på under 2 var att de inte använts mycket under projektets gång. Några kommenterade 
på att testplanen hade varit värdefull i projektet om en mall för tester hade skapats tidigare i projektet. 
Kravspecifikationens höga medel berodde på att den enligt gruppens medlemmar har gett en överblick 
över de aktiviteter och arbetsuppgifter som skulle utföras i projektet. Anledningen som gavs till stå-
upp-mötens medel var att de gav en bra överblick över vad de andra teammedlemmarna arbetade 
med för tillfället. Trello (Kanban) fick sitt medel då teammedlemmarna tyckte att det gav en överblick 
över vad de andra teammedlemmarna arbetade med, men att vissa aktiviteter var otydligt 
formulerade och att nya aktiviteter inte lades till när teamet hittade nya saker som behövde göras. De 
anledningar som gavs till att Scrum-retrospektivmötenas medel var att de var bra för att reda ut dåliga 
arbetssätt och problem så de kunde rättas till. Sprintplaneringsmötenas medel gavs på grund av att de 
gav en tydlig bild av vad som behövde göras under varje sprint. 
 
Tabell 3 visar hur väl teamets medlemmar tycker att teamet besitter de egenskaper som enligt 
Dingsøyr et al. signifierar ett produktivt team, också detta på en skala från 1 till 5. 
 

Tabell 3: Hur väl medlemmarna anser att teamet besitter de egenskaper som signifierar ett produktivt team. 

Egenskap: 
Team-
koordination Målorientering 

Gruppsammanhåll
ning 

Delade 
mentala 
modeller 

Team-
lärande 

Instämmande 
med teamet: 3,83 4,00 4,50 3,67 4,17 

  
Nedan följer vilka aktiviteter/dokument som enligt teamets medlemmar (totalt 6 röster) främst har 
hjälpt teamet att uppnå de egenskaper som listas i Tabell 3: 

• Team-koordination:  
Stå-upp-möten (6 röster), Sprintplaneringsmöten (6 röster) och Trello (Kanban) (5 röster). 

• Målorientering:  
Kravspecifikationen (6 röster) och Sprintplaneringsmöten (5 röster). 
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• Gruppsammanhållning:  
Stå-upp-möten (6 röster), Scrum-retrospektivmöten (6 röster) och Sprintplaneringsmöten (5 
röster). 

• Delade mentala modeller:  
Kravspecifikationen (6 röster) och Sprintplaneringsmöten (5 röster). 

• Team-lärande:  
Stå-upp-möten (6 röster) och Scrum-retrospektivmöten (4 röster). 
 

Slutligen svarade teammedlemmarna på frågan om hur produktivt de tyckt att arbetet med projektet 
har varit generellt. Detta också på en skala från 1 till 5, där 1 representerar att teamet inte arbetat alls 
produktivt och 5 representerar att teamet arbetat så produktivt som möjligt. På denna fråga svarade 
medlemmarna i genomsnitt 4,17. 

E.6 Diskussion 
I detta avsnitt kommer det diskuteras kring hur resultatet förhåller sig till de frågeställningar som 
denna rapport grundas på. 
 
Då teamets medlemmar har angett att den generella produktiviteten i teamet har varit väldigt hög är 
de betyg som de individuella dokument och aktiviteter ett bra mått för att uppskatta den upplevda 
hjälp som dessa har bidragit med. 

E.6.1 Vilken inverkan har de metoder som använts för att öka teamets 
produktivitet haft? 
Arkitekturbeskrivningen ska, om den används korrekt, ge en gemensam syn på systemets struktur och 
vilka de viktigaste delarna är. Denna överblick gavs istället under sprintplaneringsmöten, då gruppen 
på dessa möten diskuterade vilka de viktigaste modulerna var och i vilken ordning de behövde 
implementeras. Det kan vara av denna anledning som arkitekturbeskrivningen inte användes i så stor 
utsträckning. Testplanen ska ge ett bra flöde för när och hur testning ska göras i ett projekt. I detta 
projekt inkluderades tid för testning i tidsestimeringen för varje uppgift, men då klara instruktioner för 
testning inte fanns under större delen av projektet blev det inget sådant flöde. Kravspecifikationen ska 
ge teamet en gemensam syn på vilka funktioner ett system ska ha och vad systemet ska klara av. Det 
är precis vad den har gjort i detta projekt och det är också anledningen som gavs till varför teamet 
tyckt att den hjälpt så mycket med produktiviteten. Den har alltså hjälpt teamet att skapa en 
gemensam mental modell av systemet och även hjälpt teamets koordination. 
 
De olika Scrum-möten som använts i projektet verkar enligt teamet ha hjälpt mycket med 
produktiviteten. Stå-upp-möten ska ge en överblick över vad de andra i teamet arbetar med, och det 
har de gjort även i detta projekt. Under dessa möten har teamets medlemmar diskuterat de problem 
som de stött på under arbetet med deras dåvarande arbetsuppgifter. De andra i teamet har då hjälp 
till och gett de råd som de kunnat. Dessa möten har alltså gett teamets medlemmar en platform för 
att dela med sig utav kunskap till de som behövt den. Ibland var problemen relaterade till att en annan 
del av systemet behövde vara klar innan den dåvarande arbetsuppgiften kunde slutföras. De 
diskussioner som skett på dessa möten har alltså uppdagat beroenden mellan de arbetsuppgifter som 
medlemmarna arbetat med. Dessa iakttagelser stämmer väl överens med resultatet att stå-upp-möten 
enligt teamet är det som mest bidragit till koordination inom teamet, gruppsammanhållning och att 
teamets medlemmar lärt sig av varandra.  
 
Sprintplaneringsmöten ska ge en gemensam syn på vilka arbetsuppgifter som ska utföras i varje sprint 
och vilka de viktigaste uppgifterna i varje sprint är. Det verkar de har gjort i detta projekt. På dessa 
möten diskuterades vilka arbetsuppgifter som skulle tas med och de bröts ner i mindre uppgifter. Detta 
gav teamet en överblick över dessa arbetsuppgifter och hur de hängde ihop med resten av systemet. 
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Detta bidrog, som teamet påpekat, till att de kunnat koordinera arbetsuppgifter och att de utvecklat 
en gemensam mental modell. De har även bidragit till ett målorienterat tänkt i teamet.  
 
Scrum-retrospektivmöten har hjälpt gruppen att reda ut dåliga arbetsmönster och förbättrat 
utvecklingsprocessen. Tack vare att teamet fått en plattform för att rätta till dåliga arbetsvanor har 
sammanhållningen inom gruppen förbättrats. Teamet tyckte också att dessa möten har bidragit till att 
teammedlemmarna har lärt sig av varandra. Detta beror antagligen på att man diskuterat motgångar 
som teamet stött på under arbetet. 
 
Trello, som använts som en Kanban-tavla som delats i teamet, har varit viktig för att strukturera upp 
de arbetsuppgifter som skulle utföras i projektet. Det har gett en tydlig överblick över de 
arbetsuppgifter som hörde till den dåvarande sprinten, för att se vilket stadie alla uppgifter befann sig 
i. Det är därför som teamet tyckt att Trello utgjort en bra plattform för att koordinera arbetsuppgifter. 
Otydligt formulerade arbetsuppgifter och att fler arbetsuppgifter inte lagts till under sprintars gång var 
viktiga anledningar till att Trello inte fick lika högt medel som vissa andra aktiviteter. Dessa faktorer 
påverkar båda hur väl teamet kunnat koordinera arbetsuppgifter. Om en ny uppgift upptäckts som 
behövt utföras innan vissa uppgifter som legat i Trello har det inte funnits utrymme inom Scrums 
principer att utföra denna på samma sätt som uppgifter som funnits med. Detta eftersom dessa 
uppgifter bara ska uppdateras en gång per sprint enligt Scrum. Det har då inte gått att koordinera med 
resten av teamet på samma sätt då de andra medlemmarna inte kunnat gå in på Trello och se dessa 
uppgifter. Otydligt formulerade uppgifter har lett till att medlemmarna ibland har valt fel kort att flytta, 
vilket har lett till en del förvirring. Koordination inom gruppen har alltså försämrats något som ett 
resultat av detta.  

E.6.2 Sticker den inverkan som Scrum har haft ut bland dessa? 
De aktiviteter från Scrum som har använts i projektet har enligt teamets medlemmar hjälpt 
produktiviteten väldigt mycket. Det enda förutom de aktiviteter som tagits från Scrum som enligt 
teamet bidragit lika mycket till produktiviteten är kravspecifikationen. Då denna har använts för att 
välja ut de arbetsuppgifter som ska utföras under en sprint på samma sätt som en product backlog 
används i rena Scrum-projekt är det föga förvånande att den varit värdefull i ett projekt som annars 
följt Scrum i stor utsträckning. 

E.7 Slutsats 
Resultatet visar på att alla aktiviteter och dokument som använts under projektets gång, med undantag 
för arkitekturbeskrivningen och testplanen, har signifikant hjälpt produktiviteten hos teamet. Scrum 
har i detta projekt haft en tydligt positiv inverkan på teamets produktivitet. De aktiviteter som har 
tagits från Scrum har bidragit i stor utsträckning till att fostra var och en utav de egenskaper som 
uttrycker sig i produktiva team. Då Scrum används i stor utsträckning i mjukvaruföretag av alla storlekar 
är detta dock inte alltför förvånande. Detta projekt har visat att Scrum fungerar även i projekt som 
utförs i akademiskt syfte och som inkluderar fler moment än bara utveckling, även om ramarna för att 
kunna använda en sådan metodik har varit små i detta projekt. 
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F – Dokumentredigering och dokumentgranskning i team 
Här beskrivs Pär Sörlidens individuella bidrag till kandidatarbetet. 

F.1 Inledning 
Dokumentation är något som finns i alla projekt. Det finns flera olika verktyg för att redigera dokument, 
och att använda ett verktyg som inte kräver extra tid och resurser är viktigt. Den här rapporten kommer 
fokusera på kvalitetsarbetet som utförts med dokumentationen under projektet. Författaren till detta 
bidrag har varit kvalitetssamordnare i projektet och därför haft ansvar för att utvärdera 
kvalitetsarbetet. 

F.1.1 Motivering 
Dokumentation är en viktig del i ett projekt och behöver göras med hög kvalitet. Tidigare studier om 
hur dokumentation kan tas fram på ett bra sätt inom ett agilt team har visat att en iterativ process ger 
goda resultat [60]. I tidigare studier har det även visat sig att verktyg för att samarbeta med 
textskrivning har positiva effekter på inlärningen [61]. Med detta i åtanke är det intressant att se på 
dessa verktygs påverkan på dokumentens kvalitet samt att se på dokumentationens roll inom ett team. 
 
Ansvarsområdet som kvalitetssamordnare har gett insikt i projektets kvalitetsarbete. Dessa 
erfarenheter kommer att användas och utvärderas i rapporten. Erfarenheterna är även av intresse för 
både projektgruppens och andras fortsatta projektarbeten. Därför är en utförlig rapport om detta 
arbete av stort värde. 

F.1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att utvärdera det kvalitetsarbete som genomförts för att hålla hög nivå på 
projektets dokument och att utvärdera effektiviteten av de metoder som använts. Utgående från de 
centrala frågeställningar som har studerats ska slutsatser dras angående dokumentskrivning och 
dokumentgranskning inom ett projekt. 

F.1.3 Frågeställningar 
Denna studie har koncentrerats på följande frågeställningar: 

1. Kan Google Docs, Word och Word Online användas för att hålla hög kvalitet på dokument i ett 
projekt? 

2. Hur kan dokument gemensamt granskas inom ett team på ett effektivt sätt? 

F.1.4 Avgränsningar 
I projektet har ordbehandlingsprogrammen Google Docs, Word samt Word Online använts. Denna 
rapport är därmed en jämförelse mellan dessa. Andra verktyg, såsom LaTeX, valdes bort då majoriteten 
av gruppmedlemmarna inte hade några tidigare erfarenheter av dessa. 

F.1.5 Definitioner 
Med ett dokuments kvalitet menas hur väl det följer de riktlinjer som finns kring officiella dokument. 
Framför allt har de riktlinjer som finns kring hur en kandidatrapport ska vara utformad använts för att 
utvärdera kvaliteten på dokumenten inom detta projekt. [62] 

F.2 Bakgrund 
Denna rapport har skrivits under arbetet inom projektet Analysera stora mängder video och 
bildmaterial. Under utvecklingen av detta projekt har en agil arbetsmetod med en iterativ process 
använts. Arbetet har varit indelat i fyra iterationer där dokument har levererats vid slutet av varje 
iteration. 
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Det är kvalitetssamordnarens ansvar att utvärdera kvalitetsarbetet som gjorts inom projektet. Detta 
innebär att kvalitetsrapporter har skrivits med jämna mellanrum och möten har hållits för att diskutera 
kvalitet på dokument. 
 
Erfarenheter från tidigare projekt har även använts när detta projekt startades. I dessa tidigare projekt 
användes inte något verktyg för gemensam redigering. I stället skickades ett dokument runt i gruppen 
vid redigeringstillfällena. 

F.3 Teori 
Här behandlas relevant teori angående de verktyg och metoder som använts. 

F.3.1 Google Docs 
Google Docs är ett verktyg för att redigera dokument. Det är en del av molntjänsten Google Drive och 
i Google Docs kan flera användare samtidigt se och redigera samma dokument i realtid. Verktyget 
använder sig av versionshantering vilket gör det möjligt att gå tillbaka till en tidigare version av 
dokumenten. Dokumenten som skapas kan exporteras i såväl Microsoft Office-, OpenDocument- som 
PDF-format. Det finns även möjlighet att skriva kommentarer samt redigeringsförslag i dokumenten 
och det finns verktyg för rättstavning. [63] 
 
En tidigare studie, gjord av S. Dekeyser och R. Watson, har utforskat Google Docs möjligheter att 
användas för att framställa vetenskapliga rapporter inom en grupp. Det visade sig att Google Docs 
redigeringsverktyg inte alltid håller måttet för vad som behövs i en vetenskaplig rapport, till exempel 
saknas verktyg för bibliografi, figurer samt matematiska formler. [64] 

F.3.2 Word Online 
Word Online är ett redigeringsverktyg där flera användare kan redigera dokument samtidigt. Det är en 
del av Microsofts tjänst Office Online. Word Online-dokumenten kan öppnas och redigeras i antingen 
ett webbgränssnitt eller i programmet Word. Webbgränssnittet till Word Online använder sig av en 
nerskalad version av Word för dokumentredigering. Det finns även funktionalitet för att skriva 
kommentarer i dokumenten samt att hålla en chat. [65] 

F.3.3 Word 
Word, eller Microsoft Word, är ett ordbehandlingsprogram utvecklat av Microsoft som ingår i 
kontorspaketet Microsoft Office. Word har funktionalitet för att redigera dokument, skapa layout till 
dokument och verktyg för rättstavning. Microsoft Office finns tillgängligt för Windows samt Mac. [66] 

F.3.4 Agil arbetsmetod 
Något som C. J. Stettina, W. Heijstek och T. E. Fægri har tagit upp i sitt arbete är att det är viktigt att 
utveckla dokument iterativt inom ett agilt team. Detta gäller inte interna dokument inom 
projektgruppen, men alla övriga dokument. De tar också upp att något som kan hända vid 
dokumentredigering i ett grupparbete är att en gruppmedlem får i arbete att generera dokumenten. 
Detta ger då en negativ påverkan eftersom dokumenten separeras från resten av grupparbetet. [60] 

F.4 Metod 
För att ta reda på vilka tillvägagångssätt som är mer effektiva för att framställa dokument inom ett 
team har flera olika metoder och verktyg använts under projektet. 
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F.4.1 Dokumentredigering 
För att ta reda på vilka verktyg som kan användas för att redigera högkvalitativa dokument användes 
olika verktyg under de två första iterationerna. De verktyg som testades var Google Docs, Word samt 
Word Online. Under de möten gruppen hade diskuterades de problem som de olika verktygen hade 
och förbättringsförslag lades fram. För att avgöra kvaliteten utvärderades om de resulterande 
dokumenten uppfyllde standarden för en kandidatrapport. 

Google Docs 
Under den första iterationen av projektet användes Google Docs för att redigera samtliga dokument. 
Dokumenten lagrades på Google Drive och öppnades i Google Docs där gruppmedlemmarna 
redigerade dokumenten gemensamt. För att ta reda på om verktyget är användbart för att ta fram 
dokument inom ett team importerades de dokumentmallar som skulle användas i projektet och sedan 
redigerades dokumenten av teammedlemmarna. För att undersöka om Google Docs kan användas för 
att hålla hög kvalitet på dokumenten användes verktyget för att göra så att gruppens dokument följde 
mallarna samt hålla dem enhetliga. 

Word 
Under den första iterationen av projektet användes även verktyget Word. De dokument som hade 
påbörjats i projektet importerades till Word. För att se hur dokumentens kvalitet påverkades användes 
verktyget till att redigera dokumenten och till att skapa dokumentens layout. 

Word Online 
Under andra iterationen av projektet, när kandidatrapporten skulle skrivas, användes 
redigeringsverktyget Word Online. Den rapportmall som skulle användas importerades till verktyget 
och sedan användes verktyget av gruppmedlemmarna för att redigera dokumentet. För att undersöka 
om Word Online har funktionalitet för att hålla hög kvalitet på dokumentet användes det till att skriva 
hela kandidatrapporten. Dokumentet öppnades och redigerades både i Word och i webbgränssnittet 
för att testa de olika versionernas funktionalitet. 

F.4.2 Dokumentgranskning 
Eftersom gruppen arbetade med en agil arbetsmetod användes iterativ utveckling av projektets 
dokument. För att hålla hög kvalitet på dokumenten användes dokumentgranskning inför varje 
inlämning, det vill säga, inför slutet av varje iteration. För att undersöka effektiviteten i 
granskningsprocessen användes olika metoder för att genomföra dessa granskningar under de tre 
första iterationerna. Vid dessa granskningar testades olika metoder för att skriva kommentarer och 
ändringsförslag, olika storlek på de grupper som samlades för att genomföra granskningarna testades 
och olika metoder för att sätta slutdatum för granskningarna testades. 
 
För att utvärdera hur kommentarer på förslagna ändringar i dokumenten kan göras testades några 
olika metoder. Vid de två första dokumentgranskningarna under den första iterationen satt alla 
gruppmedlemmar tillsammans under ett möte och läste texterna och gjorde kommentarer i 
dokumenten. Sedan gick gruppen igenom alla kommentarer och diskuterade dem. De ändringsförslag 
som valdes att föra igenom infördes direkt i dokumentet av någon av medlemmarna. Vid de tre 
efterföljande granskningarna under den första iterationen lästes och kommenterades dokumenten 
istället av gruppmedlemmarna på egen tid. På granskningsmötena diskuterade sedan gruppen alla 
kommentarerna. 
 
Under den tredje iterationen användes en ny metod för att genomföra ändringar i dokumenten. För 
att se hur storleken på gruppen påverkar granskningen testades att använda en mindre grupp under 
granskningsmötena. Efter att kommentarer gjorts av både gruppmedlemmarna och handledaren satt 
tre personer och gick igenom kommentarerna och gjorde ändringar i dokumenten. 
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För att se hur striktare riktlinjer för granskningarna påverkade effektiviteten infördes under den tredje 
iterationen regler för att kommentarerna som görs på dokumenten måste vara konstruktiva och ha 
förbättringsförslag. Under den tredje iterationen infördes även slutdatum för när dokument skulle vara 
färdigredigerade och slutdatum för när granskningar och kommentarer skulle vara färdigställda. 

F.5 Resultat 
I det här avsnittet presenteras de resultat som gruppens erfarenheter under projektet gav. 
 
Samtliga gruppmedlemmar var involverade i både redigeringen och granskningen av dokumenten, 
vilket gjorde att de innefattade den aktuella informationen om projektet. Den iterativa metoden för 
framtagandet av dokumenten gjorde att de hela tiden systematiskt uppdaterades för att hänga med 
projektets utveckling. 
 
När hela projektgruppen skulle redigera eller granska ett dokument upplevdes det att verktygen för 
gemensam redigering, Google Docs och Word Online, underlättade arbetet. De gjorde att processen 
tog kortare tid. 

F.5.1 Dokumentredigering 
Google Docs gjorde att alla gruppmedlemmar kunde redigera samtidigt. Detta ledde till att 
framtagandet av dokumenten i början av projektet flöt på. Alla redigerade där det behövdes och 
dokumenten var klara innan de behövde lämnas in, så en genomgående granskning av dem hanns med. 
En nackdel som upptäcktes med Google Docs var att viss funktionalitet som behövdes för att följa de 
dokumentmallar som användes saknades. Till exempel fanns inte verktyg för att skapa referenser, 
bildtexter eller att ha olika sidnumrering i olika delar av dokumenten. På grund av detta uppfyllde inte 
de resulterande dokumenten den standard som behövde uppfyllas. 
 
I Word fanns verktyg för att kunna redigera dokumentens layout inför inlämning, vilket resulterade i 
enhetliga dokument. Ett problem som uppstod var att det tog tid att överföra dokument från Google 
Docs till Word. Den layout som gjorts i Google Docs var inte helt kompatibel med Word och behövde 
delvis göras om. Det blev även problem när någon ville göra ändringar i dokumenten eller om ändringar 
i andra dokument påverkade ett färdigt dokument. I dessa fall fick dokumentansvarig i uppgift att 
ändra i Word-dokumenten. Något som upplevdes som bra med Word var dess funktionalitet för till 
exempel referenser, bildtexter och sidnumrering. De resulterande dokumenten uppfyllde standarden 
för en kandidatrapport. 
 
Word Online gav samma möjligheter som Word vad gäller funktionalitet, så länge dokumenten 
öppnades och redigerades i Word. Även när dokumenten redigerades i webbgränssnittet fanns i 
princip all funktionalitet som behövdes för att göra en kandidatrapport. Det enda som inte kunde göras 
vara att lägga in en referenslista och använda referenser i texten. Utöver detta gav Word Online även 
möjlighet för gruppmedlemmarna att redigera samtidigt i samma dokument, till skillnad från 
traditionella Word. När ett dokument skrivits klart kunde det exporteras till PDF och lämnas in och 
uppfyllde även standarden för en kandidatrapport. 

F.5.2 Dokumentgranskning 
Under de första granskningarna i den första iterationen hade inga förberedelser gjorts innan 
granskningsmötet. Det ledde till att tid under mötet gick åt till att läsa texterna. De senare 
granskningarna, då texten lästes innan mötet, upplevdes som att de flöt på bättre. Då fokuserades 
mötet på att gå igenom de kommentarer som gruppmedlemmarna kommit fram till vilket ledde till att 
mötena kunde hållas mer fokuserade på granskningen. Vid de senare granskningarna, speciellt 
projektplanen, gjordes beslut som påverkade redan granskade dokument. Ändringar som då behövde 
göras i tidigare dokument noterades av dokumentansvarig som förde in dem i Word-dokumenten. 
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Även på det möte som hölls efter att handledaren kommenterat på dokumenten gjordes alla ändringar 
direkt i Word-dokumenten av dokumentansvarig. 
 
Efter införandet av en mindre granskningsgrupp vid granskningsmöten blev den totala nedlagda 
arbetstiden på mötena betydligt kortare. Dessutom upplevdes inte diskussionerna under dessa möten 
lika långdragna. Alla kommentarer som gruppen diskuterade på dessa möten var också genomtänkta 
och konstruktiva vilket gjorde att granskningsmötena upplevdes effektiva. Tiden för att läsa igenom 
dokumenten och skriva kommentarer upplevdes som oförändrad jämfört med de tidigare 
iterationerna. 
 
När arkitekturdokumentet skulle granskas under första iterationen visade det sig att det inte var riktigt 
klart. Detta ledde till att flera av de kommentarer som togs upp under mötet handlade om de ofärdiga 
delarna och efter mötet behövde dokumentet redigeras och skrivas klart. När slutdatum för 
färdigställande infördes under senare iterationer uppträdde inte detta problem. Dokumenten var alltid 
klara när granskningen skulle börja. 

F.6 Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras resultatet av rapporten. 

F.6.1 Dokumentredigering 
För att alla enkelt skulle kunna redigera dokument användes Google Docs i projektet. Under 
skrivningen av dokument var detta mycket smidigt och effektivt, då alla kunde arbeta samtidigt på 
samma dokument. Precis som Dekeyser och Watson kommit fram till saknas dock funktionalitet i 
Google Docs som behövdes för att göra en korrekt layout på dokumenten. Till exempel saknas system 
för referenser, bildtexter och figurhänvisningar. Detta gör att Google Docs i nuläget inte är lämpat för 
att redigera högkvalitativa dokument, men det kan definitivt, med fördel användas till interna 
projektdokument. För sådana dokument kan Google Docs funktionalitet vara fullt tillräcklig. Men för 
dokument som ska publiceras eller visas för kunden behövs bättre redigeringsverktyg. 
 
Ett problem med att använda Word är att programmet behöver installeras på användarens dator. 
Detta kan bli problematiskt på vissa operativsystem, då Microsoft Office inte har stöd för till exempel 
Linux. Detta problem är inte lika stort i Word Online, då det går att redigera i webbläsaren. 
 
Något som kan hända vid dokumentredigering i ett grupparbete är, precis som Stettina, Heijstek och 
Fægri tar upp, att en gruppmedlem får i arbete att generera dokumentationen. Det kan leda till att 
dokumenten separeras från resten av grupparbetet och att de därmed inte hålls aktuella för projektet. 
Det är därför viktigt att alla gruppmedlemmar är delaktiga i dokumenten, för att hålla dem 
uppdaterade. För att underlätta att alla gruppmedlemmar kan vara delaktiga i dokumenten kan verktyg 
för gemensam redigering användas. Då är det lätt för alla att, i realtid, delta i evolutionen av 
dokumenten. Detta problem kan ses i projektet då verktyget Word användes. Då hade 
dokumentansvarig Word-dokumenten och de övriga gruppmedlemmarna hade inte lika bra koll på 
dokumenten. 
 
Beroende på vilken typ av team som framställer dokumenten kan processen se lite annorlunda ut. I 
detta team användes en agil arbetsmetod och under arbetet redigerades dokumenten vid varje av 
projektets iterationer. Detta gav en iterativ utveckling av dokumenten, vilket är att föredra i en agil 
projektgrupp, enligt Stettina, Heijstek och Fægri. Det är viktigt att uppdatera dokumenten så att de 
hänger med i projektets utveckling. Detta är speciellt viktigt när en agil arbetsmetod används, till 
skillnad från en dokumentdriven metod. Detta tillvägagångssätt, med att utveckla dokument iterativt, 
är alltså lämpat för agila metoder, men inte nödvändigtvis för andra metoder. 
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Metoden som användes i projektet, med en iterativ utveckling, gjorde att vissa dokument behövde 
överföras mellan de olika verktygen. Detta är ett problem som inte behöver uppkomma om 
projektgruppen väljer ett verktyg och använder det genom hela projektet. 
 
Något som inte använts i detta projekt är typsättningsverktyg, såsom LaTeX. Det finns flera fördelar 
med att använda dessa verktyg. De är till exempel bra på att separera innehåll från layout, bibehålla 
en konsistent layout, hantera matematiska uttryck samt hantera tabeller och illustrationer. Dock har 
dessa verktyg en inlärningströskel innan de fungerar bra i ett projekt. 

F.6.2 Dokumentgranskning 
Mycket tid vid granskningarna gick åt till att fixa formuleringar och meningsbyggnader. Försök att 
effektivisera granskningarna gjordes under vissa av dokumenten. Arbetsuppgifter som behövde göras 
delades då upp mellan gruppmedlemmarna. Till exempel vid granskning av projektplanen delades 
arbetet upp och någon fixade aktivitetsberoenden, någon skrev några texter som saknades och de 
andra gick vidare med kommentarerna. Efter införandet av konstruktiva kommentarer under tredje 
iterationen av projektet så blev granskningsmötena mer effektiva. Det medförde att ingen 
gruppmedlem kunde kommentera att något behöver ändras utan att säga hur det ska ändras. Tidigare 
hade detta lett till att diskussioner hade behövt hållas under granskningsmötena, för att på plats 
försöka komma på en ändring. 
 
Ett annat sätt att få granskningen av dokumenten att bli effektiv är att inte hela projektgruppen sitter 
på granskningsmötena tillsammans. I projektet valdes under de senare iterationerna att tre personer 
satt och gick genom de kommentarer som alla gruppmedlemmar gjort i dokumenten. Detta gjorde 
arbetet mer effektivt då det är lättare att ha en diskussion på tre än på sju personer. Dessutom är det 
mer tidseffektivt eftersom antalet arbetstimmar ökar om alla sju projektmedlemmar sitter ned och har 
möte. Med endast tre på mötet kunde fyra medlemmar ägna sig åt andra uppgifter under samma tid. 
En nackdel med det här upplägget är att de kommentarer som görs av samtliga gruppmedlemmar i 
dokumenten innan granskningsmötet måste vara mycket tydliga. Om de är otydliga kan det bli svårt 
för de som sitter på granskningsmötet att förstå vilka förbättringar som ska införas. För att detta ska 
fungera på ett bra sätt är det en bra idé att sätta upp riktlinjer för hur utförliga kommentarerna 
behöver vara för att vara tydliga nog. 

F.7 Slutsats 
I det här avsnittet presenteras rapportens slutsatser relaterat till frågeställningarna. 

F.7.1 Kan Google Docs, Word och Word Online användas för att hålla hög kvalitet 
på dokument i ett projekt?  
Vid framställning av högkvalitativa dokument kan både Word och Word Online användas. Google Docs 
däremot saknar viss funktionalitet som behövs för att skapa dokument av hög kvalitet. Därmed är 
Word och Word Online att föredra framför Google Docs vad gäller kvalitetsaspekter av dokumenten. 
 
Vid gemensam framställning av dokument inom en grupp är ett verktyg med funktionalitet för 
gemensam redigering användbart. Användandet av verktyg med gemensam redigering är ett sätt att 
öka effektiviteten under framtagandet och granskandet av dokument inom ett team. Google Docs och 
Word Online är sådana verktyg, och de har flera fördelar när dokument behöver framställas 
gemensamt. Funktionaliteten att redigera gemensamt gör att dessa fungerar bättre och mer effektivt 
än verktyget Word under ett projektarbete. 
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F.7.2 Hur kan dokument gemensamt granskas inom ett team på ett effektivt sätt? 
För att dokumentgranskning ska ske på ett effektivt sätt är det först och främst viktigt att dokumenten 
är färdigställda vid granskningstillfället. Det är därför en bra ide att sätta upp slutdatum för de 
dokument som ska granskas. Ett annat sätt att göra dokumentgranskning effektivare är att de som 
granskar ger konstruktiv återkoppling och skriver förslag på ändringar. Det gör arbetet med att införa 
ändringar mindre tidskrävande, och färre personer behöver sitta och diskutera fram ändringsförslag.  
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G – Agila utvecklingsmetoders påverkan på mjukvaruprojekt 
Här beskrivs George Yildiz individuella bidrag till kandidatarbetet. 

G.1 Inledning 
Att utveckla mjukvara inom team kan göras enligt olika arbetsprocesser. En metod som på senare tid 
har blivit mer populär är agila utvecklingsmetoder. En anledning till detta är att behoven kring 
mjukvara ständigt ändras vilket leder till att processen att utveckla och underhålla dem behöver 
anpassa sig. Detta arbete handlar om agila utvecklingsmetoder, deras styrkor samt när det kan vara 
lämpligt att implementera dessa. 

G.1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att ge läsaren mer kunskap om vad en agil utvecklingsmetod innebär och ge en 
förståelse över fördelar, nackdelar och i vilka sammanhang det bör tillämpas.  

G.1.2 Frågeställningar 
1. Hur kan agila metoder hjälpa till i utveckling av mjukvara?  
2. Hur har agila metoder påverkat projektet utifrån teamledarens perspektiv? 
3. Stämmer resultaten från vetenskapliga artiklar överens med gruppens erfarenhet angående 

agila metoders påverkan på mjukvaruprojekt?  
4. Vad ska man överväga när man funderar på att använda en agil metod för projekt? 

G.2 Bakgrund 
Metoder för agil utveckling täcker ett antal olika praktiker som har tagits fram som en reaktion på hur 
de traditionella arbetsmetodikerna fungerar. En traditionell arbetsmetod, kallad vattenfallsmetoden, 
är mer inriktad på processer, att följa planer och är mindre mottaglig för förändringar som sker under 
ett projekt.  
 
Under projektet har gruppen för första gången testat på att arbeta enligt en agil utvecklingsmetod. I 
tidigare projekt har arbetet utgått från vattenfallsmodellen. Arbetet har genomförts på grund av ett 
intresse för hur agila metoder har påverkan på mjukvaruprojekt och om dessa överensstämmer med 
hur det gick för projektgruppen. 

G.3 Teori 
Detta avsnitt innehåller teori kring agila utvecklingsmetoder och den traditionella vattenfallsmodellen. 

G.3.1 Manifest för agil utveckling 
Det agila manifestet bidrar med en bra överblick för syftet med en agil utvecklingsmetod. Manifestet 
består av följande fyra punkter: 
” 

• Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

• Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

• Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

• Anpassning till förändring framför att följa en plan 
” 
Manifestet menar inte att det inte finns värde i punkterna efter ordet ”framför”, utan att det finns mer 
i dem innan. [67] 
 
Första punkten som lyfter individer och interaktioner finns på grund av att mjukvara kontinuerligt 
förändras. Verktyg kan inte anpassa sig efter alla dessa förändringar men människor kan. Man värderar 
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kreativitet framför processer för olika lösningar. Andra punkten tyder på att man spenderar mer tid på 
att få en fungerande produkt framför bra dokumentation. Tredje punkten tyder på att agila metoder 
fokuserar på att kunden ska vara närvarande under utvecklingen och inte bara i början när ett kontrakt 
sätts upp. Detta ger kunden möjlighet att ge feedback och ändra sig kring tidigare önskemål. Till sist är 
det viktigt att vara mottagbar för förändringar. Om man inte följer en strikt och robust plan behöver 
man inte heller göra stora ändringar när förändringar i planen sker. Detta betyder inte att en plan inte 
finns utan att den är enkel att modifiera. 
 
Det som är gemensamt för agila metoder är:  

• Samarbete 

• Kodgranskning 

• Korta iterationer för utgivning 

• Små team 

• Kontinuerlig testning  

• Time boxing 
 
Den sista punkten innebär att man arbetar i tidsperioder som är förbestämda och man hinner det man 
hinner. Till skillnad från traditionell vattenfallsmetod där man anpassar deadline utifrån hur mycket 
funktionalitet som implementeras så anpassar man här mängden funktionalitet utifrån en bestämd tid. 
[68] 

G.3.2 Extreme programming 
Extreme programming (XP) är det engelska namnet på en agil utvecklingsmetod. XP är indelad i fem 
faser som är utforskning, planering, iterationer till utgivning, produktion och underhåll. 
Under utforskningsfasen tar kunden fram kraven för den första utgivningen medan teamet bekantar 
sig med verktyg och tekniker som ska användas. Planeringsfasen innebär att teamet arbetar 
tillsammans med kund för att prioritera kraven och estimera tid för att implementera dem. Iteration- 
och utgivningsfasen innebär att teamet går genom flera iterationer för att skapa releaser. En iteration 
är en till fyra veckor lång. När sista iterationen är slut börjar nästa fas. Under produktionsfasen sker 
mycket av prestandatestning och kontroller av att kraven som kunden har satt möts. I denna fas kan 
ändringar ske under förutsättning att teamet bestämmer om det ska ske i denna utgivning eller inte. 
Denna fas avslutas med att utgivningen levereras till kund. Sista fasen är underhållsfasen där teamet 
skapar nya iterationer av mjukvaran för att implementera ändringar och nya funktioner [69].  
 
I XP finns regler som teamet måste tillämpa. Några av dessa regler är följande: 

• Parprogrammering. 

• Korta dagliga möten. 

• All kod ska enhetstestas. 

• Enhetstesterna ska skrivas först. 

• Flytta runt medlemmar i gruppen inom olika arbetsområden så att alla känner till flera delar 
av produkten. [70] 

G.3.3 Scrum 
Scrum är en annan variant av en agil utvecklingsmetod som är beskriven under rubrik 3.2. 

G.3.4 Vattenfallsmodellen 
Vattenfallsmodellen är det som ofta sker naturligt när man ska utföra något, det vill säga en sekventiell 
process. Processen är indelad i faser och framstegen presenteras som ett flöde ner, därav namnet.  
Faserna är följande: 

1. Kravspecifikation 
2. Design 
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3. Utveckling 
4. Test 
5. Implementation (installation) 
6. Underhåll 

Denna modell kräver att varje fas blir färdigt och att ingen överlapp sker mellan faserna. Till skillnad 
från agila utvecklingsmetoder ser vi här att mycket planeras i förväg innan integrationen och att all 
testning sker efter att utvecklingen är klar. [71] 

G.4  Metod 
Teori kring vattenfallsmodellen, Scrum och XP har hämtats från litteratur och publicerade rapporter. 
För att få fram information för hur agila metoder påverkar mjukvaruprojekt generellt kommer inga 
egna undersökningar att göras. Detta är för att det inte finns resurser för detta och det kräver en stor 
utredning. Istället ska tidigare rapporter och undersökningar att användas som underlag för detta.  
 
För att samla in data kring skillnader mellan agila metoder och traditionella vattenfallsmetoden har 
det använts vetenskapliga artiklar som har utfört undersökningar inom ämnet. Anledning till att 
författaren själv inte utför egna undersökningar är för att det kräver att riktiga företag är involverade 
vilket det inte finns resurser för i denna studie. Resultatet från artiklarna presenteras i 
diskussionsavsnittet där de jämförs med författarens egna resultat. 
 
Information kring hur agila metoder faktiskt påverkar olika roller och faktorer inom ett projekt har 
främst hämtats från en artikel av M.Coram et al. [68] som bryter ner ett projekt i delar och går genom 
hur dessa delar påverkas. Artikeln har också analyserat när agila metoder är lämpligt att införa i 
projekt. 
 
För att jämföra resultatet och projektarbetet har författaren, som är teamledare, använt underlag från 
stå-upp-möten, parprogrammering och egna erfarenheter. författaren har observerat hur det har varit 
att arbeta enligt Scrum och använt sig av stödanteckningar under projektet med avseende på 
frågeställningarna. 

G.5 Resultat 
Den största skillnaden från tidigare projekt där arbetsmetoder likt traditionella vattenfallsmetoden har 
använts är att alla gruppmedlemmar är betydligt mer insatta i vad de andra i gruppen arbetar med, 
vilka problem de har stött på samt vad personerna siktar på att arbeta med. Projektgruppen har använt 
sig av Trello, se rubrik 3.4, för att visualisera aktiviteterna för varje sprint och därmed har detta också 
varit ett verktyg som gett teamledaren översikt över projektet. 
 
Parprogrammering har lett till att funktionalitet som en person påbörjat implementation för enkelt kan 
tas över av en annan gruppmedlem. Detta har kommit till användning då någon är bortrest eller sjuk. 
Kodgranskning är en process som är förespråkad av många agila metoder och detta har gruppen använt 
sig av. Kodgranskningen har tagit mycket tid från varje gruppmedlem men har också varit en faktor 
som hjälpt gruppmedlemmarna att förstå kod som man inte själv skrivit men ska använda sig av. Detta 
hjälper medlemmarna att förstå hur resten av programmet fungerar. Kodgranskning har även lett till 
refaktorering och väldokumenterad kod.  
 
Gruppen har använt sig av retrospektivmöten där sprintar utvärderas. Dessa utvärderingar har lett till 
att mängden aktiviteter har förändras mellan sprintarna eftersom gruppen har fått erfarenhet och lärt 
sig av förgående sprint. Andra problem som exempelvis lokalbokning har nämnts på dessa möten och 
tillsammans i grupp har lösningar tagits fram. På möten med gruppen fattades beslut om hur nya 
förslag kring hur korrigering av dokument ska göras i kommande iterationer eftersom det har tagit för 
lång tid innan. Problem kring kodgranskningen togs även upp som. Problemet var att det tog lång tid 
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innan kodgranskning utfördes och det fanns mycket osäkerhet kring när det var tillåtet att godkänna 
kod för att synkronisera med master. Dessa problem var i början av projektet svåra att förutsäga men 
blev enkla att upptäcka under projektets gång. 
 
Gruppen har regelbundet träffat kund som har gett återkoppling kring systemet som är under 
utveckling. Detta har hjälpt gruppen att utföra förändringar i systemet i ett tidigt skede om kundens 
förväntningar inte stämde överens med den riktiga produkten. 

G.6 Diskussion 
Inledningsvis i diskussion ska resultat från vetenskapliga artiklar kort presenteras kring skillnader 
mellan agila metoder och vattenfallsmetoden inom tre faktorer. Dessa faktorer är utvecklingskostnad, 
tidsåtgång och produktkvalitet.  

G.6.1 Utvecklingskostnad & tidsåtgång 
Enligt resultaten från Susan M. Mitchell et al. [72] som är en metaanalys av fem studier visade det sig 
att olika studier fick olika resultat kring utvecklingskostnaden. Endast fyra av fem studier jämförde 
utvecklingskostnaden. En studie visade att det inte var någon signifikant skillnad mellan hur många 
timmar som spenderades beroende på om agil metod eller vattenfallsmetoden användes. En annan 
studie visar däremot att fler antal timmar krävs när en metod som XP används istället för 
vattenfallsmetoden. Anledningen till detta var framförallt att det spenderades fler timmar för testning. 
Man såg däremot att färre timmar spenderades kring kraven för projektet. [72] 
 
Två av studierna använde sig av produktivitet för att mäta kostnaden. Båda studierna visade att vid en 
agil metod som XP produceras kod snabbare än vattenfallsmetoden. Det visade sig också att 
tidsestimering av aktiviteter var i 50% av fallen korrekt vid icke-sekventiella metoder medan det bara 
var 20% korrekta tidsestimeringar för sekventiella metoder som exempelvis vattenfallsmetoden. [72] 
 
Eftersom utvecklingskostnaden är svår att jämföra med projektet, är det mer lämpligt att kolla på 
produktiviteten. Ur teamledarens perspektiv har det inte varit mer effektivt att använda sig av 
parprogrammering eller kodgranskning, när det kommer till produktivitet, som är vanliga processer att 
använda sig av i agila metoder. Däremot har kvaliteten på koden enligt teamledaren varit högre 
eftersom det har varit flera iterationer som kodblock har refaktorerats på grund av kodgranskningar. 
Kvaliteten definieras av begripligheten av koden samt antalet buggar i programmet. Detta kan i längre 
projekt leda till minskade kostnader då det kan bli billigare att underhålla ett program med färre 
buggar. En annan intressant aspekt är resultatet kring tidsestimering som visade sig vara 50% korrekt 
av fallen för icke-sekventiella metoder till skillnad från 20% vid sekventiella. Att det är bättre vid agila 
metoder, stämmer överens med gruppens projekt. Inför varje sprint tidsestimerade gruppen olika 
aktiviteter som skulle utföras. Första sprinten, då ingen utveckling hade påbörjats var 
tidsestimeringarna kraftigt felaktiga och detta förbättrades markant inför sista sprinten. Fördelen med 
agila metoder är att tidsestimeringen sker iterativt och därmed kan erfarenheten spela roll. 

G.6.2 Kvalitet 
Resultaten från Susan M. Mitchell et al. [72] visar att det var fyra av fem studier som mätte kvalitet. 
Det visade sig dock att två av dessa inte kom fram till något bra resultat för att kunna dra slutsatser 
kring skillnader. En studie visade att kvaliteten inte skiljer sig från vilken utvecklingsmetodik som 
används. Denna studie undersökte underhållsarbete för mjukvaran och kom fram till att det spelade 
ingen roll huruvida vattenfallsmetoden eller en agil metod hade använts. [72]  
 
Det fanns en studie som visade att kvaliteten på produkter som släpptes från projekt som har använt 
sig utav XP hade högre kvalitet jämfört med vattenfallsmetoden. Detta gällde på den slutgiltiga 
produkten men även för iterationsutgivningar jämfört med andra agila metoder. [72] 
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Studien som visade på att XP ökar kvaliteten stämde bra överens med projektet. Även om 
projektgruppen använde sig av en Scrum liknande tillämpning så användes processer från XP. 
Parprogrammering och kodgranskning var de främsta skälen till att kvaliteten ökade under 
utvecklingen. Alla gruppmedlemmar var med vid olika tillfällen och granskade kod vilket också ledde 
till att kodstandarder som bestämdes också hölls. Detta ledde också till att det var enklare att lösa 
problem som skapades när kod som skrivits av olika personer integrerades med varandra eftersom 
andra personer i gruppen redan hade granskat koden. Författarens tidigare erfarenheter är att 
kvaliteten har varit god även vid vattenfallsmetoden men eftersom kodgranskningarna och 
enhetstester förbättrade koden i projektet så används detta som argument för att kvaliteten ökade i 
projektet. 

G.6.3 Påverkan på ett projekts olika delar 
Nedan presenteras agila metoders påverkan på olika roller och faktorer som finns inom ett projekt. 
Detta ställs sedan med rollerna i projektet och diskuteras. 

Utvecklare 
Att jobba enligt agila metoder till skillnad från vattenfallsmetoden har nog störst inverkan på 
utvecklarna enligt M. Coram et al. [68]. Det kräver mycket från utvecklarna eftersom det är viktigt att 
vara bra på att kommunicera och samarbeta väl. Utvecklarna utsätts kontinuerligt för förändringar som 
ska tas hänsyn till och det finns inte lika mycket riktlinjer. Detta innebär att det krävs relativt erfarna 
programmerare för att en agil metod ska vara lämplig. [68] 
 
Att det är viktigt med att kommunicera och samarbeta väl må vara sant men ur teamledarens 
perspektiv är det lika viktigt om en vattenfallsmetod används. Teamledaren har observerat flertal 
diskussioner där gruppen har diskuterat hur kraven från kund ska tolkas, riktlinjerna har inte alltid varit 
tydliga. Tack vare kundens deltagande har detta lösts genom att kommunicera dessa problem till 
kunden. Att det skulle krävas erfarna programmerare för att agila metoder ska vara lämpligt är inget 
som teamledaren har observerat utan tycker att många processer har fungerat väl. 

Teamledare/Projektledare 
Både teamledare och projektledare påverkas i agila metoder. Teamledaren förväntas kunna fungera 
som en coach och har som mål att få andra i teamet att ta initiativ. Ledarskapet är mer inriktad på att 
fungera genom samarbete och diskussion framför en auktoritär ledartyp. Teamledaren eller 
projektledaren har en mer involverad roll i agila metoder. [68] 
 
Under projektet har projektmedlemmar vänt sig till teamledaren med olika frågor där teamledaren 
inte haft mycket erfarenhet men har på bästa sätt tagit reda på svaret och försökt hjälpa till. Det har 
naturligt skett att teamledaren har fått agera lite som coach. Teamledaren valde under projektet att 
agera som demokratisk ledare och i många beslut låta gruppen tillsammans bestämma. Detta gjordes 
för att öka förtroende till ledaren och skapa en miljö där det var enkelt att samarbeta. Teamledaren 
har inte någon erfarenhet med att vara teamledare i ett projekt där vattenfallsmetoden har använts 
vilket gör det svårt att uttrycka sig om huruvida rollen är mer involverad eller inte. 

Kunder 
Det är skillnad på hur aktiv kunden är under utvecklingen av ett projekt i vattenfallsmetoden och under 
agila metoder. I agila metoder ska kunden vara med i processen och regelbundet träffa teamet eller 
teamledare för att ge återkoppling. I vattenfallsmetoden är kunden generellt bara involverad i början 
när kravspecifikationen skapas. Eftersom kunden ska vara delaktig under hela processen, passar agila 
metoder nödvändigtvis inte alla projekt eftersom det ställer vissa krav på kunden att ha någon 
tillgänglig. [68] 
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Ur teamledarens perspektiv som bara har träffat kunden en gång under ett kundbesök så stämmer 
ovanstående stycke bra med hur kunden i projektet faktiskt påverkade projektet. Även om 
teamledaren inte var närvarande vid något kundmöte så noterades att det hölls möten. Efter varje 
sprint träffade några gruppmedlemmar kunden där gruppen fick återkoppling på det som hade gjorts 
under sprinten. Hade gruppen jobbat enligt vattenfallsmodellen hade kravspecifikationen som från 
början bestämts inte att ändrats och kunden hade inte fått vara med lika mycket under arbetets gång. 
Detta var en fördel eftersom det visade sig att kunden vid flertal tillfällen hade ändringsförslag som 
utfördes av oss till kommande sprint. 

Teamet 
Ett team som arbetar enligt agila metoder måste vara bra på att samarbeta och kommunicera. Det 
räcker inte med att personerna i gruppen är bra på att programmera. Som tidigare nämnt ska kunden 
vara delaktigt för att teamet ska fungera. Eftersom agila metoder tillåter att projekten ändras mycket 
under arbetsgång måste också teamet minska risken för att bli beroende av enskilda personer. Detta 
kan göras genom kodgranskning och att rotera arbetsområden bland utvecklarna. [68] 
 
Under projektet tilldelade ibland teamledaren ut uppgifter till olika gruppmedlemmar. Vid några få 
tillfällen kunde inte vissa gruppmedlemmar närvara på grund av sjukdom eller att de var bortresta. Vid 
dessa tillfällen lyckades gruppen alltid lösa det genom att någon annan kunde utföra uppgiften. 
Anledning till detta var att parprogrammering hade bidrag till att minst två personer förstod koden 
bakom varje modul relativt djupgående. Resultatet av att kombinera parprogrammering och 
kodgranskningen hjälpte gruppmedlemmarna att ta sig an olika delar av programmet och samarbeta 
med varandra.  

G.6.4 Generella diskussioner 
Resultat för skillnaden mellan vattenfallsmetoden och agila metoder visade sig inte vara så stor som 
det som kanske förväntades. Det som har jämförts är kvalitet, kostnad och tidsåtgång men det ska 
nämnas att olika studier har använt sig av olika parametrar för att exempelvis mäta kvalitet. Detta 
försvårar jämförelsen. Det finns få empiriska studier som faktiskt tyder på att agila metoder är 
effektivare än traditionella metoder som vattenfallsmetoden. Vissa av studierna har även varit under 
kontrollerade miljöer och använt sig av studenter för att det har varit svårt att göra experimenten i en 
annan miljö. [72] 
 
Även om det är studenter som har utfört vissa studier är resultatet intressant och i någon mån 
förvånande. Det finns många informella källor som förespråkar alla fördelar med att använda agila 
metoder men det framgår ur studierna att det nödvändigtvis inte är bättre. För att det skulle vara 
övertygande att agila metoder är lämpligare i mjukvaruprojekt skulle det vara nödvändigt att studierna 
var betydligt mer enhetliga kring resultaten. Det är endast några studier som visar på förbättringar 
med XP eller andra agila metoder vilket inte är tillräckligt för att dra en generell slutsats om agila 
metoder är bättre. 
 
Påverkan på projektet som gruppen utförde har varit relativ stor från teamledarens perspektiv. 
Teamledarens tidigare erfarenheter kring grupparbete är att kommunikationen under projektets gång 
minskar. Personer inom gruppen är bara insatta i sitt eget arbete eller personerna som arbetar med 
samma sak. Teamledaren har fått bra överblick över vad alla har gjort under projektet genom Trello 
samt möten som gruppen haft. Detta har underlättat för teamledaren att snabbt kunna identifiera 
problem eller se om någon del av systemet hamnar efter i utvecklingen.  
 
Det har varit nyttigt med retrospektivmöten eftersom de har varit ett tillfälle att sätta sig ner som 
grupp och göra förbättringar. Tidigare i grupparbeten har teamledaren bara reflekterat över vad som 
fungerat dåligt efter projektet har slutat vilket inte är lika effektivt.  
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Teamledaren märkte att eftersom alla, under stå-upp-möten, berättat vilka problem de stött på kan 
de också få hjälp och idéer av de övriga gruppmedlemmarna. Gruppen har tvingats till mer samarbete 
och kommunikation tack vare processer som förespråkas inom agil utveckling. 
 
Agila arbetsmetoder är bra för projekt som framförallt har krav som förändras. Det förutsätter däremot 
krav på teamet.  Även om projekt inte passar helt för agila metoder kan principer för agila metoder 
vara användbara. Om Teamet/kunden inte uppfyller kraven och man har ett projekt där man är säker 
på att kraven inte kommer komma att förändras kan en mer traditionell vattenfallsmetod vara lämplig.  

G.7 Slutsats 
Första forskningsfrågan kring hur agila metoder kan hjälpa till i utveckling av mjukvara besvaras i detta 
stycke. I projekt där kraven kan komma att förändras mycket kan agila metoder bidra med mycket. I 
gruppens arbete ändrades inte kravspecifikationen från att den fastställdes men återkopplingen från 
kund var viktigt och påverkade arbetet. Även om gruppen implementerade funktionalitet utifrån 
kravspecifikationen så hade kunden önskemål när denna väl såg resultatet. Genom regelbunden 
kundkontakt kan man se till att kunden verkligen får den produkt som önskas. Ibland kan det vara svårt 
att visualisera och planera alla detaljer i förväg. 
 
Slutsatser kring forskningsfråga två och tre är att agila metoders påverkan på gruppens projekt 
stämmer relativt bra med resultatet från de vetenskapliga artiklarna. Kunden har fått en delaktig roll 
under projektets gång samt har som tidigare nämnt samarbete och kommunikation varit väldigt 
centrala delar under projektet. Enligt artiklar som har använts i denna studie ska teamledaren inte ha 
en auktoritär roll och det har skett naturligt att teamledaren har använt sig av hela teamet vid beslut 
som berör projektet. Den stora anledningen till detta är att mötena har varit ett bra tillfälle att fråga 
resten av gruppen vad de tycker och känner om olika frågor. Det som teamledaren inte märkt av är att 
agila metoder är svårt att utföra om gruppen bara har utvecklare som är juniorer, dvs med lite 
erfarenhet. Projektgruppen har inga seniorer som utvecklare men teamledaren tycker att projektet 
har följt och tagit nytta av de agila metoderna utan större problem. Eftersom riktlinjerna inte är lika 
tydliga inom agila metoder är det en stor fördel med utvecklare som har mer erfarenhet. Men 
projektgruppen har tillsammans tagit fram riktlinjer med kund och tagit lärdom av de misstag som 
gjorts.  
 
För att besvara sista forskningsfrågan som handlar om huruvida man ska använda sig av agila metoder 
eller inte i ett projekt krävs omtanke. Ofta kan det vara lämpligt med agila metoder då krav under 
projektet kan komma att ändras under processen. Utöver detta bör projektledaren eller personen som 
bestämmer fundera kring hur stora team projektet ska innefatta. Detta är viktigt eftersom agila 
metoder ofta kräver mindre team då samarbete och kommunikation mellan alla parter är viktiga. Från 
resultatet har vi sett hur kunden måste vara involverad. Detta är något som man måste ta hänsyn och 
kolla med kunden. Kan kunden inte närvara är det kanske inte en helt agil metod man ska använda sig 
av.  
 
Det finns inte starka vetenskapliga bevis för att agila metoder är bättre när det kommer till kvalitet, 
kostnad och tidsåtgång utan det bygger på informella påståenden. 
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Bilagor  

1 Användartester 
Test 1 Skapa projekt: 

1. Skapa ett projekt med namnet “Projekt” i mappen “C:/ViAn/” med sökväg “C:/Videoklipp” 
2. Lägg till videoklippet seq_01.mp4 från mappen C:/Videoklipp 
3. Spara projektet 
4. Stäng projektet, ta ej bort! 
5. Avsluta programmet 

 
Test 2 Ladda projekt och spela videoklipp 

1. Ladda in det tidigare skapade projektet 
2. Spela videon 
3. Ändra uppspelningshastigheten 
4. Återställ uppspelningshastigheten 
5. Pausa videon 
6. Rita en cirkel 
7. Skriv “Hej” i cirkeln 
8. Gör ett bokmärke med ritningen 
9. Gör ett till bokmärke utan ritningen 
10. Återuppta uppspelningen och låt den gå en stund 
11. Navigera tillbaka till bildrutan med utritningen 

 
Test 3 Kör en analys och generera en rapport 

1. Utför en rörelsedetektionsanalys på klippet 
2. Vänta på att analysen körs 
3. Visa detektionsområdena i videon 
4. Gör några bokmärken under uppspelningen 
5. Generera ett dokument 
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2 Formulär: Arkitekturanvändning 
Del 1: Kommunikation av arkitekturen 
Frågor i del 1: 

1. Vad är din förståelse av hur arkitekturbeskrivningen ska användas? 
2. Hur tycker du att arkitekturen har kommunicerats till gruppen? 
3. Hur tror du att man kan förbättra kommunikationen av arkitekturen till gruppen? 
4. Tycker du att en arkitekturbeskrivning kan vara relevant för det arbete du gjort i projektet? 
5. Har du några övriga tankar kring kommunikationen av arkitekturen? 

Del 2: Arkitekturbeskrivningens innehåll 
Frågor i del 2: 

1. Har innehållet i arkitekturbeskrivningen varit tydligt? 
2. Har innehållet i arkitekturbeskrivningen varit hjälpsamt? 
3. Vilka delar har varit hjälpsamma? 
4. Saknar du något i arkitekturbeskrivningen? 
5. Har du några övriga tankar kring innehållet i arkitekturbeskrivningen? 

Del 3: Användande av arkitekturen 
Frågor i del 3: 

1. Har du använt arkitekturbeskrivningen? 
2. Om du har använt arkitekturbeskrivningen. På vilket sätt har du använt den? 
3. Om du inte har använt arkitekturbeskrivningen, tror du att det skulle vara hjälpsamt i arbetet? 
4. Har du några övriga tankar kring användande av arkitekturen? 
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3 Formulär: Git 
1. Hade du använt Git tidigare innan projektet? 
2. Hur mycket kunde du om Git innan projektet? 
3. Har du använt något annat versionshanteringsprogram tidigare? (i så fall vad) 
4. Vilken version av Git använde du, grafiskt eller inte? 
5. Har du haft några problem med Git? 
6. Hur tycker du att Git i sig har fungerat inom projektet? 
7. Hur tycker du att det har fungerat med pull requests under projektet? 
8. Hur har det fungerat med kodgranskningarna? (Tex hur de har lösts, hur många som behövde 

kolla på koden osv.) 
9. Skulle vi kunna ha gjort på något annat sätt? 
10. Tycker du att Git har påverkat projektet positivt? 
11. Varför? 
12. Några sista tankar runt Git, GitHub, pull request eller kodgranskningar? 
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4 Enkät: Produktivitet i team 
Dennaa enkät är skapad i Google Forms och distribuerad till projekt-teamet via Slack. 
 
Beskrivning: I min individuella rapport har jag tänkt skriva om olika faktorer som bidragit till att vårt 
team har arbetat produktivt. 
 
 
Avsnitt 1: Olika aktiviteter som kan påverka produktivitet 

 

Beskrivning: Nedan följer ett antal aktiviteter som kan påverka produktiviteten i ett utvecklingsteam. 
Ranka på en skala från 1 till 5 hur mycket varje aktivitet har hjälpt produktiviteten i vårt team. Svara 
gärna om det finns någon specifik anledning till varför du sätter den siffra du sätter. 
 
Alla A-frågor i detta avsnitt besvaras på en femgradig skala som ser ut såhär: 

 
Alla B-frågor i detta avsnitt besvaras med en kort text. 

 
Fråga 8 besvaras med en längre text. 
 
Frågor: 

1. A: Arkitetkturbeskrivningen 
B: Varför? 

2. A: Kravspecifikationen 
B: Varför? 

3. A: Testplanen 
B: Varför? 

4. A: Stå-upp-möten 
B: Varför? 

5. A: Trello (Kanban) 
B: Varför? 

6. A: Scrum-retrospektivmöten 
B: Varför? 

7. A: Sprintplaneringsmöten 
B: Varför? 

8. Finns det några andra faktorer som har bidragit till produktivt arbete i teamet? I så fall, berätta 
vilka och hur mycket de bidragit. 

 
Avsnitt 2: Egenskaper hos produktiva team 

 

Beskrivning: Nedan följer frågor om fem egenskaper hos team som enligt forskning leder till ett 
produktivt team. Svara på en skala från 1 till 5 hur väl du tycker att dessa egenskaper stämmer in på 
vårt team och vilka aktiviteter som mest bidragit till detta. 
 
Alla A-frågor i detta avsnitt besvaras på en femgradig skala som ser ut såhär: 
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Alla B-frågor i detta avsnitt besvaras med ett eller flera alternativ. 
 

 
 

1. A: Team-koordination 
Beskrivning: I ett projekt innebär team koordination att man koordinerar de uppgifter som ska 
utföras så att rätt uppgifter utförs vid rätt tidpunkter. 
B: Vilka aktiviteter har hjälpt detta? 

2. A: Målorientering 
Beskrivning: Fokus på att klara av mål som har satts upp i projektet. 
B: Vilka aktiviteter har hjälpt detta? 

3. A: Gruppsammanhållning 
Beskrivning: En grupps förmåga att hålla ihop och jobba tillsammans för att uppnå projektets 
mål. 
B: Vilka aktiviteter har hjälpt detta? 

4. A: Delade mentala modeller 
Beskrivning: Med en delad mental modell menas en gemensam syn på det projekt som ska 
genomföras. T.ex en gemensam syn på vilka som är de viktigaste arbetsuppgifterna i projektet 
och hur dessa arbetsuppgifter hänger ihop. 
B: Vilka aktiviteter har hjälpt detta? 

5. A: Team-lärande 
Beskrivning: När medlemmar i ett team arbetar på att lösa uppgifter genom att vända sig till 
de andra medlemmarna i teamet för att ställa frågor, söka feedback och diskutera motgångar 
och oväntade resultat. 
B: Vilka aktiviteter har hjälpt detta? 

 
Avsnitt 3: Allmänt 

 

Fråga 1 besvaras på en 5-gradig skala som ser ut såhär: 

 
Fråga 2 besvaras med en längre text. 
 
Frågor: 

1. Hur produktivt tycker du att vårt team har jobbat under projektet? 
2. Om du svarade 4 eller lägre, hur skulle produktiviteten kunnat ökas? 
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5 Systemanatomi: Resultat 

 
Figur 22: Resulterande systemanatomi i projektet Analys av stora mängder video. 
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6 Vyer: Resultat 

 
  

Figur 23: Del av logisk vy i projektet Analys av stora mängder video. 
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7 Personliga intervjuer: Frågor 
1. Har arkitekturen beaktats i ditt arbete, varför har den eller har den inte det? 
2. Finns det något i arkitekturen som kan ha underlättat ditt arbete? 
3. Saknade du något i arkitekturen? 
4. Hur har arkitekturen påverkat ditt arbete? 
5. Tror du att mer utförliga mekanismer hade underlättat arbetet? 


